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STRATY WARSZAWY W DOBRACH KULTURY.
Od wieków polityka niemiecka stawiała sobie za cel niszcze
nie polskiej kultury.W literaturze naukowej, a tym bardziej w wydgwniotwach propagandowych niemcy systematycznie podważali oryjzl
nalną wartoie naszego dorobku kulturalnego i wszelkimi argument
umniejszali jego znaczenie.
Starannie wypracowanemu stanowisku o małoważności kultury
polskiej zaprzeczyli sac«i niemcy swym postępowaniem w okresie nie
mai sześcioletniej okupacji ziem polskich, Przez cały ten czas
ostrzem swej eksterminacyjnej polityki mierzyli przedewszystkim w
dovra kulturalne i zabytki historyczne narodu polskiego, Z całą
- Pasją niszczyli piękne budowle zabytkowe, archiwa, hihlioteki,mu
zea, prywatne zbiory sztuki i pamiątek historycznych. 7/ więzienia
i obozach niszczono siłę biologiczną narodu polskiego. Ograbiając
go z dóbr kulturalnych i materjalnyoh dowodów hiatoryczności, udo
rżano w jego potęgę duchową.
Ta .szczególna wojna, trwająca bez przerwy w okresie sześciu
lat okupacji, godziła w przeszłość: niszczono systematycznie i z
premedytacją ten rodzaj przedmiotów materialnych, które zawierały
w sobie rezultat twórczej pr . ■,/ ducha i mydli najwybitniejszych
umysłów. Zadaniem ty»h, którzy na pokonanej ziemi naszej reprezen
towcli naród niemiecki, było oderwać nas od rodowodu przeszłości
kulturalnej, zubożyć o wieki dorobku, który legitymował nasz twó£
ozy udział w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, odciąć przyszłe po
kplpnia polskie od źródeł narodowej samowiedzy, od nurtu, który
żłó^ił w przeszłości ramy i rozwój naszej kultury,, Temu celowi vł
śnie służyć miała dewastacja zabytków, muzeów', bibliotek.
Warszawa, najbardziej męczeńskie miasto nie tylko Polo' i
lecz całego świata, doznała wręcz niewiarogodnyoh strat w dzledzl
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nie. swych zabytków historycznych i dóbr kulturalnych. Słowa te mc
ż.eny udowodnió cyframi , Jak wykazała szczegółowo przeprowadzona
inweiitaryzaoya miasta, na 98? -budynków zabytkowych w Warszawie
niemoy spalili doszczętnie lub zniszozyli oałkowioie aż 782, Zną■ c-zy to, że na każde; 9 zabytkowych budowli ocalały zaledwie dwie.
Ale nie znaczy to, że owe dwa ooalały dosłownie: na ogólną liczbę
205 "ocalonych" - aż 141 pozostawili niemoy po powstaniu w stanie
poważnie uszkodzonym, leoz nadającym się do remontu. Tylko mała
reszta - 64 budynki zabytkowe - doznały stosunkowo lekkich uszko
dź e '1 .
•
Gdy mówimy o budynkach 'poważnie uszkodzone" - nie uciekamy
się do przesady, Bo tej kategorii zaliczamy bowiem ozęśoiowo spa
lone, lub o zwalonych kilku piętrach, Bo mało uszkodzonych zali
czamy te, które ucierpiały na skutek działa/ artylerii, postrada
ły więo okna, drzwi, mają, przewiercona pociskami ściany 1 t.d.
W porównaniu ze stratami
jakie poniosła Warszawa w budyn
kach zwykłych,, budowle zabytkowe ucierpiały ni ^porównanie więcej.
Wystarczy stwierdzić, że "tylko" 00 drugi mieszkalny budynek stoi
oy został zniszczony kompl-tnio, podczas gdy wśród zabytkowych*
prawie 8f’^ uległo zagładzie*'.
Te straty w budowlach zabytkowych nie są dziełem przypadku.
Już w działaniach lotniczych, przeprowadzonych nad oblężoną War
szawą vi r.1939, lotnicy niemi.ccy ze szczególnym upodobaniem celo
wali w gmachy moriumantaIne. Zniszczony został wówczas zamek kró
lewski. ogromnie ucierpiały zabytkowe kamienice rynku Starego Mia
sta, przerzedzone zostały piękno pałace na Nowym Swiecie. Lecz
szał zniszczenia rozpętał się dopiero po powstaniu 1944 r., kiedy
niemoy łannkami dynamitowymi wysadzali w powietrze budowle zabyt
kowe i pomniki,. Gotycką katedrę św, Jana kilk*k tni t burzyli, aż
piękna fasada runęła do piwnic. Ładunki,, dynamitowe rozsadzały pom
niki. Wzniecane pożary niszczyły doszczętnie zbiory archiwalne,
biblioteczne 1 muzealne, W gruzy obracano stare kościoły i pałace
To 00 ocalało w ciągu lat pięciu przed wywiezieniem do Nie
miec, po powstaniu pudło łupem zniszczenia. W całkowicie z ludnoś
ci opróżnionej Warszawie niemoy dom po domu obracali w gruzy. 2
niemiecką systematycznością numerowali budynki i palili je lub
wysadzali y; powietrze według ustalonej kolejności. Na czele szły
rzecz prosja, budowlo zabytkowa, Ofiarą nienawiści padły nawet
starczące ruiny zamku królewskiego, po którym został
wzgórek
gruzu, W powietrze wyleciał późne - renesansowy kośoioł Jezuitów,
pałac Saski7 Ossoliński':■'
'1 no pałac królewski w Łazienkach,
rozbito pomniki Chop'-. ?.a .kiego. Mickiewicza i inne.
Spalono piętro po' piętrz-.
lioteki Krasińskich, a w nim
starodruki i największy w łoico. zbiór rękopisów stanovd ącyccennn rhódła1 historii polskiej. Spalono arohiwum mi.jskie, bibliote
kę publiczną, archiwum akt nowych. A jednocześnie do Niemiec szły
wagony., wyładowane dziełami sztuki z muzeów warszawskich i cennym
książkami z bibliotek.
. Gdy niemot' u lokali z Warszawy w styczniu 1945 r< - stolic .
Polski pozbawiona była swyoh budowli zabytkowych w 30/», -pozost ;?
2 0^’ znal.złe się w stanie uszkodzonym. Zostawiając za sobą gruzy
popioły, nie przypuszczali niemoy, że za-ledwie w parę miesięcy
później Warszawa przystąpi do remontu ocalałych budowli zabytko
wych i .ho zabezpieczania ruin, aby w niedalekiej, przyszłości przy
wrócić życiu ich pełny kształt historyczny.

~ zabytkowe
^^i?nłe 2 grusów*

W zagadnieniu, ogólnym odbudowy miasta na jedno z mieisc czoł wyoh wysunęło się ^£S9d^ięni e zabezpieczenia i odbudowy’" zabyt

*

,,
TZaj-ęto w tej' dziedzinie ze wszech miar słuszne stanów isko, że
odbudowana Warszawa nie może byó tylko miastem nowym, nie może wy
rzec Się swej przeszłości, że wszystko co ta przeszłość pozostawi
ła, a co -yło dobre i przyozyniało się do ozdoby miasta, winno byó
Z sw®<Pjerwotnej postaci,
aby daó wyraz ciągłości kulturalni. i i bogatej tradycji historycznej .
,
m
ono odtworzyć wszystko co będzie możliwe,aby przyszła

szescs^Ietnie^, przeKog^eJ^ra^ycjlT^skrzesić jej dawne piękno?
kuore nadal wywierałoby swój uszlachetniająoy wpływ na przyszłe po
kolenia jej mieszkańców.

Zadania Wydziału
róT^^fePE uiy ' Z a b y t .kowej.
W ranach Biura Odbudowy Stolicy powołany został do żvci
y’ r»
dział Architektury
Zabytkowej, którego zadaniem jest ujęcie wsz.telki-i
kich przejawów odbudowy, dotyczących zarówno całych dzielnio
jak
i poszczególnych obiektów zabytkowyoh, w zakresie projektodawczy^..
°f^n3°daW0Zym 1 nsdsOru nad wykonawstwem, obejmując tu działalność
odbudowy z ramienia Państwa i Miasta, jak również inicjatywy prywat*
" p°hadto do zakresu, działalnoś ci Wydziału Architektury Zabytko
wej należy akcja zabezpieczania zabytków w terenie, działalność inwentary żacy jna , zmierzająca do uzyskania materjałów do szczegółom
wyoh projektów odbudowy, sporządzanie planów urb?nist”craych dla
przestrzeni Warszawy historycznej, opracowanie programu przeznaczę*
nia^budynków zabytkowych w odbudowanej stolipy, wreszcie działal
ność badawczo-naukowa, zmierzająca do zebrania materjałów naukowohi story oznych..
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Prace zabezpieczające.

J

■>

Oprócz zabezpieczenia wielkiej, ilości zabytków ruchomych
porzuconych w ruinaoh, jak: mebli, rzeźb, obrazów, czy książek, któ
re złozono w.muzeach- oprócz zabezpieczenia oenniejszych fragmentów
architektoniczny oh (detali rzeźb, krat itp.) przez ich wydobyoie i
przeniesienie w bezpieczne
-j:... właściwe techniczne prace zo
bezpieozają?e zmierzały do uc-roni onia budowli zabytko- ~ ,.. wyoh przed dalszym zniszczeniem. W tym celu kładzili.c da
chy, zamurowywano otwory, stemplowano grożące zwaleniem fragmu
uyoh budynków. Starano się unikać inwestycji prowi zc wy czny oh, z la
zaoszczędzenia podwójnego wykonywania tych samych robót i związanych
z tym kosztów. Dlatego w wielu wypadkach zabezpieczono budowle odrazu dachami stałymi, przeważnie ogniotrwałymi• to samo dotyczyło r
ny oh innych rocot, które starano się wykonać tak, aby możliwe by - c
ich pełne, wykorzystanie przy ostatecznej odbudowie. W roku 19>-5'v
ramach szczupłych możliwości gospodarczych przystąpiono do prac za
bezpieczających w 120 budowlach zabytkowych, z czego w 44 wypadkach
prace te zostały już zakończone„

skruszenie murów,¥ędą m^iały ^^^^^^(wobec^iemożnosei zane .przed przystąpieniem do o-lbudrwy, luo ktoto k
,
a?ozenie bezpieczenia wszystkich objektów) ,są n^azone^
ial^^dnych pomiaprowadzono prace inwentaryzacyjna
• lu mal
arskimi
*
, fresków
Mw^^
opIZee.
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oe.gdyż nie nadawały się 40c>t«^nl??neS°
i^Wfh wyk-nan.
»naAo i roku 1945 pomiarów ś8 budowli) zdjęć fotograli^nycn wys

ogółem 4.JO6.

od 3zeregll lat prowadz.ne były . .^ęawie

prace pomiarowe tego rodzaju i większość
ent"rvbaoyjne>lttókioh posiadała oafk.wite ,lub cz5soł°?e jJ^°iA™ “acJnvm materiare obecnie,w
bec
*
ogromu zniszczeń,stały si^
w -.Lagie'woiny i
łem rekonstrukcji.Były *
ne przechowywane w warszawie ™
* 2 Y
zagrażała im na równi s innymi materiałami naukowy-nu. z^głaRa.Dzi .K
ofiarnej pracy personelu Zakładu śrehitekturv Polskie^ijzy^,y^^
le Architektury Politechniki Warszawskiej,uaał °miejsce
■riałv Już po upadku powstania i przenieść je w bezpieczne mie .
- .
BsirtaJ wróoiły do W^zawy.eo f
"«n
*
SSi.n".
kowyoh,które w przeciwnym wypadku, byłyby bezpowroti e

Prace

u. r b; a n i s t y oz ^JL

dzielnic

_tydHgjr»E^u^y7'”by<7oVe^w Łont^o^;a~%y
z
*

nistyki Biura Odbudowy Stalioy

ia^V;b^_

-/..-tąplł Ob ^fgAyeznejplanowaniu

go dzielnic zabytkowych w granic ac^ >,c..s^awy his -M - ,,Jhp„irr,vYładndbudowy znaczną rolę odegrały dwa
jakiego nf in
nego zniszczenia miasta.Tak dal?k0 ,
ng.jtp^w^zna^zeniu przywrórą padła Warszawa,ka^e myśleo nie’
. odbudowie w zna.zen;u przy«
* cenią stanu przeiwojennegn,w znaczne j rnieiz.
g
zasadach urraczej • zupełnej przebudowie miasta na nowych,^epszych zasada n
m.

baulstyoonyoh.^
sni?zCS«iia powala A «
nie szeregu błędów ostatnich dziesiątków lat,które zatarły

oblicze Warszawy historycznej.
_
nrona^h urbaniśtvcz—
Wydział Architektury Zabytkowej w
w?_
nvck Dołożył szczególny nacisk na wydobycie i przywrócenie pemeg
j
razu’największe j naturalnej ozdobie Warszawy , jej po <v e U Jggg'..M
tarasie, nadbrzeżnym i wyzyskaniu tych wspaniałych
rna wiślana,
z owych , jakie daje stroma, spadająca ku brz®?aw j
4 " 7.ospodaroz- *
h,
Te oczywiste walory zostały ws^utem warunków poi.ty.z
e, r .
jak również wskutek szkodliwego liberalizmu w ^^edzinie budowy .
fatalnie zaprzepaszczone na przestrzeni ostatnich
0Cesu rów. w okresie niewoli,aczkolwiek nie umiano powstrzymać uog procesu ru
* niM w ciągu okresu nlópodległesdi lat międzywojennych.Objonie prawie
całkowite zniszczenie zabudowy na terenach; nadbrzeżny c ,
1
nie odjyudcw ani e'tych dzielnic i na stworzenie na okarp^ pp^a
wśród której dominować będą przywrócone do dawnej świetności,bąd.
zrekonstruowane.na skraju" skarpy - budowle za y
ow .

r
Nr.2,
str.5.
Kolejno fazy rozwoju^Iasta .“
DE-gą zasadniczą wytyczy urbanistyki zabytkowej jest wy
dobycie i podkreślenie kolejnych, faz rozwoju miasta. Czytelne uwypuklenie urbanistycznych cyklów rozwoju Warszawy, zobrazowanie
jej narastania, zamierzone jest poprzez odtworzenie urządzeń warów
wnyoh, znaczących granioe miasta w kolejnych etapach jego rozros-

+

Ua jdawniejsza część Warszawy - jej jądro, Stare Miasto o
doskonale zachowanym średniowiecznym układzie sieci ulicznej wo
kół Rynku, będącym przykładem zdrowej, jakby dzioiaj określić moż
na, funkcjonalnej budowy miasta, zaspakajającego podstawowe potrze
by: pracy, mieszkania, odpoczynku i obrony ówczesnej społeczności
mieszczańskiej, powstało jako typowy ówczesny organizm miejski w
oparciu o warowny gród książęcy, następnie Samek JCrólewski. Grani
ce tej pierwotnej Warszawy wytyczały podwójne mury obronne z XIV
wieku, których zachowane fragmenty odsłonięte'.zostały w toku prac
rekonstrukcyjnych przed wojną. Zamierzone jest obecnie odtworze
nie pełnego biegu tych murów obronnych, których znaczne fragmenty
dochowały się w budowlach mieszkalnych, jakie z upływem ozasu po
chłonęły owe mury. Drugi piorścioń umocnień w postaci wałów ziem
nych, koncentryczny do poprzedniego, a datujący się z wieku XVII
otaczał już w większym promieniu miasto, które w międzyczasie roz
rosło się i stało się stolicą dawnej Rzeczypospolitej. Odtworzenie
tej drugiej linii umnenień w postaci akcentów ogrodowych pozwoli
(oprócz ozytelnego podkreślenia granic ówczesnego miasta) na wpro
wadzenia zieleni i słońca, oraz stworzenie terenu przechadzek i
wypoczynku dla mieszkańców okolicznych dzielnic-.

E^oka baroku,
“Epoka baroku ozdobiła Warszawę szeregiem pałaców, należą
cych do ówczesnych rodzin magnackich. Ich zamierzona odbudowa
wr z z przywróceniem wielu, nieraz nader bogatych założeń parko
wych podniesie urok dzielnic- zabytkowych, i usprawiedliwi ówczesne
*
miano Warszawy - ”miasta pałaców” , Epoka ta za panowania■ królów z
dynastii saskiej dała też Warszawie jedno z największych dotych
czas założę.’ urbanistycznych, t.zw.nOś Saska”, podkreśloną wielkim
placem, pałacem królewskim z pięknym obszernym parkiem i symetrycznym układem pawilonów koszarowych. Przywr5 cenie do dawnej świetnoś
ci skażonej w ostatniej swej części w późniejszych czasaoh tej
pięknej kompozycji, jak również drugiego podobnego założenia o kie
runku Wschód-Zachód, pochodzącego z doby panowania ostatniego kró
la Polski, Stanisława Augusta (druga połowa XVIII wieku), t.zw.
"Osi Stanisławowskiej” wraz z układem szeregu placów gwiaździstych ’,
stanowi dalszą wytyczną prac urbanistycznc-zabytkowych.
Epoka Królestwa
“Kongresowego/

*

Czwartą wytyozną jest dążenie do odbudowy i odtworzenia boga
tych urbanistyoznie i architektonicznie założeń pałaców; Bankowego
i Teatralnego, będących spuścizną pierwszej połowy XIX wieku, epoki
Królestwa Kongresowego, kiedy w związku z'przeobrażeniem feodalnegc
społeczeństwa śzlaoheokiego na społeczeństwo nowożytne o dominują
cym żywiole wzrastającego dzięki szybkiemu .rozwojowi przemysłu i
handlu w zamożność i wpływy nowoczesnego mieszczaństwa, zaznaczyło
się i przekształcenie Warszawy na miasto nowoczesne, o dominujących
w architekturze tej epoki budowlach państwowych i użyteczności pu
blicznej w przeciwieństwie do magnackich pałaców baroku.
1
j
ar® jedną wytyczną prac urbanistyki zabytkowej
jest - możliwe oczyezezrnie dzielnic zabytkowych ze wszystkich szpx

“
..............
•
•
'•
śtr.6
cących je błędów epoki XIX wieku i początku XX wieku,które wskutek
liberalizmu prawnego i gospodarczego poprzez zachłanność spekulacji
gruntowej doprowadziły do zeszpecenia dzielnic zabytkowych zabudową
niesharmonizowaną ani co do skali,ani charakteru z otoczeniem pięk
nych budowli zabytkowych.

Zamek

Królewski

-

Belweder

n
Nadewszystko zaś jest usilnym dążeniem Wydziału Architektu
ry Zabytkowej zachowanie i przywrócenie d«? pełnej świetności histo
rycznego ciągu królewskiego Zamek Królewski - Belweder,biegnąc ego
nad. brzegiem Skarpy i stanowiącego jakby kręgosłup Warszawy zabytko
wej. Wzdłuż poszczególnych odcinków tego ciągu (ulice Krakowskie
Przedmieście,Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie) rozsiane są najpięk
niejsze budowle zabytkove Warszawy.Zamarzone przywrócenie ich do
pełnej świetności i odnowienie naturalnego związku ze Skarpą - stwo
rzy dzielnicę dyspozycji ogólno-państwowej,kulturalnej i naukowej,
łącząc z przewidzianą opodal na zboczu Skarpy dzielnicą uniwersytecką
i muzyczną a zarazem stanowiąc ośrodek życia kulturalneg* Stolicy.
Prace
architektoniczne

A dziedzinie opracowań ścisłe architektonicznych — wytyczną
Wydziału Architektury Zabytkcw ej jest dążenie do odtworzenia budowli
zniszczonych,xub uszkodzonych — jaknajwietnie j ,lecz z usunięciem
wprowadzonych do nich najczęściej w późniejszych latach,zniekształ
ceń i przeróbek,o ile nie przedstawiają one wartości pamiątkowe i.lub
artystycznej.
7
W odbudowie tych objektów Wydział Architektury Zabytkowej
zamierza stosować w jaknajszerszym zakresie materiały szlachetne,
odpowiadające swą trwałością powadze gmachów zabytkowych,a więc: ka
mień na okładziny,blachę miedzianą na dachy,szlachetne drzewo do
okien i drzwi At.p.Dostateczna obfitość w kraju większości tych ma
teriałów , zwłaszcza kamienia,po usprawnieniu ich wydobycia i transpor
tu pozwala patrzeć z ufnością na możliwość realizacji tych postulatów,
zwłaszcza wobec posiadania odpowiednich fachowców.Niektóre roboty,
jak pozłotnicze i sztukatorskie,ze względu na brak przetrzebionych
przez wojnę sił fachowych,staną wobec pewnych trudności w zakresie
wykonastwa,jezeli chodzi o rekonstrukcję wnętrz zabytkowych.Wiąże
sl^ z
sprawa wyszkolenia nowych, kadr fachowców przez szkoły
przemysłu artystycznego,które winny zastąpię przeżyty system szkole
nia czeladników w warsztatach rzemieślniczych.
Innym zagadnieniem jest sprawa zestrojenia architektonieznege pewnych zespołów zabytkowych,jak dawne założenia klasztorne z
kościołami i ogrodami,należącymi do licznych niegdyś w Warszawie
zgromadzeń zakonnych; zespoły architektoniczne placów i bloków,bądź
całych ciągów ulicznych.Wspomnieć tu należy przedewszystkiem o uli
cach posiadających szczególną wartość zabytkową,jak Krakowskie Przed
mieście,Nowy Świat,Miodowa,Długa,Senatorska,Leszno,czy Bedra rska,
dla których zamierzone jest opracowanie projektów całych odcinków
ścian ulicy,które ma na celu ich harmonijne ukształtowanie architek
toniczne z podkreśleniem cech zespołów zabytkowych przez wyeliminowani
późniejszych obcych naleciałości,stanowiących przykry dysonans w
Ogólnym wyrazie całości*

Przeznaczenie

bud-owli

zabytkowych

Wreszoie jeszcze jednym zagadnieniem, któremu Wy-

i.

—disi&r ^ofol^kt-ury Zabj~tkowej poświęca szosególr . uws-ą^jest sera
wa przeznaczenia budowli zabytkowych po ich o dr emanu o w. :,iu, bądź
zrekonstruowaniu. Wydział Architektury Zabytkowej uważa, że odb dowa zabytków .Warszawy nie może być cwelem samym w sobie i nie^povwinna doprowadzić do stworzenia martwych, pustych budowli, które
nie miałyby zastosowania w życiu przyszłej stolicy . Gdy chodzi o
kościoły i budowle poklasztome
prz'znaczenie ich nie ulegnie
zmianie-. Ratusz winien pozostać ratuszem, zaś siedziba Głowy Pań
stwa winna pełnić nadal tę samą rolę. W tych wypadkach decyzja
jest bezsporna. Natomiast jeżeli chodzi, o cały szereg pałaców .-dawytyc
nych rodów magnaokioh, któż
parce stanowią, narówni z domami
Starego Miasta prawdziwą ozdobę Warszawy, wytyczną Wydziału Archi
tektury Zabytkowej jest, aby w zmienionych warunkach społecznych
budowle te znalazły _px.z-e-znaczenie, odpowiadające dostojeństwu za
bytków przeszłości i stały się siedzibą -władz i urzędów, ambasad
i przedstawicielstw państw oboych, muzeów, zbiorew i bibliotek,
wreszoie szeregu instytucji naukowych i kulturalnych.
W tym zakresie sporządzono dotychczas 23 projekty rekon
strukcji budowli zabytkowych przy jednoczesnym opracowaniu prog
ramu ich przeznaczenia, W toku jest opracowanie architektoniczne
najwążniejszych ulio zabytkowych.
Zaznaczyć należy, że praca ta wiąże się ze wzbudzeniem z; interesowania odnośnych instytucji dla zagadnień odbudowy po lini.1
programu Wydziału Architektury Zabytkowej, co pozwala mieć nadzie
ję, że sprawa odbudowy wielu obiektów zabytkowyoł wkroczy szybko
na tory realne.
ce badawczo. x
naukowe
W działalnośoi projektodawczej zarówno w dziedzinie urba
nistycznej, jak i arc-hit ektoni oznej , pomocą jest praca ■ ba "• awozonaukowa Wydziału .Architektury Zabytkowej, zadaniem którego jest
prowadzenie badań naukowo-historycznych i zbieranie materiałćw.do
przeszłości Warszawy i poszczególnych obiektów zabytkowych. Dzia
łalność ta ma na celu pieczą o wierność historyczną i orzekanie o
wartości zabytków, a także kwalifikowanie zamierzeń właścicieli
nieruchomości i projektów prywatnych architektów, dotycząoych obie
któw zabytkowych z punktu widzenia wymogów konserwatorskich,
Opracowany już został ogólny spis zabytów Warszawy i ich
kartotekaa także ogólny plan tych zabytków, zebrane zostały w
miarę możności materiały ikonograficzne i bibliograficzne, oraz
opracowano, jako wzory-form, szereg detali architektonicznych za
bytków Warszawy w różnych epokach. W toku jest opracowanie monogra
ficzne najważniejszych ulic zabytkowych pod względem historycznym
i artystyoznyfc.

.lizaojaprzeohodząo od działalności projektodawczej do realizacji ,w
terehie, czyli właściwej odbudowy, stwierdzić należy, że możliwoąoi wykonawcze na tle ogólnej sytuacji ekonomiczne^ w kraju tak zni
szczonym wojną, jak Polś&a, były w pierwszym okresie dość nikł
nie pozwalały więc naogół wykroczyć poza ramy działalności zabez
pieczającej i przygotowawczej. Mimo to postępująca normalizacja
stosunków i posuwająca się z każdym dniem naprzód odbudowa gospodar-cza kraju, a oo za tym idzie ożywienie produkcji w przemyśle bu
dowlanym i narzędziowym, oraz usprawnienie transportu przy jedno
czesnym dźwiganiu ię rynku kredytowego i ewentualnej pomocy za
grani ozn^j , pozwala mieć nadzieję, że w roku 1941 dominować będzie
już o.s.t..atoczna odbudowa.
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Za niewiele,być może,lat nadejdzie dzień, kiedy Warszawa
historyczna powstanie z gruzów w oałej krasie i uroku swych zabyt
ków, ciesząc swym pięknem oczy swoich i obcych, i świadcząc wobec
całego, świata o -tryumfie woli i miłości jej dzieci nad ponurymi si
łami barbarzyńskiego zniszczenia'.
------- —00000000--------------KROTKI BILANS PRAC
dokonanych przy odbudowie budynków
zabytkowych

W okresie 1945 Wydział Architektury Zabytkowej BOS prowadził
prace zabezpieczające przy 120 budynkach zabytkowych. Całkowicie
zabezpieczono 44 budowle,w tym 17 kośoiołów. Zabezpieczano przodowszystkiem to obiekty, które wymagały niewielkiego stosunkowo re
montu. W wielu wypadku oh. - zabezpieczanie przekształcało się w -dbudowę zniszozonych części, jak np.w kościele św.Bonifacego rm
Czarniakowie, św.Wawrzyńca na Woli, Kapucynów na Miodowej itd.
Wśród zabytków zabezpieozonyoh i oddanych do użytku znajdują
się kościoły;
00.Karmelitów, Panien Wizytek, 00.Redemptorysto w, św.Karola
Boromeusza na Chłodnej, SS.Nazaretanek, kaplica Halpertów, kościół
św.Bonifaoego na Czerniakowie. Zaawansowane są prace w kościołach:
św.Krzyża, Zbawiciela, św.Anny, 00.Marianów na Biel naoh.
'Z budowli świeckich zabytkowyoh oddano do użytku:
Belweder, pałacyk Myślewicki w Łazienkach, pałac Prezydjum
Rady Ministrów(po-Radziwiłłowski), i dom przy ul.Mokotowskiej 48
(mieszkał w nim wielki pisarz polski Józef Ignacy Kraszewski).Sil
nie zaawansowane są prace zabezpieczające w pałacu Królewskim w Ła
zienkach.
0 rozmiaraoh i charakterze prac dokonanych przy budowlach
zabytkowych, świadczy kilka następujących przykładowi
1. Kościół św.Krzyża:
Stan: spalony i w poważnej ozęści(fasadazsklepienia i fila
ry) wyburzony.
Wymurowano: Mury i sklepienia kościoła dolnego, sklepienia koś
cioła górnego, filar pod chórem, wyrównano podłogi i
wykonano dach.
Koszt robót: około 3.000.000 zł.

2. i rsenał przy ul.Długiej:
stan: spalony i częściowo zburzony.
Wyreperowano i pokryto daoh nu pawilonie głównym; na pawilonie
frontowym naprawiono ró.nież dachy, a na pawilonie
booznym wykonano daoh żelbetonowy.
Koszt robót; 1.300.000 złotych.
3. Kościół Karmelitów na Lesznie:
Stan: spalony i częściowo zburzony(wyrwy w murze, filar i
-sklepienia dolnego kościoła wysadzone).
Wymurowano sklepienia dolnego kościoła, przemurowano filur, oraz wykonano wiązanie dachowe i pokryto dachówką.
Koszt robót: 1.700.000 zł.

4. Pałac Królewski w Łazienkach:
Stan: spalony, brak stropów, dachów i tynków; wyborowano
gęsto otwory j ko ..przygotowanie do niewykonanego wysa
dzeniu. Ocalała częściowo rotunda.
Odbudowano wszystkie części konstrukcyjne, przemurowano
wszystkie zniszczone ściany, wykonano
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z .^^y^rtkize^zui^i.zrkzon.e śpiany, wykonano' wszystkie stro
fy i sklepienia, at-ały' dach i część okien croz rysunki
inwentaryzacyjne.,
Koszt rob(H:- 4.000 zł.
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X
WARSZAWA PO DZIESIĘCIU MIESIĄCACH ODBUDOWY.

W dniu 1£ stycznia b ;-r .minął rok od chwili wyzwolenia War
szawy prz,ez wojska polskie i radzieckie. W owej chwili w arszawje,
całkowicie opustoszałej z mieszkańców, niemcy wciąż jeszcze prowa
dzili d.z.i^ło zniszczenia, wyradzając w powietrze lub wypalając do
ona pozostałe domy. Spieszyli ■ 'ę. W nielicznych, ocalałych do owej
daty - 16 stycznia 1945 n ■ -• ,
monumentalnych, zgromadzi
li materjał wybiraRowy . Szybko ś-ó Ą is^ra, podyktowanego świetną tak
tyką radzieckiego dowództwa, pozwoliła ocaleć takim .'udtwlom, jak
Muzeum Narodowe, Biblioteka Publiczna i szeregu innych.■
*
""'Jeszcze przed wyzwoleniom Warszawy, w'końcu grudnia 1944 r.
Tymczasowy Rząd'. Polski zdecydował, że - mimo wszystkie zakusy nie
mieckie. wykreślenia Warszawy z listy żywych miast Polski,' Warszawa
"nadal będzie stolicą kraju. W myśl Tej decyzji tuż za wojskami pil
skimi i.radzieckimi weszła dr Warszawy■grupa architektów, którzy
zdać mieli sprawę ze stanu., zniszczeń .wszcząć natychmiastową akcję
ratunkową i ocenić, w jakim stopniu ocalałe resztki ....sta służyć
mogły potrzebom rządu i mieszkańców.
Podozas gdy arohitekoi•i ich ekipy techniczne ozyniły wgląd
w<stan budynków - saperzy i minerzy radzieccy i polscy dokonywali
ciężkiej pracy przekopania gruzów, zalegających je:.rio; dla umożli
wienia komunikacj i _ąamóchod owe j , oraz rozładowania miasta ,z niowypa.fcws*
łów i min, założonych przez- niemców .pod niezniszczone domy . W ciągu '
paru tygodni saperzy przekopali dziesiątki kilometrów ulic, a mine^y — usunęli ponad dwieście tysięcy niewypałów i mjr..
Lustracja miasta dokonana przez ekipy architektów i inżynię—
r*w, wyjawiła ogrom dokonanych zniszczeń, Warszawa łe-wa — i prawo—
'
brzeżna llcrzyła przed wojną ponad 26 tys.nieruchomości, z tego |pjfawie śwanaacie i pół tysiąca obrócili niemcy w gruzy i zgliszcza,
około cztere.oh tysięcy uszkodzili bardzo poważnie, ponad dwa tysią
ce dwie3 cie Homów doznało uszkodzeń mniej poważnych, a reszta - oko
ło siedmiu tysięcy - ucierpiała nieznacznie, co wyrażało się w braku
szyb i w powierzchownych-szk :^ach, spowodowanych odłamkami pocisków.
"-Zaludnienie Warszawy spadła do zera.
Przemysł_s-tolicy nie istniał i, co więcej, pozbawiony został
^s zelki ch warunków do funkcjonowania. Niemoy wywiedli lub zniszczy
li wszelkie urządzenia i maszyny fabryk, zburzyli lu1 spalili zabu
dowania . Ocalały nieliczne drobne zakłady wytwórcze na prawym brze
gu Wisły.
Komunikaoja była w stanie zupełnego upadku: wszystkie mosty na
J/jśle zerwane, lł-nia średnicowa zakneblowana .przez zawalenie dwor2ów głównego i pocztowego oraz przez uszkodzenie tunelu. Dworce na
?rodze wysadzononak. powietrze i spalono.Lotnisko zdewastowane . Wszy-"
stkie autobusy wywiezione, wszy tr.mwajowe bądź zrabowane, bąd'ż zde
wastowane . '
vV olbrzymiej wiąkszośoi zagładzie uległy bud owle zabytkowe,
ńSiury sztuki.publiczne i prywatne, zdewastowane wyższe uczelnie i
jzpitule-; biblioteki i praoownie naukowe pozbawione urządzeń, księgo
zbiorów, przyrządów. •
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f °lsce_przywróoona^zo.stała stolica.
.

^5ZCCZyWiS*Cś°i jaką zastaliśmy w styczniu 1M5 r oraz deavzro OdbĆ ,wvZStr?rni° ’‘"r3ZQwłs funkcji stołecznych, postawiły BiuOdbudowy Stolicy.wobec trzech doniosłych zadań:
ci 'gblneT- Lżił.i uruohomic najpilniejsze urządzenia użytecznośHłiS. 1?
■ 1
°J?’ wodo.lągł, elektryczność i gaz oraz komuni i chódnlkdw80 5Jle2b?auyoh robót porządkowych: usunąć gruz z jozdczoie paćie LzdnUfr w^' Sr°Żą°e ^-lenlen. odbudować zniszz, , if
. , i,ezdl11 itp- Wreszcie remontować i odbudowywać mies+o
z^unktu widzenia dojnych potrzeb mieszkańców, a SiT- dW mLzakresie odSni/racH T* .1
°i^Aka dyspozycji centralnej w
tuXp!o wmistracji .golnej, gospodarki państwowej i życia kulĆSĆX;„Lp»^ł,lma-2s;ilu m >«» p^^^y
niezbędne Kkole/rurJ/ Tu/T/ w^dz . pań stwa - przygotować
ników. ,
y»
ura 1 instytucje, rozlokować pracow*trukturalnaW?d™GaJ*aCG ?X ektodawcze, związane-z przebudową
- ukturainąi zgodnie z demokratyoznym ujęciom społecznym.
wy Warszawy™ Źyoie^do grzech toraohtoozył się pierwszy rok odbudo“i&uemieZL:?Tęł- fjtrZOłJy pa,'stwa- 3t’d ’ Jresio/bitych
IaHAw
ty
Q { największy uwagę skupiono na odbudowie tych nbaśe

gi rak Odbudowyf
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’
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zom /lodiTńPPy-k^i dzisiejszego dnia, są Oponują/ ’a zaraZ
w DOroSnall.
—e; 2?tómn0 w stosunku do potrzeb miasta, jak i
ramy dokonanej LbLow/wt/SyĆs//ak

J|tno wi:g/g/młZ“w?naĆn?e”Ćelk?eTsto's^u“:
odczuwamy nadal dotkliwy głód mieszkań, niedostatek kSk/f
ń
Ć ,l°ooć
ulice, nlewystarozalnośó na Meżące ^iz/
towsneao uocz^Tń ton-^i^cyjnej i gazowej. Są poniżej zup/Lk,
q„-ip +
-u^t,
W'
odbudowy mieszkań, gdyż w pierwszym rze- ' _ y
zfsr 'koić potrzeby urzędów państwowych, instytucji
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9tr.ll,
związanych z funkcjonowaniem państwa, wymogi reprezentacyjne sto
licy, interesy centralnych organizacji społecznych i partji pSlL _
tycznych, wobec czego potrzeby mieszkańoów trzeba byłe przesunąć
na plan dalszy. Leoz,mimo umniejszenia początkowego programu prac
mimo ©tkliwych braków, Warszawa przywrócona została życiu, a przedewszystkiem - krajowi zwrócona została stolica
• '*
'

w »4!f5®gÓłphlSynt?ty0znl° “JOiyołi, dokonana odbudowa Warsaawy wygląda w cyfrach, jak następuje:
miesEkaJ2có w dobiega pół mil j ona (przed wojną 1.289.000).
Odbudowano następujące urządzenia użyteczności ogólnej:
Q7
“>k'tóra dziś dysponuje mocą 47.000 KW, wobec
w?jnąl
W0;,ną 1 Z3Sila Prądem 2,310 P°sesn(17*000 przed

nn nnc°W?ię “ 2 zdoln9doi Produkcyjnej 28.000 m? dziennie +
/
T przed W9W) , zaopatrzenie w gaz około 6.000 konsumen
tów (przed wojną 116 tys.)
un
k_fcóre ida ją 38.991 m? wody na dobę(przod wojną 140.000; Uruchomiono 3 studzien artezyjskich i 29 punktów czerpałi ^o«y'w°3aą nle było w°6óle- Do sleol przyłączeno 4.198 nieruchomości(przed wojną 13.928),
su v
rŁieJ0k9 ~ odbudowano sieć'jezdną na przestrzeni
t0X u2y^k0wN m dystansie 167,80 km.(przed wojną
256,41 . Uruchomiono 11 linii tramwaj cwyoh(przed wojną 39). Zmonto
wano 47 wozow silnikowych i 49 przyozepnych(Przed wojną 722 łącznie.
Nawierzchnie ulic - wyremontowano 171,500 m2 jezdni i 117.000
m^ chodników.
1
Wyburzono 1.150,240 m3 budynków grożących zawaleniem.Wywiezio
no za miasto 355.860 m3 gruzu. Gruz ten poszedł na wyregulowani.e
skarpy wiślanej i Pola Mokotowskiego. Z gruzu wydobyto 1.004,76 ton
z0iazQ«
Wyremontowano około 210 domów, w tym większa część na potrzemi-szkolnych' W tOkU °ńbudowy znajduje się 3.361.000 m5 budynków
W odbudowie są mosty: Poniatowskiego i most przy Cytadeli.
Naprawiono wały wiślane.
/i
10 użytku 31 gmachów szkolnych, daleko posunięto odbu
dowę 68 dalszych.
o„ -u Odbudowano 11 obiektów szpitalnych i ośrodków zdrowia, w dal
szych 31 budynkaca - roboty znacznie zaawansowane.
pd^ano do użytku 7 kościołów i 4 zabytkowe budynki świeckie.
Zabezpieczono 31 budowli zabytkowych, w 42 dalszych - roboty w toku.
uruchomiono w Warszawie, dzięki odbudowie budynków - uczelnie
wyzsze, biblioteki, czynne jest Muzeum Narodowe, cztery teatry,
c z t e ry kina,
’
•
Bilans 10 miesięcy odbudowy, rozpoczętej dosłownie gołymi rę
kami, bez sprzętu i urządzeń mechanicznych, wrócił miastu życie-,

narodów zaprzyjaźnionych.
Nie wolno przeoczyć U^nktu, że w pracach naszych nad odbudowWarszawy doznaliśmy wybitnej pomocy ze strony naszego sojusznika i
sprzymierzeńca - Związku Republiki Radzieckich. Pomoc ta była wszech
stronna, dyktowana potrzebami obwili. Żołnierze radzieccy pomagali
oczysoic ulice z gruzu, a domy z min. Saperzy zbudowali most wysokowodny,stanjwiący do dziś jedyne połączenie obu brzegów Wisły. Dzię
ki współpracy.teohników i robotników radzieckich dźwignęła się z gru
zow elektrownia, radiostacja, stacje telefonów. Z daru Marszałka Sta
lina powstały w.kilku punktach stolicy kolonie domków fińskich. W
pierwszych miesiącach odbudowy dużą pomoc okazała ekipa rzeczoznaw-
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oów radzieckich, która podzieliła się z inżynierami warszrews-kimi.
swoim doświadczeniem w odbudowie zniszczonych miast ZSRR, A wresz
cie Związek Republik Radzieckich zgłosił gotowość pokrycia w 50$
' kosztów odbudowy naszego mitślta.
Pomoo również okazały inne zaprzyjaźnione z nami narody.
Szwecja przyczyniła się w wysokim stopniu darami swymi do odbudo
wy szpitalnictwa stolicy, UNRRA - partjami samochodów ciężarowych
dopomogła walnie do umniejszenia kłopotów komunikacyjnych i trans
portowych Warszawy, ulżyła jej ludności w troskach o ubranie i wy
żywienie, a wreszcie zaopatrzyła naszą służbę zdrowia w środki le
cznicze, przyt^ądy medyczne i urządzenia szpitalne.
Wars£awa_prz^szłością

Jednocześnie z doraźną odbudową Warszawy dla potrzeb bieżąoyoh - w pracowniach nuu.kowyoh BOS-u prowadzono studia nad rozpla
nowaniem i zabudową przyszłej Warszawy.
Zaprojektowano nową konoepoię miasta, pojętego jako zespół
terenów wyspeoializowanych, z których każdy obsługiwać będzie
określone potrzeby mas ludzkich. Przyszła Warszawa składać się'ma
*z dwuch wielki oh członów. Jednym z nich będzie grupa dzielnic Cen
tralnych, które w istocie stanowić będą kompleks urządzeń, związa
nych z funkcjonowaniem Warszawy, jako stolicy. Drugi znacznie od
poprzedniego rozległejszy, rozciągający się od Modlina.po Górę Kal
warię i od Pruszkowa po Ziel-onkę, nosić będzie miano Warszawskiego
Zespołu Miejskiego i spełniać ma zadania , .związane z potrzebami
mieszkańców miasta.
Plany poszczególnych dzielnic studiowane są szczegółowo w
pracowniach B.O.S. W zarysie ustalono miejsce, rozmiary i zabudowę
‘poszczególnych dzielnic. Powstaną dwie dzielnice przemysłowo-zaopatrzeniowe dla Warszawy Zachodniej i wschodniej. Budynki fabrycz
ne Staną wśród zieleni, a w zapleczu mieć będą gmachy urządzeń spo
łecznych, budynki szkolne i t.p. Wyodrębnione tereny stanowić będą.
■ obszar żywicielski miasta, produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowlane^ ’
Na dzielnice mieszkalne przeznaczona w Warszawie lewobrzeźnoj Muranów, Żoliborz, Powązki, Bielany - na północy;Koło,Leszno,
Ochotę i RakOwiec - na zachodzie; oraz Mokotów, Wierzbno i Służe^wiec na południ#* w Warszawie prawobrzeżnej - Saską Kępę, Grochów
oraz dzielnice, przylegające do linii kolejowej na Jabłonną.
Dzielnice wypoozynkowe do użytkowania codziennego zespolo
no z miejscami pracy. Będą one rozmieszczone w pasach zieleni, prze
nika-jąoych całe miasto. Tutaj znajdą mieszkańcy poszczególny oh
dzielnic urządzenia sportowe i wypoczynkowe. Poza tym - powstanie
dzielnica sportowo-wypoczynkowa nad Wisłą: na terenach Siekierek
i na Marymonoie naprzeciw łaohy Potookiej, a na Pradze - plaża
i przystanie wioślarskie.
Dzielnica 1etniskowo-sanatoryjna rozlokuje się w pasie klivmatyoznym przy linii kolei Lubelskiej.
Na Wiśle pod Żeraniem powstanie port rzeczny, największy w
Polsce. Odegra on wielką rolę w żegludze handlowej na uspławnionej
Wiśle oraz nu kanale Wisł©-Bug-Narew.
Tak się przedstawia z gruba naszkicowany bilans odbudowy
Warszawy w okresie ubiegłych 10 miesięcy. Nie byłby jednak bilans
ten pełny, gdyby nie wspomnieć o sprawie, która w ścisłe dane, ani
też cyfry ująć się nie da . ■ Zdobyliśmy poważną sumę doświadczeń we
wszystkich dziedzinaoh odbudowy, prowadzonej na skalę tak gigantycz
ną, jakiej nie zna nie tyłku nasze pokolenie na całym świecie, lecz
* bodaj historia. Owa suma zdobytego doświadczenia sprawi, że w na
stępnych etapach pracować będziemy spr awniej , wydajniej i oszczędnie
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Z DNI ODBUDOWY WARSZAWY.
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W
zimy, w okresie przerwy budowlane^ .Ale* prąc-e
, nad odbudową Warszawy idą nadal, prowadzimy roboty, które również S
są fragmentami odbudowy. Sterczące ruiny zburzonych domów, wypalo
ne wraki, grożące zawaleniem, właśnie teraz równane są z ziemą W
■ten sposób przygotowujemy grunt pod nowe zabudowania.
Na jesieni ub.r. wiele domów zdołano odbudować, bądź wyre
montować zewnątrznie, natomiast wykończenie wnętrz'pozostawiono
na okres zimy-.’ W domach tych prowadzone są roboty wykańczające.
. Prac°wniach architektonicznych przygotowywane są plany
doraźnej odbudowy domów, która rozpocznie się wczesną wiosną. W
tychże pracowniach postępują projekty nowych zabudowań przyszłej
a
Warszawy.
u
‘
wreszoie.- jeszcze jednym aktualnym fragmentem dokopywująoej się, mimo zimy, odbudowy jest uruchamianie licznych iństy’ tucn i placówek nauki, kultury, sztuki.- Możemy je uruchomić dzię
ki .cemu, ze w pierwszym etapie odbudowy oddano do użytku, sz©sag wy
remontowanych budynków, że wysiłkiem wielu rąk i wielu mózgów, ludzkich restytuujemy i gromadzimy zasoby dzi&ł Sztuki, książefc, na- ‘
rzędzia pracy naukowej. Owe przywracane życiu instytucje kultury,
sztuki, nauki, warunkujące klimat duchowy stolicy, dostarczają nam
momentów najżywszej radości, są najbardziej istotnym i znamiennym .
dowodem postępująoej odbudowy. Przez nie i w nich przede wszystkim ;
Warszawa realnie wraca do życia.
'
\
.
Tej zimy dokonano uroczystego otwarcia dwuoh czołowych ucz-elni wyższych - uniwersytetu i politechniki, teatru Polskiego,
biblioteki publicznej, opery w malutkim teatrzyku przy ul.Marszał< kowskiej 8, oraz szeregu, mniej głośnych i popularnych, lecz nie
mniej dla żyda narodowego doniosłych pracowni naukowych, biblio
tek przy wyższych uozelniaoh i t.p,

Hwarc^i e_Po_l£t echnid .
W styczniu odbyła się uroczysta inauguracja roku akademic
kiego na.politęchniae warszawskiej? Studenoi rozpoczęli normalny
rok studiów już w październiku ub.r,, lecz z uroczystością otwarcia
podobnie jak n-. uniwersytecie, czekano na odbudowę własnego gmachu.
v I właśnie^w styczniu pie-rwsby własny budynek politechiki, tak. zwana
"nowa kreślarnia" przy zbiegu ulic Noskowski ego i Koszykowej, p.o
wszechstronnym remoncie, dokonanym przez BOS, został oddany d'o‘uźytku.
‘
'/
Bieżący rok akademicki jest 48—mym z kolei rokiem nieprzer
wanej działalności tej uczelni. Okres okupacji przebrnęła Politech
niką w ciężkiej walce, ale i ze znamieniem, zwycięstwa. Już w 193>r,
dzięki zorganizowanej przez senat akademicki samopomocy uratowano
od poaąru szereg gmaohów politechniki, zapale,nyoh bombami niemiec
kimi. Gdy we wrześniu 1939 r. zburzone zostały radiostacje Raszyna
Mokotowa, głos Warszawy, trwającej w obronie przed atakami niemO-ów, rozlegał się właśnie z radiostacji politechniki. Na pcsterun- .
ku obrony padł wówczas pierwszy z jej profesorów - arohitekt Oskar
Sosnowski"/-.
'
’
W czasie pięciu lat Okupacji, bez względu na fatalne warun
ki. pracy, niebezpieczeństwo, złe uposażenie materialne i brak nie
zbędnych przyy.£jąlć.w - profesorowie wykazywali obowiązkowość i po
święcenie. Równoległe do n.^uki "dozwolone j ” na niższym stopniu nauk
technicznych prowadzono pr.;cę podziemną na poziomie akademickim.
Podczas tego okresu młodzi e> zdobyła wiele dyplomów, mianowicie?
>
na inżynierii, 55 na mechanice, 45 na elektryce, 15 na chemii..
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architekturze, Przyznano 20 ty
głodzisz tajnych.. kompl-ek^ Politechniki szła ^^o£.r~^wuzv-c;
szercgao^, walczących z okupantem. W ogrodzie przed gmachem fizy'P?wstała
odV;icia więźniów pod Arsenałem. Z tego samego
Mł-dzież^o^i+p^’■ 30 zlikwidOwali krwawego kuta Polski, Kuczerę.
Młodziez politechniczna jest bohaterem książki, wydanej w czasie
•okupacji, pod.tytułem - "Kamienie na szaniec"/ ^canej w czasie
„ ..j ^nowdc:Ba W stolicy politechnika pod rektoratem profeso
ra geodeci, E. Warchałowakiego, ruszyła mimo dużyoh trudności ży
cia w stolicy dzięki wielkiej życzliwości i poparciu prezvdeutą.
rtSwUtrt ?raz ^lnistT01vs Odbudowy - M.Kaczorowskiego, Oświaty Cz.WycOcha i Poczty - Kapelińskiego. Czynne są wszystkie wydziały
ohoó pracują^w trudnych warunkach.! przewinie w cudzych Skalach.
JDy ponują jedynym własnym gmachem (przed wojną -- około 1';)
o któ*
wspomnieliśmy na początku. Z gmachu teRO korzysta inżynieria
kredła^i
Z ,al :toZe™
na Kkłady.%
'
tPchn?J?\ 2 Z
Wykłady wydziałów elektro.L
i.
Jh.mdkd odbywają się w niewielkich pokojach Min.Pocz?emiu dotąd tuła się po rśżnych ..okalaoh. Łącznie na $&ęciu
5000) ł3Ch Studxw w chwili obecnej 2146 studentów(przed wcjhą >
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*• q+.n-r.„4,
kicaną kłopoty lokalowe politechniki zostaną w znacznym
stopniu umniejszono. W częściowym remoncie śą następujące własne*’ '
i chemii
" ^ohitektury przy ul.Koszykowej 55 oraz elektrotechniki
. 1 chemii, położone na głównym terenie polltechnicznym.
fo£sko^_p oma §a
/atniKj^Pomocy.
m>s.R_ł
;/ ^cliteohnik^. Studiuje na niej ponad dwa tysiące
ni wJh yrfc^3ZO9°
zyj'e W handze trudnych warunkach mieszka*
T
!mal wsz^st*1D *«eba przyjść z pomocą w wyżywieniu.
trzeba, im stworzjtc..-v^runki życia akademickiego, w którym - poza go
dzinami studiów- zdobywać będą wyrobienie społeczne i Obywatelski
3towaizyszonia -

p-

Bratnia Pomoc pusladała przed wojną własny budynek
przy ul.Koszykowej Bz.lO, Bom został p.ważnie uszkodzony,
wymagał odbudowy wielu swoich c-zęśoi. Studenci zgłosili chęć wyre
montowania go własnymi rękami. Ale skąd materiały budowlane?
ą
O kłopotach akademicki cli dowiedziało się wojsko. Zainter-esow-jło się biedą studencką Ministerstwo Obrony Narodowej i zaofiaro
wało studentom w‘formie budulca,, szyb i t.p... niezbędnych materia
łów - pomąc.
Remont budynku jest no ukończeniu; Wkrótce znajdą w nim
pomieszczenie: stołówka, świetlica i biuro Bratniaka.
I
»
jatr Polski^
i
^ńFwęćrtyT
jy
W styczniu odbyło się uroczyste otwarcie Teatru (Polskiego
w Warszawie, BOS pięknie odremontował budynek, zarówno z\ zewnątrz
\
j--k i wewnątrz, Dziąń otwarcia teatru był świętem sztuki i i sceny
■ polskiej, a jest-- symbolem 'Odradzającego się w stolicy życia kul
turalnego. .Czynne jest contralno ogrzewanie, jarzą, się światła ży
randoli i kinkietów. Błękitna 'tkanina pokrywa ściany foy^r, nai
lustrami - cztery malowidła ścienne p *'.:•$nla Tadeusza Gzorłowski ego ,
. Muzeum Narodowe i Teatr polski stanowią obecnie prawdziwą^ oazę żyją
cej wśród ruin W-rszawy...
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Dyrektorem teatru jest A,Szyfman, ki erownik-f ar»^ 1 lifirg/ik-jm
4 — znany pisarz Jarosław Iwaszkiewicz. W-aró-d ak~ho r ń w wirtnieją
■
wiska - Juljusza Osterwy i W. B ryftzi-Aski e go , obok nich
kiej, Broniszówny, Buszyńskiego, Mileckiego, Pancewiczówej i wie• lu innych.
Na premierę dano sztukę Juljusza Słowackiego "Lilię Wenedę”

dezwa_w_sgrawie_ .
~ Warszawy7
i
*”W rocznicę uwolnienia Warszawy Rada Narodowa Warszawska i
Zarząd Miejski wydały odezwę, z której wyimki cytujemy:
' "Krew wyzwolicieli Warszawy wsiąkła w ziemię warszawską i
zmieszała się z zakrzepłą już krwią ludu warszawskiego, bohaterów
waloząoej stolicy.
"Lud ten nie tylko w walce dowiódł swej miłości do Warszaw
wy
"W ciągu minionego roku mieszkańcy stolicy - mężczyźni,
kobiety, młodzież i dzieci — dali dowód swego najgłębszego do
>. niej przywiązania przez pćłną poświęcenia pracę nad odbudową mia"W n_-jcięższych warunkach, wśród, ruin i zgliszoz, zbudo
waliśmy zręby nietylko samorządu warszawskiego, ale położyliśny
też podwaliny pud młodą demokratyczną państwowość polską.
.
"Warszawa zniszczona, Warszawa zburzona przyjęła w swe
nury Krajową Radę Narodową i Rząd Rzeczypospolitej.
"Warszawa - najdzielniejsze miasto w walce z najeźdźcą stała się znowu stolicą. Do jej bijącego nowym tętnem serca ciąg
ną tysiące tułaczy polskich, rozproszonych po świecie, - tysiące
żołnierzy, którzy rozsławili imię i dzielność naszego narodu na
wszystkich frontach świata.
Niech radosna rocznica wyzwolenia zespoli nasze wysiłki,
niech je ustokrotni ku dalszemu budowaniu naszej bohaterskiej sto
licy. Oddajmy jej wszystkie nasze siły i naszą miłość. Aż znikną
*
zgliszcza i ruiny, I wstanie NOWE RADOSNE MIASTO."

gólny_plan zaiHowy_W~rszaw£.
y
Od dnia 1 lutego r.b.w lokalu Wydziału Urban!styki(Biu
ra ^Odbudowy Stolicy) przy ul.Górnośląskiej 45 wyłożony jest, szkic
ugolnego planu zabudowania Warszawy. Każdy, kto interesuje się od
budową stolicy,.ma możność obejrzenia planu i złożenia wniosków,
domagająoych się takiej' ozy innej zmiany.
Wszystkie wnioski będą następnie rozważane, a w zależ
ności od uznania ich - poczynione będą w planie zmiany. Wówczas
poprawiony plan znów przedłożony będzie szerokiemu ogółowi. Zosta
nie też poddany krytyce rzeczoznawców krajowych i za granicznych, a
► wreszoie - dyskutowany będzie na Miejskiej Radzie Narodowej ,
J?o uchwaleniu planu przez Radę Miejską - plan nowej
. Warszawy pójdzie jeszcze do Ministra Odbudowy, a po z.-twierdzeniu
- stanie się obowiązującą normą prawną w zakresie zabudowy miasta.
’ejyt£ państwowe
..
odbudowe
cFomów
•** —•
« —«• —*•
‘^watnycłu .
Na wiosnę ub.r.rząd przekazał Bankowi Gospodarstwa Kra
jowego kredyty w wysokości 100 milj.zł.na rzecz odbudowy zniszczo
nych budynków, będących własnością spółdzielni lub prywatną, '
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Pełna suną kredytu została rozprowadzona w ubiegłym sozcnie bu
d^wlanym. Udzielono ogółem 409 pożyczek,. Pierwszeństwo przysługiwało
domoę. wielomieszkani wym lub przynajmniej zamieszkałym.
Dzięki pożyczkom wyremontowano całkowicie 7951 izb, zubezpie« ózono 59>7 izb zamieszkałych i 4903 jeszcze ni <5 zamieszkałe,
edytooiarcy dzielili się nas właścicieli prywatnych, których
było 356, spółdzielni®
40, instytucje - 1J.
’
.■
> v
Banku loap0Krajowego loży jeszcze 400 podhń na sumę 250 mi j,
zi • kr clytuo

W warszawskiej_Bi^liu— ^ip2c/DuT/L2zn'e_./

/ całkowicie ...remontowanym przez BOS gmachu frontowym(wszyst
kie oficyny spalana przez niemcow po powitaniu), przy ul.Koszyk owej
26, czynna jest Biblioteka Publicz na/jedna z najbardziej zasłużonych
zbi^rów^ £raC,y n3uk -W w stolicy i jeden z największych jej księgo_ Niemcy częścicvn wywieźli, częściowo spalili magazyny i ks>ięgczciory. W chwili wybuchu wojny Biblioteka liczyła 503.000 tomów/
^apto wiele cennych rękopisów, starodruków, starych roczników pracy
1 t..,do Niemcy zaraz na początku okupacji wywieźli 87.000 tomów, z
liczby tej po wyzwoleniu Warszawy około 14,000 tomów wróciło z Krukowa 1 Pruszk-wp, a "koło 30 tyno - z Lignicy. Około 125 tys.tomów
-wnicy Biblioteki, Łącznic więc Biblioteka dysponujo dziś
łu? VBo^ck.0we Olbrzymią, reszta została przeważnie spalona, p,
00 do książek wywiezionych przez niemców - niewiadomo dotąd, gdzie
„

?nn roń? ^^bez,/^ir^ąwp.żnic książki treści naukowej) pracuje ponad
bibll’
C2ytelkiTkow
3« « 01^
P™*,

w_
czynn.® s£ł óddziały Biblioteki, a mianowicieaDziały naukow?pP^ n ^flMalcz®w®kJ0S 1 Wileńskiej j wypożyczalnio: dwie na Moko^oklP^-N ?
.?edila Jziecięcą na Pradze. Na Mhkctówi^ (Malczewn- •
kieg^. 1 Wileńskiej) p wstaną wkrótce działy dziecięce. Wkrótce toż
uruchomiona zostania filia na Woli

Pziennik_c z eski
r 2, War spawie _
■■ '
■■
. . •■ ....
.
W_TBL0 o-raz czę ś ci e j znajdujemy w prasie zagranicznej artykuły i
odbudowującej się ,.Warszawie, Ostatnie dał temu
Czeski "Oswcbcżeny Nazinio" pióra Zr-rki Kubikowej.
W artykule tym czytamyś’
"Jedyną troską Warszawy i całego narodu' p^lskie^n jest lak2?f???'SZa
Warszawy, Nic dziwnegog problem tak zniszczonego
miauta wywołał zainteresowania, na całym świacie w kołach faohewyoh?
...
Na ulicach i placach Warszawy loży 20 miljontr.sześć-gruto, znaG2N - trzebaby uruchomić 4 mil jury . wagonów lub 200 pofrtegów, aby usunąć gruzy zniszczonych domów,
mlin„ ■& x
plan ń wej Warszawy ma być uosobieniem przeżytego
męozcństwa narom, jego bohaterstwa, a rown ezóśnis w treści swojej
ma odpowiadać tym zmianom społecznym, które obecnie przeżywamy.
.
Zabytki histeryczne, które są ściśle związane z przeszłoś—
2/L+
deświa^scDAgo marciu, -zostaną zrekonstruowano, reszta
6St.g zostanie c Ib ud'.wam według najnowszych zasad urbanistyki”.
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