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Dzieci uczą się w warszawie;
Odbudowa gmachów szkolnych w warszawie w r.1945,
Zbudujemy nowe gmachy szkolne w 'warszawie,
Sieu szkolna przyszłej warszawy,
Co znajdzie w warszawie powracający z zachodu,
muzeum 'wojska w Warszawie;
Z dni odbudowy warszawy'■
a) inauguracja 8.G.G.‘h.;
b) budżet na I kwartał Xg-:6 r, c) -premiowa pożyczka na odbudowę,
- '
d) chłopi - warszawie,
e) Bank Gospodarstwa Spółdzielczego;
f) urbaniści warszawscy zaproszeni do
Londynu;
g) Rada Naukowa przy B.O.8.;
h) Komitet Odbudowy warszawy,
i) odbudowa postępuje;
j) Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych;
e
...
k) międzynarodowy Kongres b.więźniów
politycznych,
1) dyskusja nad planami przyszłej Warszawy,
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•Początkowo warunki życia w Warszawie były dosłownie
jaskiniowe .Gdy w lutym i w marcu ub. roku, ludzie niepowstrzy
maną falą wracali do . arszawy,tvlko nieliczni znajdywali swoje
domy w stanie,możliwym do zamieszkania.Olbrzymia większość
chroniła się na okres przynajmniej kilku pierwszych tygodni
do piwnic,lub pod uratowane sklepienia ruin, przez ten czas na
prawiając byle, czym mury w dziurach,rwy w podłogach, okna
wyrwane do^futryn.A tymczasem była zima - trwał luty,marzec i
niemal mroźny kwiecień.Tymczasem nie było co włożyć na grzbiet.
Ludzie wrócili.do Warszawy tak,jak wyszli z niej w dni popow
staniowe, oez ciepłev odzieży.w letni.em obuwiu. Tymczasem doku
czał głód’, niedostateczny dow<jz żywności,wysokie ceny,brak za
robków .
A tu,naturalnie/ludzie wracali do miasta z dziećmi,
dla których początkowo nie było szkół.Niemcy zniszczyli w .War
szawie lewobrzeżnej znakomitą większość budynków,rozgrabili,
lub spalili inwentarz oraz pomoce szkolne.Lecz pęd do nauki
zarownó ze strony dzieci,jak rodziców,rył tak wielki,że z
punktu zaczęto łamać ^...zeszkody .Nauczyciele uruchomili szkoły
w budynkach napoł zrujnowanych,w lokalach bez szyb,pieców,
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światła,wodociągów,kanalizacji.Lekcje odbywały się w tym sa
mym budynku na kilka zmian! od 7 rano do 7 wieczór.a nie oyło w tym czasie zupełnie komunikacji w Warszawie,oezpieczeu
stwo pozostawiała wiele do życzeniaJOA liczono się z ^adną
przeszkodą! rodzice dopomagali do uruchomienia.szkół,znosząc
ze swych prywatnych mieszkań inwentarz szku-lny. stoliki?ławki,krzesła....,lub też płacili specjalne sumy na zakup inwen
tarza,na oszklenie,na remont.Nauczyciele podejmowali pracę i
wtedy,gdy nie było do dyspozycji nawet napoł zrujnowanego bu
dynku! uczyli we własnych izbach.
Ba jesieni szkoły.ruszyły pełną parą.Zgodnie z ideą
naczelną reformy oświaty - państwowe szkoły średnie obowiąza
ne są przyjmować całą młodzież,która się zgłosi,bez wy ją
Trzeba było tworzyć klasy równoległej utworz.no je.,Zdawało
się', że zabraknie nauczycieli , pień tędzy .Nis.„ić pobory stawia
ły nauczycielstwo w nad wyraz trudnych warunkach materialnych.
A jednak poczucie obCwic^zku sprawiło, t e nauczy-iels v<-> y
ło w zadania-szkoły maksimum swych sił i dzięki temu można
‘było uruchomić wszystkie szioły-.
Bez przesady możemy powiedzieć,że ilościowy stan
• uczącej ’się młodzieży w zniszczonej harsżawie jest, imponu- •
jący.Dajmy głos cyfrom!
czymych szkół powszechnych - 107^ w tym dwie pań
stwowo, dzieci - 6C.00Ó, piętnaście tysięcy dzieci w wieku
obowiązku szkolnego - pozostaje>niestety,poza murami szno y.
Zawinił brak jbudynków,kcurych remont i.odbudowę trzeba był
z braku kredytów,przerzucie na rok bieżący,

szkoły średnie!
27 ogulno-ksztułcących
32 zawodowe
zawódowo-dokształcających

. ■
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7 , . .
10.000 młodzieży;
ń-000 " u
3.800
-

szkoły dokształcające dla dorosłych!
• 12 wieczorowych szkół powszechnych.
3.837 słuchaczy
• 10 wieczorowych szkuł dokształcający-ch na poziomie średnim (gimne
zjum i liceum)
675
Nadto czynne są 4 uniwersytety powszechne z. 581 słu
chaczami.Zadaniem -tych uniwersytetów jest upowszechnić naj
ważniejsze elementy nauki na p.ozi- mie -wyższym.
Wreszcie" na "terenie Warszawy działa 30 świetlic
dla dorosłych.
Nie&al wszystkie szkoły pracują,rzecz prosta,nadal
w bardzo trudnych warunkach.Naukę dzieci i młodzieży u rod
nia brak jakichkolwiek pomocy szkolnyeh.Ążeoy je zdobyć, .
trzebaby stworzyć cały przemyśl,a na te trzeba pienięc.zy i
czasu.Pilnie potrzebne są gabinety fizyczne,pracownie cne-,
miczne,laboratoria i i.p.Ocalały z pc„ *gi,sprawionej rękami
niemieckimi,zaledwie okruchy.Kosztem dodatkowego wysiłku
pracy i czasu. - nauczycielstwo braki te usiłuje choć czę
ściowo nadrobić ! powstały ogniska metodyczne ;którc- pracują
intensywnie.
Aby — wobec braku budynków — .jaknajwięcej dzieci .
i młodzieży znaleźć mogło miejsce w szkole praca szkół i zie
na trzy zmiany.Dla zlikwidowania spuścizny okupacyjnej w
staci znacznej liczby młodzieży opóźnionej,przy.wszystkich
■» szkołach państwowych zorganizowano tak zwane co ągi" ,dzięki .
którym młodzież przerabia dwie klasy w ciągu jednego r-Au..
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Dla szkół tych, opracowano specjalny program.A warto uprzy
tomnić sobie,że poza normalnym programem takiej,czy innej
klasy,trzeba było wziąo pod uwagę jeszcze i 6e okoliczności,
które stworzyła w ciągu sześciu lat szkoła okupacyjna,kiedy
to zaruwno szkoły powszechne,jak zawodowe,okaleczone były
programowo,a szkoły średnie - skreślone całkowicie.Szkoły
te pracowały wprawdzie potajemnie i szczycą się zasłużenie
wielkim sukcesem
*
wszystkie bowiem przedwojenne szkoły
średnie Warszawy czynne były w czasie okupacji.Ale tajne
nauczanie pociągało za sobą,rzecz zrozumiała,skrócenie go
dzin pracy i zwężenie zakresu-przedmiotów.
Obecnie w szkole średniej obserwujemy pewną zmianę
dtrukt.ury społecznej wśród uczęszczającej młodzieży .Wzrósł
znacznie odsetek młodzieży robotniczej i wiejskiej,niekiedy.
■ aż -do .50%.
■
'
,
pasie xodwarszawsmim założono Azereg internatów
i burs dla udzącej się młodzieży,a nawet - wobec braku loka-, ,
li - i dla młodzieży warszawskiej,która -co jeżdżą do szkoły •_ ‘
w stolicy.
. ■
’ ■
Dotkliwy jest bfhk książek i podręcznikom szkolnych,
kto-re Hiemcy niszczyli systematycznie.
•
latem fib.r. uchwalona została reforma oświaty.
Jest ona wyrazem chęci przystosowania szkoły ’ao nowej rze
czywistości polskiej Zna?ażło to wyraz w pracach nauczycie
li i Ministerstwa.Oświaty.W łwdzi odbył się wielki zjazd
oświatowy przy udziale kilkuset przedstawicieli nau
czyćiel*
stwa,administracji szkolnej i przedstawicieli nauki.Jednym
z. najważniejszych- postanowień reformy jest upowszechnić
oświatę na poziomie średnim.Odpowiedni prggram jest obecnie
przepracowywany .kładziony jest nacisk na potrzebę wyrobie
nia w młodzieży rozumowego stosunku do świata otaczających
zjawisk i wychowania jej w duchu pokoj.il i międzynarodowego
brat er stwa.hef prma realizowana będzie stopniowo.Od przysz
łego roku szkolnego mieć już.będziemy ośmioklasową szkołę
powszechną.
v ’
f
.
ha terenie Warszawy powstało jedno gimnazjum
świeckie na 7oliborzu,bez wykładu religji.Rodzice nowo—wstę
pujących uczniów muszą tu dokonać pewnej formalnośći,mianć- •
wicie .- złożyć pisemne -a iadczehie,że życzą sobie, aby
dziecko’ich dc gimnazjum tego uczęszczało.
Zakres prac Ministerstwa Oświaty w porównaniu
z latami przedwojennymi,wzrosł znacznie. Ostatni'- .Ministerstwo to'przejęło oćf Ministerstwa Opieki Społecznej
pełną opiekę nad dzieckiem .nie tylko w wieku .szkolnym,,
ale i przedszkolnym.Opieką objęte są dzieci od J-ch lat «
życia.Organizowane i prowadzone są w tym celu’ zakłady zamk
nięte ,domy dziecięce,przedszkola.
y,e wszystkich prawie szkołach prowadzone jest
dożywianie dzieci,w niektórych - dożywianiem obj-fcte są
* dzieci wszystkie; w innych - tylko najbiednie jsze.,Organizacja dożywiania spoczywa w rękach nauczycielstwa,przy
pomocy komitetów rodzicielskich i organizacji społecznych;

Wobec tego ogromu zadań,wobec niezliczonych bra- ...
kuw i trudności,wobec kompletnego wyniszczenia material.nego mieszkańców Darszawy,wobec potrzeb,które zdaja się
przerastać możliwości społeczeństw zasobnych i nietknię-:
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tych, zniszczeniem - pracujemy zupełnie samotni.Nie dcsta.lismy dla szkół żadnej pomocy z zagranicy,Mierzymy więc jak chciał Mickiewicz - siły na zamiary i zamiarom tym usi
łujemy w zakresie wychowania młodego pokolenia sprostać
tak,óeby pokolenia przyszłe nie mogły oskarżyć nas o za
niedbaniu.

ODBUDOWA GMACHÓW SZKOLNYCH W WARSZAWIE
w roku 19-.5

Okupanci niemieccy podczas i przez cztery mie
siące po powstaniu warszawski-,systematycznie paliki,lub. 1
burzyli przede wszystkim wszelkie budowle użyteczności
.
publicznej,a ze specjalną zajadłością'Wszystko,co było
kulturą,lub ostoją jej rozwoju.Nie przepuścili też prawie
żadnemu budynkowi szkolnemu Nikły procent budynków,które.
narazie były’ Niemcom potrzebno,a których w ostatniej chwi-.
li,przed opuszczeniem Warszawy nie zdążyli zniszczyć , zosta^
ły przez nich w niesłychany sposćb zagnojone,pokryte tak
ohydnymi napisami pod adresem kolski i polakow i w sposob
tak wiecznotrwały,że budynki te wymagały nie tylko gruntow
nego oczyszczenia i dezynfekcji,lecz i skrobania,a nadto
Odbijania rynków ze woian pokrytych śladami'niemieckiej
"kultury".
Gdy. na wiosnę r.1945, rozpoczęto prace przygoto
wawcze do remontu- budynków' szkol ych,konieczne było prze
de wszystkim techniczne zbadanie ich stanu przez Pracow
nię Szkolną w biurze Odbudowy Stolicy.
Któ nie widział Warszawy w owym czasie,w pierw
szych tygodniach po jej wyzwoleniu,ten nie wyobrazi sobie
tych wędrówek po górach gruzów,zalegających ulice; tych
przemykać się £ od wiszącymi fragmentami ścian i prześliz
giwać poprzez plątaninę drutów i belek żelazny eh,. Długość
dróg,przebytych dla technicznego zbadania budynków w tych...
warunkach,w dodatku w zaspach śnieżnych,wyniosła w sumie
nie setki,ale tysiące kilometrów.
Inżynierowie musieli zbadać 196.budynków szkół
powszechnych,1J8 budynków szkół średnich ogólno-kształcących i 86 oudynkćw szkół zawodowych,w sumie 420 objektow o kubaturze ponad 3»500,000 mtro ,na przestrzeni
75 kim.kw.zburzonego i spalonego miasta.,

Dla zorientowania się..,w jakim procencie poszcze
gólne budynki zostały zniszczone,podzielono, ich uszkodze
nia na 7 kategorji,od najmniej zniszcz-nych,do zupełnie
wyburzonych, czy spalonych.To była_ pierwsza faza pr_a_c_.
Po dokonaniu tego - rozpoczęła się diuga^ faz_a
pracy.W porozumieniu z władzami szkolnymi i na podsta
wie doraźnego spisu ludności,a w siad za tym - po -usta
leniu stopnia zagęszczenia ludności,ieżdżącej się w
■ruinach miasta, ustalono, w. jakiej dzielnicy miasta należy
uruchomić niezbędne szkoły i określone' ich ilc-su na 215.
w ten sposób powstałą siec szkół - należało uzgodnić z Wy
/
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działem Urbanistycznym,ty nie wejsu w kolizję z nowo-powstajvtcym planem przyszłej Warszawy,
Dopiero .po skonfrontowaniu ^.otrzeb szkolnych odra
dzającej się Warszawy ze stanem budynków i ich sytuacją na
terenie,objętym przyszłą zabudową miasta, przeznaczono 110
szkół cło remontu.Z pośrod tych 110 budynków - 50 nie budzi
ło radnych zastrzeżeń ze strony Wydziału Urbanistycznego,
co do 15 - Wydział Urbanistyczny BOS zgodził się na ich re
mont w pewnych tylko fragmentach,co do 38 - zezwolił na ich
użytkowanie do roku 1958; co do pozostałych, siedmiu szkół,
Wydział urbanistyczny sprzeciwił się ich odremontowaniu,
lecz szkoły te znajdowały się akurat w takich dzielnicach,
które zaludnione zostały dosu licznie i w których liczba
^dzieci była wcale znaćzna,wobec czego - szkoły w tych dziel
nicach musiały istnieć i funkcjonować.a przeto - podjęto
ich remont.
_Trzeoią rażą prąc, było dokonanie pomiaru przeznaczo
nych do remontu objektow”! skosztorysowanie ich remontu,'
i a następnie rozpisanie i przeprowadzeni# przetargów.
W miarę dokonywanych prac kosztorysowych i odby
tych przetargów rozpoczynano .pracę remontową,tak,żejuż.
ku ka&dowi lata prawie wszystkie 110 budynków były w re
moncie.
Niestety nie zdołaliśmy wykończyć wszystkich. Na
Jesieni r.1945 postępującą odbudowa kraju pochłonęła tak
wielkie sumy,że ofiarą pasu musiała częściowo Warszawa.
Względy finansowe nakazały redakcję budź eta,przeznaczonego
na odbucowę Warszawy.Nie dostaliśmy przecież znikąd pcżyczx ki na cele odbudowy,a kraj nasz został przez Niemców znisz1 czony w znacznie wyższym stopniu,niż jakikolwiek inny kraj
s europejski.y-ząd nie chciał dopuście : do inflac ji,wobec czego
należało c^-raniczyc wydatki nawet tak konieczne, jak fundu
sze na odbudowę stolicy.
W związku z tym obcięto i kredyty na odbudowę
szkół.W rezultacie kompletnie wyremontowanych gmachów szkol
nych oddano do użytku 31, w pozostałych budynkach szkolnych
prace remontowe zaawansowane są w 70>. W' gmachach wyremonto
wanych funkcjonuje ogółem 59 szkół .Wczesną wiosną r.b. uru
chomione zostaną roooty przede wszystkim w niedokończonych
budynkach szkolnych.
Drugą przyczyną niedotrzymania planu odbudowy
szkuł - były trudności transportowe.Właśnie na jesieni
tabor kolejowy zajęty był w znacznym stopniu na przewóz
Bolakow,cewracających do Ojczyzny,zarowno ze wschodu,jak i
z zachodu.Konieczność zimowych dostaw węgla dla kraju,poch
łonęła również w dużym stopniu zdolność przewozową naszych
kolei.W rezultacie nie starczyło taboru na przewóz do . u.rszawy niezbędnych dla odbudowy materiałów budowlanych i
ferak ich odczuliśmy dotkliwie.

Wymienione okoliczności zaważyły ujemnie na pro
gramie odbudowy szkół warszawskich.B.iszemy o nich otwarcie,
gdyż obrazują one w małej cząstce ogrom trudności,które na
potykamy i z którymi walczymy pyzy wielkim dziele odbudowy
stolicy.
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Już w tej chwili mamy w Warszawie około stu tysięcy
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.Zniszczona Warszawa nie
może dzieci swych pozostawić bez szkół.Jedne z nich muszą
uczyć się normalnie,inne - pospiesznie nadrabiają opóźnienia,
wynikłe z czasów okupacji,a dla wszystkich potrzebne są bu
dynki szkolne.
Narazie - remontujemy i częściowo odbudowujemy bu
dynki dawne.Łatamy dziury,kładziemy dachy,stemplujemy ścia
ny , uzupełniamy brakujące stropy.A jednocześnie pracujemy nad
programem przyszłych szkół,nad planami pięknych budowli w
niedalekiej przyszłości,w.których bohaterskie dzieci stolicy
Polski uczyo się będą w. warunkach nowoczesnych,w pomieszcze
niach rozplanowanych crzez- najwybitniejszych naszych archi
tektów.
pracownia Szkolna Biura Odbudowy Stolicy,w porozu
mieniu z władzami szkolnymi, już od kilku miesięcy pracuj®
nad kształtowaniem typowego budynku szkolnego, Zadaniem
szkoiy jest - przyjąć dzieci w pewnym wieku pod swoją opie
kę we właściwym ich wiekowi stadjum rozwoju umysłowego i
‘fizycznego/wychowaj i uczyć je przez szereg kolejnych lat,
a po upływie określonego czasu - oddać je rodzinie i społe
czeństwu, jako jednostki urobione przez naukę i wychowanie,
przygotowane do Aycia w gromadzie,uzbrojone w pewien zasób
wiedzy i ugruntowane w charakterze.
Budynek szkolny, oraz okalający go teren - to m iej
sce,w którym odbywa się-nauczanie i wycnowanie młodzieży.
Architekci Biura Odbudowy Stolicy wraz z przedstawicielami
pedagogów,praaują tnecnie nad wytyczeniem najważniejszych
zasad i. norm,lla budynków szkolnych Warszawy.Zasady te
meżnaby st^ścic następująco!
1. Teren i budynek szkolny powinny byc jaknajbardziej zbliżone ao natury i' jaknajszerzej otwar
te na pomyślne działanie jej czynników. Teren
winien byc wolny i rozległy,niezacieniony
przez Sa^ieonie budynki,otoczony roślinnością,
stanowiącą rezerwę świeżego powietrza,oddalany
od hałasu,kur zu i dymu.
2. Podział i organizacja wnętrza powinny odpowia
dać w najlepszym stopniu wszystkim funkcjom
szkoły.
3. Forma zewnętrzna budynku powinna mieć wartość
trwałą,nie mającą pretensji do mody.Budynek
szkolny powinien byc zrównoważony,rozległy i
spoko jny , j.asny i prosty.
W budynku szkolnym najważniejszą grupę.pomiesz
czeń stanowią sale szkolne i sale przedmiotowe,jak! fizyki,
chem ji, przyrody, geograf ii, robot ręcznych, rysunków,,w ars z ta
ty, pracownie, laboratoria i t.d.Każda sala szkolna będzie
tak zbudowana,aby wszyscy uczniowie mieli zapewnioną dobrą
widzialność i słyszalność,światło i ciepło,aby nie dokucza
ła im ciasnota.Izby klasowe będą przedłużone w terenie
przez werandy,tarasy,a nawet klasy na wolnym powietrzu.
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w każdym budynku szkolnym będą sale nauczycielskie,
pokoje dla pomocy nauk"owych.,składy narzędzi i środków pomoc
niczych, potrzebnych dla nauczania i szkolenia.
ty budynku szkolnym znajdą się też pomieszczenia,
przeznaczone dla wychowania młodzieży,a więc; świetlice,po
kój harcerzy,czytelnia,biblioteka,wypożyczalnia książek,
spółdzielnia szkolna oraz sala reatralno-kinowa,lub aula,
ty auli wyświetlane będą filmy rozrywkowe i naukowe,przezro
cza, wystawiane będą sztuki teatralne,organizowane obchody,
uroczystości,zebrania,zabawy i t.p,Sala ta mieć będzie duże
znaczenie wychowawcze, będzie ona terenem współżycia spo
łeczności szkolnej.
Wreszcie w każdym budynku i na każdym terenie szkol
nym, znajdą się pomieszczenia dla wychowania fizycznego,
a więcZ sala gimnastyczna,rozbieralnia ,skład przyrządów,_
plac gimnastyczny,boisko sportowe,a dalej - natryski,kąpiele
wannowe,ewentualnie basen pływacki.
liowa szkoła posiadać też będzie pomieszczenia,
przeznaczone dla akcji Opieki i dożywiania,a więc; jadalnia,
przeznaczona na spożywanie posiłków,dostarczanych przez,
współpracujące ze szkołą instytucje rouzicielsko-opiekuńcze,zespół pomieszczeń gospodarczych,jak; kuchnia,spiżar
nia, zmywalnia i t.p.
\i przyszłym budynku szkolnym przewiduje się też
pomieszczenia na rekreacje,to jest - na wypoczynek międzylekcy jny, przeznaczony na odprężenie zarówno umysłowe, jak fi
zyczne młodzieży »ty ciągu tych kilku, czy kilkunastu rainut
międzylekoyjnych — młodzież musi wyładować potrzebę ruchu
i sił żywotnych,musi mieć swobodę i możność nieskrępowane
go ruchu,gwaru,nawet hałasu.
pewien zespół pomieszczeń przeznaczony zostanie
dla kierownika szkoły,na kancelarię i poczekalnię,która
zarazem będzie rozmownicą dla nauczycieli i rodziców,wza
jemny jaknajczęstszy kontakt których jest pożądany w in
teresie młodzieży.
Wszystkie te pomieszczenia muszą byc tak rozloko
wane , aby współpracowały ze sobą zgodnie dla głównego celu,którym jest nauczanie i wychowanie i aby wiązał. de jasny,
prostolinijny układ korytarzy; przejść i klatek schodowych.
Oto są zasady na ^odstawie których budować będziemy
wkrótce nowe budynki szkolne dla naszej młodzieży.Temu
budownictwu przewodzić będzie idea harmonijnego i celowego
związania wszystkich grup pomieszczeń szkolnych.Zasadniczym
warunkiem uzyskania dobrych rozwiązań w budowie gmachu
szkolnego jest zrozumienie idei szkoły i wczucie się w jej
życie wewnętrzne,przy dobrym rozumieniu,że szkoła urobić
ma młodzież na ludzi,kturzy do życia naszego wniosą nie
tylko zdobyte w szkole wartości umysł owe,lecz także umie
jętność życia w społeczności,sprawność fizyczną i potrze
by kulturalne-.
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Zburzenie i spalenie Warszawy przez Niencow spowu-dc^
wało tak poważne straty w budynkach szkolnych,że tylko niewiel
ka ich liczba może byc doprowadzona do poprzedniego stanu.
Stoi przeto przed nami konieczności wybudowania wielu nowych
szkół dla młodzieży warszawskiej <■
Nie znaczy to jednak,aby nowe szkoły .owstawao musiały vv tych sa.mych miejscach,^dzie sta’y budynki dawne.Warszawę
odbudować chcemy w ten sposobie właściwie zostanie ona prze-^
budowana,oparta na nowych,lepszych podstawach urbanistycznych.
Rozplanowanie nowej sieci szkół zależeć bęczie_od nowego pla
nu urbanistycznego trzyszłej warszawy,a także i od ustroju
szkolnego,który w dzisiejszej Polsce przedstawia się inaczej,
niż. przed wojną.
Przy Biurze Odbudowy Stolicy zagadnienie przyszłej
sieci szkolnej studiowane i opracowywane jest w Pr a.cowni Pr? gramowej Budownictwa Szkolnego.pracownia ta utrzymuje scisły
kontakt zarowno z władzami szkolnymi,jak i z.twórcami nowego
planu urbanistycznego,który określa teren i zabudowę .ilasta,
charakter całości i poszczególnych dzielnic oraz ustala za
ludnienie.Ustrój szkolny i plan urbanistyczny określą więc:
jakie typy i ile szkół posiadać będzie warszawa oraz jaki bę
dzie stosunek szkół do otoczenia.Dopiero na tej podstawie
można stworzyć siec budynków szkolnych i ustalić ich progra
my . cudówlane oraz terenowe.
Nowy ustrój szkolny wskazuje nam,że w zakresie wy
celowania i nauczania będziemy mieć ;o czynienia z następu
jącymi grupami dzieci i młodzieży’.
1. grupa w wieku 0-3 lata stanowi około 4,2/0 lud
ności.Dla grupy tej potrzebne będą żłobki i dzie
cince;
■ 2. grupa w wieku od 4-ch do ukończonych 7-miu lat,
stanowiąca około 7,2g ludności.Potrzebne dla
tej grupy będą rzedszkola;
3. grupa od ukończonych 7-miu lat do ukończonych
15-stu lat,podlegająca obowiązkowi szkolnemu.
Grupa ta stanowi 14,86/0 ogołu ludności.Dla gru
py tej potrzebne są szkoły powszechne:
4. grupa V' wiel u od ukończonych 15-stu do ukończo
nych 18-stu lat,dla której tworzone będą szkoły
średnie,UgoIno-kształcące i zawodowe.Grupa ta
stanowić będzie prawdopodobnie około 3i4 ludno&ci.
Nadto - potrzebne będg szkoły,kształcące rzemieślników
rożnych zawodów oraz szkoły dokształcające,których rola szczególnie w dzisiejszym okresie powojennym - jest doniosła.
Grupa ta stanowić będzie prawdopodobnie >koło 6% ogołu ludno
ści .
Planowanie sieci szkolnej polega na określeniu ilo
ści szkół,rozmieszczeniu ich w odpowiednich punktach miasta
i ujęciu w jedną,ogolną sieć,obejmującą całe zagadnienie
oświaty i wychowania.Zanim siec szkolną zaprojektujemy,musirny wiedzieć , Jakie będzie zaludnienie miasta.,gdzie ustalone
zostaną dzielnicezmieszkaniowe,a w nich - kolonie i osiedla.
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Obliczamy,że optymalna-po jemnośc jednego przed
szkola w/nosi 120 uzieci,co odpowiada zaludnieniu, jednej
kolonji - 2.200 mieszkańców .Po j.emncść szkoły powszechnej, . .
wraz z oddziałami równoległymi,wyniesie BąO dzieci,co od
powiada? osiedlu o liczbie-4.500 mieszkańców.W planowaniu
sieci szkół średnich,muśimy uwzględnić dwa zasadnicze ro
dzaje tych szkół,a mianowicie: ogolno-kshtałcące i zawo
dowe.Nie wiemy jeszcze,jaki typ szkoły średniej będzie
przeważaj’ ogólno-kształcąca,czy zawodowa.przed wojną sto- .
sunek ten wyrażał się cyframi 511 na korzyść typu ogólno
kształcącego . Możemy jedynie przypuszczać ,że zarówno po
trzeby rycia gospodarczego,jak i demokratyzacja szkolnict
wa spowodują zmiany korzystne dla typu szkoły zawodowej.
Ogółem dzieci i młodzież w wieku do ukończonych
18 lat,stanowią około 55> ogołu -udności.
Przewidując ,że zaludnienie w centralnych dzielnioiach Warszawy wyniesie około 800 tysięcy, ustalamy nastę
pujące cyfry dla poszczególnych typów urządzeń dla dzieci
i śzkoł: .
,
• •
’
około'240 żłobków' (1 żłobek-na 18 dzieci)' dla
ogólnej lięzby 4.520 dzieci.Na ten cel potrzeba 'Około 180
tysięcy metrów sześciennych kubatury i około 18 ha po
wierzchni terenu.
.
520 dziecińcow (1 dzieciniec ną 6'0 dzieci) dla
19.200.-dzieci.-Na ten cel trzeba około 48-0,000 mtl.szeso.
kubat-ury i około 96 ha powierzchni.
■
590 przedszkoli (120 dzieci na 1.przedszkole) dla
-oko-ło. 46.800 dzieci.Potrzeba około 780.000 mtr.szeso .kuba
tury i około 195 ha powierzchni.
186 szkół powszechny eh (640 uzl.eci na 1. sz-kołę)
' dla około 120.000 dzi^cju-Rotrzeba około 5.548.000 mtr,sześć
kubatnny- i chcułp-2-79-ba powierzchni.
•
około 100 szkół ■ średnich o-gólnn—knz-tałoącyoh i za
wodowych (240 - 500 młodzieży na 1 szkołę) dla około 25.000
młodzieży .Potrzeba około 900.000 mtr.sześć .kubatury i oko-ło
100. ha powierzchni.
■ • .
około 80 szkół rzemieślniczych dokształcających
(500 młodzieży -na 1 szkołę) dla około .48.000 młodzieży,'
■ prącującej zawodowo.Potrzeba około 1 miliona mtr.sześć,
kubatury i około 12,0. na powierzchni.
Ogółem posiadać ma.warszawa około 1.516 szkół i
urządzeń rożnego typu dla 255.520 dzieci i młodzieży. Po
trzeba w tym celu ponad 6 i poł miliona mtr.sześć..kubatu
ry budynków i około 800 ha powierzchni.-Ze stanu przedwo
jennego uda się nam uratować około 1,8 miliona-mtr .sześć.
budynków ,.<J ednak nie wszystkie uratowane budynki szkolne
będą mogły nadal służyć temu samemu przeznaczeniu: jedne
z nich 'nie będą odpowiadać nowoczesnym wymaganiom, jakie
stawiamy budynkowi' szkolnemu,inne położone są w punktach,
które w przyszłej warszawie znajdą się poza sytuacyjnym
skupieniem ozieci.Przyjmujemy przeto,że około 1 miliona
mtr * sześć . uratowanych budynków przedwojennych wejdzie w
skład nowej sieci szkolnej.Resztę -około 5 i poł miliona
mtr.sześć, musimy zbudować.
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Biorco pod uwagę obecne ceny oficjalne - uoszt
wzniesienia tak obliczanych nowych budynków,wyniesie bli
sko-? miliardów złotych.
Jest to suma olbrzymia.Sądzimy jednak,że nawet
największe wydatki poniesione na oświatę i wychowanie mło
dych pokoleń,opłacą się sowicie w przyszłości.

JUZIE W dAIuóZAwIE POWRACAJĄCY. ?.._ZACH0UU

Z Zachodu wracają do kraju .od ązeregu miesięcy .tysiące Polaków.wszyscy zobaczą Warszawę niepodobną do tej,
jaką zdali j.rzed wojną r.1939,a nawet prze*i powstaniem.Pod
znanymi sobie w latach ubiegłych adresami, przeważnie nie
'znajdą ani własnych domów,ani też krewnyc^,przyjacioł,czy
znaj ornych.Znajdą się w mieście ruin.W ocalałych domach.na
stąpiło przegrupowanie dawnych mieszkańców.Hotele są nie
liczne i niemal całkowicie ąypełniene ''stałymi" lokatorami,
do których należą,między innymi,zagraniczne placówki dyplo
matyczne ,przedstawicielstwa przemysłowe,handlowe i.t.d.
A przecież repatriant,przybywszy de Warszawy,musi
znaleźć w niej nocleg, choćby na parę dni,musi jeśc^Ca ceny
na wolnym rynku są wysokie),nierzadko potrzebuje pombcy le
karskie j , często rady i wskazówki,co dalej ze sobą począć,
gdzie szukao pracy,juk odnaleźć rodzinę.
Żeby odpowiedzieć wzmiankowanym potrzebom repatriantów,dla których Warsz awa , j est osia tecznym. celem powretu,lub którzy w droczę powrotnej,dla tych,czy innych ppwodow,
zatrzymują się w stolicy, Warszawa zorganizowała dla nich
"pierwszą pomoc" - w rozmiarach skromnych,gdyż -ycie w znisz
czonym mieście nic jest łatwe,a mieszkańcy walczą z najprze
różniejszymi trudnościami i brukami codziennego 'ycia.jed
nak nawet ta skromna pomoc umożliwia repatriantom pobyt w
Warszawie przez pierwsze parę cni,umniejszając znakomicie
ióh kłopoty.
- •.
najpierw śłow’ kilka' o tym, juk zorganizowano nara.zie opiekę na granicznych punktach zachodniej polski.
Napływającą falę wracających do kraju przez bramy
wlotowe w Zebrzyciowioach,Międzylesiu,Dziedzicach,szczeci
nie, Gdańsku,Gdyni i inne, przyjmują w tych punktaoh placów
ki raństwoweg© Urzędu Repatriacyjnego i P.C .K.z,które udzie
lają informacji,rejestrują,karmią,wydają bilety na dalszy
przejazd.Z tych punktów,stosownie do byczenia poszczegól
nych repatriantów,otrzymują cni albo skierowanie do miejsca
pracy na ziemiach zachodnich,albo bezpłatny bilet na dalszą podroż do domu.
W samej 'warszawie każdy z repatriantów może li
czyć na uezpłatx±y nocleg,wyżywienie,pomoc lekarską,odzież ,
zasiłki pieniężne (w miarę posiadanych funduszów) i bez
płatny przejazd do miejsca zamieszkania.
t 'w ars zawiń, na Dworcu Zachodnim - Państwowy Urząd
Repatriacyjny (l.U.R.) posiada 6 baraków na około 800 łożekj
na Dworcu Wileńskim (ul.Radzyminska 94) trzy baraki na 300
osób i na Dworcu Wschodnim (stacja rozrządowa) na 120 łóżek.
Te trzy punkty etapowe zaopatrzone są w kąpieliska,kuchnie
i izby chorych.
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Niezależnie od PUB—u - również Polski Czerwony Krzyż
prowadzi cztery punkty dworcowe, mianowicie. na dworcach. —
Głównym (przy ul.Towarowej),Zachodnim,wschodnim i.Wileńskim,
w punktach dworcowych - repatrianci korzystają z informacji
i pomocy sanitarnej oraz odzież owej .J ednocześme PCK udziela
zapomóg gotuwkowyc . najbardziej potrzebującym.
Poza tymi instytucjami - Stołeczny Komitet Opieki
Społecznej uruchomił na dworcach kolejowych w warszawie
kuchnie,które udzielają przejeżdżającym przez Warszawę re
patriantom posiłków w postaci zupy,lub słodkiej kawy oraz
chleba z marmeladą,lub szmalcem.
Wszyscy repatrianci mają zapewniony trzydniowy po
byt w jednym z domow noclegowych PCK wraz z wyżywieniem. .
Domy te mieszczą się przy ul.Nowogrodzkiej 75 na
1.000 osub i Kawęczyńskiej 2 na Pradze - na 1.500 osob.
Czynne są nadto domy noclegowe "Caritas" przy ul.
Krakowskie Przedmieście 64 oraz PCK przy ul.wilczej 7 (dla
oficerów) i przy ul.6-go Sierpnia 36 (dla szeregowych) .Jest
jeszcze dom noclegowy Stołecznego Komitetu Opieki Społecz
nej przy ul.ludwiki 1 i Braci Albertynów przy ul. grochow
skiej 194.
Zapomogi wypłacają! SKOS (Grochowska 32.5)dla pow
racających osób cywilnych, PCK (Piusa-2.4) dla b. jeńców wo
jennych, PCK (Targowa 63) dla wojskowych zdemobilizowanych;
(w tym ostatnim punkcie wydawana jest również•żywność i
odzież .Poza "tym Wydział Opieki Społecznej m.Warszawy udziela
pomocy odzieżowej dla rodzin,obarczonych dziećmi.
przy złym stanie zdrowia repatrianta,gdy zachodzi
potrzeba dłuższej kuracji - PCK kieruje chorego do odpowied
niego szpitala.
Przy ul.Przybyszewskiego 13 na Bielanach istnieje
Dom Matki i Dziecka dla powracających z Niemiec kobiet,bę
dących w ciąży.W domu tym mogą one przebywać do chwili uro
dzenia dziecka i przez miesiąc potym.
p-za akcją pomocy doraźnej/prowadzonej przez posz
czególne instytucje na terenie Warszawy - PUB,podobnie jak
w innych miastach - ułatwia powracającym rolnikom osiedle
nie się na odzyskanych terenach zachodnich,fachowcom zaś
umożliwia znalezienie pracy.
Tak wygląda pomoc Warszawy dla powracających z Za
chodu i ^oszukujących swoich rodzin b.jeńców wojennych,osob
wywiezionych do obozów koncentracyjnych,obozów pracy,lub na
przymusowe roboty,.
Zdajemy sobie sprawę z tego,że pomoc dla repatrian
tów powinna być większa,jednak wobec ogromu zniszczeń, bra
kowana które wciąż cierpi społeczeństwo polskie,zarowno Pan-1stwo,jak i władze miejskie nie mogą jeszcze odpowiednio do
porrzeb subwencjonować opieki nad powracającymi.
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■MUZEUM WOJSKA W WAHSZAwIB
W pierwszej połowie lutego odbyło się w ¥/arszawie
uroczyste otwarcie Muzeum Wojska Polskiego,mieszczącego się
w lewym skrzydle monumentalnego gmachu Muzeum Narodowego
przy A1.3-go Maja,
Gdy w styczniu ub,r.,zaraz po wyzwoleniu Warszawy,
ludność cywilna falami napływać1, zaczęła do opustoszałego
miasta,w pierwszych jej szeregach szli kierownicy i pracow
nicy stołecznych instytucji kultury,sztuki,nauki,Spieszyli,
aby sprawdzić ,co ocalał', i co jeszcze da się uratować z
rozgrabionego przez Niemców mienia narodowego.
Na szczęście nie' zdążyli Niemcy wysadzić w powie
trze zaminowanego już pięknego gmachu T;Tu.zeurn.Wewnątrz nato
miast'zastano puste-ściany , brud .nieład, zniszcz ne wnętrza rezultat barbarzyńskiej gospodarki niemieckich SS-ów,k-torzy
w pokojach muzealnych kwaterowali w czasie u po powstaniu.

Do zbiorów Muzeum Wojska zabrali się Niemcy wcze
śnie., już w październiku 1939 r.Wywieźli wówczas do Niemiec
wszystkie eksponaty,pochodzące z okresu czasu do XVIII wie
ku.Bardzo wiele zrabowali również eksp natow osiemnast wiecznych,z epoki Kośoiuszk wskiej, Królestwa Kongresowego
i Napoleońskiej.Pokończyli dzieła zniszczenia w czasie i po
powstaniu.Na pięknych podwórcach muzealnych hodowali świ
nie , zainstalowali chlewy,Książkami wykładali okopy,.butami
deptali tkaniny, w strzępy darli sztandary, historyczne mun
dury brali na onuce .Nie oszczędzili eksp.natow,które dawnoocią swą sięgały ni wieku,jak wykopane z pobojowisk stare
miecze rycerskie,jak późniejsze mlecze i dyby,zdobyte na
Krzyżakach przez Łokietka pod Płowcami.Dyby te wozili ze
sobą Krzyżacy po t;,by zakuwać w nie pobranych jeńców.
Pracę w opustoszałym gmachu Muzeum Vhjska rozpoczęto od sprzątania’ usuwania gruzu,nieczystości,brudu.,
Potem biuro Odbudowy Stolicy przeprowadził - generalny re
mont budynku,poszarpanego odłamkami pocisków.
Jednocześnie kierownictwo Muzeum rozpoczęło prace
poszukiwawcze wywiezionych zbiorów Muzeum.Kierownik Muzeum
płk.Szacherski zorganizował szereg ekspedycji w tereny za
chodnie, wezwano wszystkie władze terenowe,organizacje i
instytucje,aby sygnalizowały Muzeum Nojska znalezione przez
siebie w terenie zbiory>zrabowane Stolicy,
Energiczna akcja poszukiwawcza dała drbre wyniki.
Najpierw przyszła wiadomość z Gniezna,że miejscowi koleja
rze zabezpieczyli znalezione przez siebie^zabytki muzealne,
wywiezione i złożone przez Niemców w Gnieźnie.wkrótce przy
szły podobne zawiadomienia z 1oznania,Torunia i innych
miast, że nasze oddziały wojskowe napotkały i zabezpieczyły
w majątkach poniemieckich wiele eksponatów,pochodzących ze
zbiorów Muzeum wojska.eksponaty te przeznaczone były na
prezenty dla niemieckich dygnitarzy.
Część wywiezionych zbiorów odnaleziono na Śląsku,
skąd przewiozła je nu Zamek Krakowski. Dyrekcja Państwowych
Zbiorow Sztuki w Krakowie.Odzyskane dobro narodowe złożono
obok spakowanych w skrzynie eksponatów,wywiezionych w Warsza-
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inauguracja S.G.G.R.
W pierwszych dniach lutego r.b. odbyła się w £>tall
cy uroczysńśo in^guraeji
4 kolei rok

nei Gospodarstwa Miejskiego.Jest to j 7
g r^ipk-i ocalaakademicki tej uczelni w
''hlkoła/głlrozpo/o
łemu przy ul.Rakowieckiej budynkowi - szkolą mcgra
b
a
studja już w dniu 15 ®aja 1945 r.
7 nkarii inauguracji - rektor S.G.G.M. prof.Rr.Stall
A otfc ic teAuczelni
ostatnim roku przedwojennym
SS?a“iel.yła K400 stufentow, personel naukowy
straoyjny obejmował 254 osoby, czynnych było 40 zakładów.
W r *1939 W kampanji wrześniowe j , przeważająca część
urządzeń ocliała.Ale już 10 listopada tegoż roku -Niemcy
zajęli teren uczelni i natychmiast rozpoczęli
f Słićoy
Rzeszy mienia szkoły,którą rozgrabili w ciągu paru miesięcy.
podobnie,jak wszystkie szkoły akademiekie w’Warszja
wie - również i S.G.W.M.zorganizowała w czasie okulej1J 3_
• ne nauczanie.Nieliczne począ kowo.komplety ^rastał;7^
giern czasu tak silnie,że w ostatnim roku okupacj
j
nauczanie objęło około 500 studentów.
po upadku powstania Niemcy,pragnąc ogołocić ^ach
s?kołv przy ul.Rakowieckiej,ze wszystkich urządzeń i mebli,
zwlekali z wysadzeniem go.w powie trze^'
i jej piorunującymi sukcesami'- nie zdołali juz. budynk
tych wysadzić.
W roku bieżącym w S.G.G.M. studjuje ponad 800 stu
dentów .Młodzież pracuje intensywnie. mimo ^^7kich warun o
materialnych.Znaczna Jej częsc spi w
d%?SiSczona
się na korytarzach,większość jest biedna i y
wojną,
Budżet War s z awy
na I kwartał r.1946
Lada dzień rozpocznie się sezon budowlany,który
w stolicy'przy jmie odrazu szybkie tempo.Jestesmy
kraiem zniszczonym i złupionym przez Niemców w olbrzymiej
skali,nie otrzymaliśmy dotąd na
tei^dbudonansowej,ale mimo to,nie przestajemy prowadzić
j
wy własnymi siłami..,
Na pierwszy kwartał r.b. przeznaczone na ten cel
kwotę 450.milionów złotych.Z sumy tej na poszczególne p ycje przypada*.
na odbudowę budynków państwowych -JJ miliony
złotych,w tym,- 5 milionów złotych na mieszkalne dla
urzędników państwowych;
na odbudowę objektów miejskich - 296 milionów
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złotych,z czego!

na .komunikac ję miejską -(most Poniatowskiego,wia
dukt żoliborski i t.p.) - 34 miliony złotych;

na instytucje użyteczności publicznej (gazownia,',
elektrownia i t.p.) - 125 milionów złotych;
na budynki szpitalne - 14,5 miliona złotych; *
na budynki szkolne •- 25,8 milionów złotych,

na roboty przygotowawcze - 91 milionów złotych.
Pozycja ta obejmuje szereg kosztów,związanych ze sprowadze
niem niezbędnych maszyn,dźwigów i innych urządzeń dla roz
biórki domow i usuwania gruzów.Dzięki tej pozycji - skoń
czy się "pionierski" okres pracy,polegający na posługiwać ■
niu się najbardziej prymitywnymi narzędziami.Wreszcie z
tej pozycji pokryte będą wydatki na montaż prowizorycznej
parowozowni,dotąd bowiem parowozownie mieściły się pod
gołym niebem,wobec zniszczenia wszystkich przez Niemców. .
Wreszcie na budownictwo mieszk&hiow.e przewidziano
przeszło 67,5 miliona złotych.W tę pozycję włączyliśmy kw<ćty,zawarte w pozycjach,dotyczących objektów państwowych i
miejskich.Suma ta pozwoli na wydatne polepszenie warunków
mieszkaniowych-w Warszawie,dzięki'niej bowiem dokonany zo
stanie remont 18 tysięcy izb mieszkalnych dla ponad 40 ty
sięcy osob.Pozatem prz-ewidziane jest rozpoczęcie budowy
osiedla rra Kole,obliczonego na 10 tysięcy mieszkańców.
V/ dziedzinie komunikacji - oprócz odbudowy mostu
Poniatowskiego oraz wiaduktów - 7 olibyrski.ego i Powązkow
skiego -przewiduje się przedłużenie ulicy Marszałkowskiej
aż dc wiaduktu 7oliborskiego.

Pożyczka premiowa
na odbudowę

Chcemy i musimy wzmóc tempo odbudowy ..Warszawy.
Potrzebom stolicy nie wystarczą kredyty państwowe, państwo
bowiem kredytowa^ musi w szybkim -tempie tak konieczne dla
życia kraju inwestycje,jak! porty morskie; łożyć na potrze
by ziem odzyskanych na zachodzie,restytuowac urządzenia
przemysłu.
Lecz Warszawa niema, czasu czekac.Jej zaludnienie
wzrasta z dnia na dzień,konieczna i pilna jest poprawa wa
runków żyaia i pracy wszystkich dej mieszkańców.Aby wzmóc
tempo odbudowy - rząd rozpisuje pożyczkę wewnętrzną,uchwa
loną już przez.Kadę Minis trow.Pożyczka przeznaczona, będzie
ria odbudowę kraju,znaczna jej część pójdzie na potrzeby od
budowującej się stolicy.Mieć będzie charakter premiowy;dwa
razy dr roku losowane będą liczne premie.Termin jej spłaty
za lat dwadzieścia - będzie to więc pożyczka średnio-terminowa.
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Chłopi - warszawie
k końcu, stycznia r.b. odbył się w Warszawie ogolnepolski kongres Polskiego Stronnictwa ludowego.Uczestnicy kon
gresu powzięli uchwałę następującą:
"Biorąc pod uwagę ogram ofiary,nieznanej dotąd w historji żadnego narodu,bohaterstwo i wiarę warszawy w przy
szłość Narodu Polskiego - kongres P.8.L.uchwala wznieść skład
kami chłopów i Narodu Polskiego mauzoleum-swiątynię Męczen
ników polski w warszawie.
"Mauzoleum - pomnik świadczyć będzie po wieczne
czasy o zbrodniach niemieckich,dokonanych na milionach
członków Narodu Polskiego,a zarazem będzie zawsze żywym ,
świadectwem jeo0 bohaterstwa i męczeństwa".
Na ścianach mauzoleum mają bye wymalowane sceny.z
Majdanka,Treblinki ,Oświęcimia,Pawiaka,Mauthausen,Lachau i
innych obozów.w niszach ustawione zostaną, urny z prochami
pomordowanych, w j, odzieniach zbudowane będą krypty dla wiel
kich mężów stanu Nowej Polski.
Nieco wcześniej - odbył się również w.stolicy
ogolno-polski Kongres drugiego politycznego obozu chłop
skiego w Polsce/ Stronnictwa Ludów ego.Kongres wyraził my
czenie,aby w stolicy powstała wielka instytucja kultury,
związana swą działalnością z całym kra jem.ś ednocześnie uczestnicy kongresu zadeklarowali,że chłopi uczynią wszyst
ko,aby przyspieszyć? odbudowę kraju.
Tak oto dwa aktywne w Polsce politycznestronnic
twa chłopskie niemal jeancczesnie uchwaliły uczcić ooha-terstwo Warszawy.Jedni - projektując wystawienie pomnika
bohaterom i męczennikom,którzy złożyli swe mycie w ofierze,
drudzy - planując stworzenie wielkiego ognisna kultury dla
żywych.
Na kongfes hrzybyła m.in. delegacja chłopska z
Kalwarji Podhalańskiej i przywiozła ze sobą dar pieniężny
na odbudowę Warszawy.

Bank Gospodarstwa
Spółdzielczej

W najbliższym czasie uruchomiony zostanie w war
szawie Bank Gospodarstwa Spółdzielczego.Powołany został do
życia w końcu grudnia r.ub.,a jego założycielami są. Bank
Społem,Komis ja Centralna Związków Zawodowych,Związek Samo
pomocy. Chłopskiej,Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane w
Warszawie-,Pederac ja Warszawskich Spółdzielni Spożywczych i
warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Zadania nowego Banku będą następujące: pomoc finan
sowa dla organizacji rolników,a za ich pośrednictwem - dla
indywidualnych gospodarstw rolnych; pomoc kredytowa dla
spółdzielczości miejskiej; rozbudowa kredytu dla central
gospodarczych ze Związkiem Społem na czele.

•/ •

Urbaniści Warszawy
w Londynie

Londyński "Brijiish Oouncil" - organ brytyjski dla
spraw propagandy kuluary - zaprosił za pośrednictwem Prezy
denta m.st.Warszawy inż.arch.Bt.Tołwińskiego - dwóch urba
nistów warszawskich na trzytygodniowy p*byt w Anglji.
"Lritish Oouncil" zapozna naszych urbanistów ze
zniszczeniami miast angielskich oraz z pracami nad ich *dbudewą.
Sa zaproszenie powyższe wyjadą - do Londynu dwaj
przedstawiciele Wydziału Urbanistyki Biura Odbudowy Stolicy
inż.arćh.W.Ostrowski i St.Dziewulski.
lodcz-as swego p*bytu w Anglji - zapoznają oni fa
chowców angielskich oraz architektów polskich,przebywają
cych dotąd, w Londynie/z pracami projektodawczymi Biura Od
budowy Stolicy.

Rada naukowa przy LOS
Odbudowa stolicy - głowneg-ą ©środka życia społecz
ne go, kulturalne go i gospodarczego kr*aju - wymaga jaknajszerszych podstaw naukowych z wielu dziedzin wiedzy.Biur* Odbu
dowy Stolicy posiała szereg pracowni naukowo-badawczych,
lecz - doceniając w pełni wagę różnych problemów odbud*wy nawiązało kontakt z wyższymi zakładami naukowymi w warsza
wie,aoy zapewnie sobi.e ich pomoc.
Niedawno odbyła się konferencja,zwołana przez
Biuro Odbudowy Stolicy,przy udziale reprezentantów BOS,
rektorów,dziekanów i profesorów Uniwersytetu,Politechniki ,
ozkoły Głównej handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w warszawie,.
Zaproponowano utworzenie przy wyższych uczelniach
specjalnych instytutów badawczych,które udzielać będą
BOS-owi danych naukowych odnośnie odbudowy Warszawy oraz
będą go wspierać swą wiedzą w zakresie badań.Przy Biurze
Odbudowy Stolicy powstanie Rada Naukowa,której celem bę
dzie skoordynowanie prac pomiędzy komórkami badawczymi
wszystkich czterech Uczelni Wyższych. ■'

Komitely Odbudowy
Warszawy
W całym kraju tworzą się komitety odbudowy War
szawy ,których zadaniem jest propagować w społeczeństwie
pelskiem sprawę pełnego przywrócenia do ^ycia Stolicy 1*1ski,pobudzić na ten cel ofiarność społeczną i organizować
pomoc finansową i materiałową.
Najwydatniej pracują Komitety śląskie,działalność
których syntetyzuje Wojewódzki Komitet Odbudowy Warszawy w
Katowicach.W skład komitetu wchodzą przedstawiciele wszyst
kich partji politycznych,organizacji społecznych i gospo
darczych.Komitet Wojewódzki ^osiada w terenie sl^sko-dąbrowskim 32 komitety powiatowe,12 miejskich oraz szeręg
gminnych wiejskich.

1'0 grudnia ub.roku Komitet Wojewódzki zebrał ponad
17,5 milionów złotych.Nadto wysłano do Warszawy 405 wagonów_
i 13 samochodów cięż arowych,naładowanych rożnymi materiałami
i sprzętem niezbędnym dla odbudowy stolicy.
most Poniatowskiego ,w Warszawie odbudowywany jest
głownie sumptem społeczeństwa sląsko-dąbrowskiego.

Odbudowa postępuje
Warszawskie instytucje użyteczności publicznej
pracują coraz wydatniej dzięki postępującej odbudowie swych
poszczególnych urządzeń.lane statystyczne mówią,że do dnia
•1 stycznia r.b. elektrownia odbudowała; już w 100^ swą przed
wojenną sieć‘kabli,zapaliła 772 lampy uliczne,odbudowała
626 stacji transformacyjnych,Remont budynków przeprowadzono
w 87>,a ^oastacji w 95/^.Pod napięciem jest' obecnie 2.608 po
sesji w Warszawie lewobrzeżnej,co dało 22.590 abonentów.
Wodociągi przyłączyły do sieci 4.619 nieruchomo
ści ,skonu olowały 175 kim.trasy kanałizacyjnej,nawodniły
sieo wodociągową długości 355. kim.i' oczyściły 1.375 objektuw kanałowych.
•
Gazownia odbudowana 112,2 kim.sieci,która jest już
całkowicie eksploatowana.Przyłączono do sieci 772 nierucho
mości ,zaspakajając potrzeby 6.477 konsumentów.Przeprowadzo
no remont fabryki gazu *w 64^, fabryki chemicznej w 89>»

Instytut Ociemniałych
i Głuchoniemych-

poł roku temu wrócił z wygnania do Warszawy Instytut
Głuchoniemych i Ociemniałych.bomy swe przy placu Trzech Krzy
ży znalazł wypaloneizniszczone.Z garścią wychowanków przy
byli kierownicy i pedagodzy,którzy w braku innego pomieszczenia,zainstalowali się "jaskiniowo" w suterenach i podziemiach
swego zniszczonego domu.
Ocalał z całego kompletu budynków jeden tylko gmach,
aczkolwiek i ten doznał wielu ciężkich uszkodzeń.Kubatura
budynków Instytutu w r.1959 wyrażała się pokaźną cyfrą
40.O00 mtr.sześojedyny ocalały budynek liczy^zaledwie
2.000 mtr.szesó. Cyfry te dają pojęcie o rozmiarach strat
Instytutu.
W tych dniach'nastąpiło uroczyste otwarcie odremon
towanego już przez BOŚ budynku.W remoncie jest także lewe
skrzydło głównego gmachu,o kubaturze 1.200 mtr.szesó.
W r.1959 Instytut liczył 400,wychowanków,dziś po
siada ich 150,Duża co cyfra, jer' eli wezmiemy jod uwagę
straszliwie okaleczone możliwości pracy Instytutu.Dosó po
wiedzieć,że z posrod czynnych przed wojną 16 klas kształ
cenia zawodowego - pozostało zaledwie 7«
'
Przy Instytucie wskrzeszone zostanie wkrótce Koło
Przyjacioł,które zajmie się organizowaniem pomocy zarówno
dla wychowanków Instytutu,jak i jego dalszą odbudową.
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Zjazd b.więźniów
politycznych

W pierwszych dniach lutego r.b. oubył się w War
szawie - jak to wiadomo całemu światu - pierwszy między
narodowy kongres b.więźniów politycznych niemieckich obo
zów koncentracyjnych.Zamieniona- w ruiny przez hitlerowskich
barbarzyńców stolica Polski gościła ocalałych od śmierci
męczenników bestjalstfta niemieckiego,reprezentujących
wszystkie okupowane kraje Europy.

Przed rozpoczęciem kongresu - więźniowie udali
się.w pocnodzie na grób Nieznanego 7ołnierza.na którym
złożyli wieniec.Grób oczyszczony od gruzu z rozpiętych nad
nim,a prze-z Niemców -wysadzonych w powietrze arkad, plastycz
nie symbolizuje zniszczoną stolicę Polski,Na trasie pocho
du b.więźniów - mimo wczesnej godziny porannej - s-zpalerem,wzdłuż chodników stali mieszkańcy warszawy.?? oczach
wieiu błyszczały łzy.'
Obrady toczyły się w s#li gmachu Roma przy ul.
Nowogrodzkiej .bała, udekorowana była flagami narodowymi
państw, obywatele których byli uczestnikami kongresu.

Jednocześnie z kongresem międzynarodowym,prze 
bieg i uchwały którego podała ca-' prasa zagraniczna, •toczyły się obrady ogoln o—polskiego zjazdu 1.więźniów
koncentracy jny.ch obozow niemieckich. Z jazd ten T między
innymi - powziął uchwały następujące!
"Oswięcim-Brzezinkę uznaje się za miejsce pa
mięci polskiego i międzynarodowego męczeństwa,a teren
obozu przechodzi na właśnie Państwa Polskiego.
"Zjazd prosi władze urzędowe o wydanie zezwole
nia na.stworzenie ógolho-polskiegc Muzeum Martyrologji
-Polskiej.z siedzibą w warszawie i o stworzenie w warsza
wie miejsca kultu,poświęconego ogromowi męki i bohaterstwa polskiego."

/ . bchwąlona przez Zjazd deklaracja ideowa. Związku
b.Więźniów Politycznych głosi,że Związek b. Więźniów Poli-'
tycznych bronić bęczie praw człowieka i obywatela i wal
czyć o pogłębienie międzynarodowej .solićarn^aci i współ
pracy narodow. ■

Na Przewodniczącego Rady Naczelnej wybrany zo
stał dr.Henryk Świątkowski - obecny minister Sprawiedliwo
ścią na prezesa zarządu głównego - Jozef Cyrankiewicz sekretarz generalny Polskiej 1-artji Socjalistycznej,

Dyskusje nad planami
przyszłej•Warszawy

-

‘

„_ Od dnia 1 lutego r.b.w sali Wydziału Urbanistyki
Biura Odbudowy Stolicy wyłożony został do wglądu publicz
nego nowy plan zabudowy przyszłej Warszawy.
Plan wywołał nie tylko w Warszawie,ale i -w kraju,
duże zainteresowanie.
W sprawie szkicowego planu zabudowania Warszawy
BOS zorganizował szereg konferencji,tak,aby przedstawi
ciele rożnych instytucji i zawodów mogli swobodnie i ob-

ł
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szernie v.ypov.iedziec się w sprawie zrr>jektu,ktory .przesądzi
przecie* o wyglądzie narsaawy na cale pokolenia.

Plan kenierencji był następujący.
w dniu 13 lutego" obradowali przedstawiciele instytucji pan w anru
x
g stVv0Wych i grup gospodarczych;
18
22

"
"

25
’’
1 ma^Oa

- przedstawiciele wyższych uczelni;
- przedstawiciele instytucji miejskich,
- przedstawiciele grup politycznych;
.
- przedstawiciele stowarzyszeń: Architek
tów Inżynierów,liter atow,Harcerstwa
Polskiego,Dziennikarzy„Autorow i Kompo
zytorów b.cenic-zny oh, Pląs tyków,.Artystów
pcen Pcls-kichjlzby hekarsko-P en ty stycz
ne j i i.»d •
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