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NUMERU

1.

Jałta będzie przyszła Warszawa;

2.

warszawa 1945 - utrwalona,

3.

Most Kolejowy pod Cytadelą Warszawską
odbudowany;

4.

Cuda techniki;

5-

Repatriacja

6.

Z dni odbudowy:

Związku kadzi oskiegO.;.

a) jubileusz Warszawy;

b) wyższe szkcły w toku, zaąpa.tr.ze^.;

o) dyskusja nad planami;
d) farmacja we własnym gmachu,
e) dwa pokolenia architektów przy
pracy,
f) konkurs na gma*h architektury,
g) Komitet 1-ropagandy Odbudowy
Stolicy,
h)
i)
j)
k)

porządki w Warszawie;
remonty na Mokotowie;

przy moście Poniatowskiego;
nowe linie komunikacji miąj skiej;

l) wiosna w Warszawie,
m) Marszałek Tito w Warszawie i
w B.O.S.
n) uchwała C.K.Z.Z. o pomocy w od
budowie Warszawy.
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Cały ten proces krytyki, dyskusji, poprawek, zmian . .
i ostatecznej "redakcji" planu - będzie zakończony w lipcu sierpnia r.b.

__Czy m.e za wielki pospiech? Czy nie przydałyby się
studia dłuższe, projektowanie bardziej precyzyjne, krytyka
wnikliwsza, rozłożona w szerszych, wymiarach, czasu? przecież
plan generalny przyszłej Warszawy przesądza kwestię rozpla
nowania, jej zabudowy na dziesiątki lat naprzód, decyduje na
pokolenia przyszłe o formach jej rozwoju, o 4yciu mieszkańcom
o proporcjach i racjonalności jej urządzeń publicznych, sto
łecznych.
loopiech jest konieczny i uzasadniony. Istniejewprawdzie silna presja dzisiejszych mieszkańców .Warszawy
w kierunku.przyspieszenia odbudowy doraźnej, na bieżące -po
trzeby życia. Istotnie■trzeba pracowae z mysią o Warszawie,
leczącej się z ran, lecz doraźne potrzeby nie mogą przesło
nie, ani tymbardziej skrzywić warszawą przyszłej, za którą
jesteśmy odpowiedzialni. przed pokoleniami, jakie przyjdą'po
nas. Pokolenie nasze, w spadku po ■ okupantach., otrzymało ru
iny zamiast miasta i -stanęło wobec histerycznej szansy zbu
dowania miasta na nowo. Szansy.tej zaprzepaścić nie wolno.
Musimy wykorzystać możliwości usunięcia znanych błędów i wad,
nawarstwionych przeważnie bezplanową zabudową ubiegłych wie
ków.
Warszawa musi odrodziu się, jako miasto pomyślane
nowocześnie, o racjonalnie rozwiązanych problemach mieszka
niowych, komunikacyjnych, zdrowotnych, oświatowych, nauko
wych, gospodarczych, kulturalnych i wszelkich innych, zwią
zanych z potrzebami mieszkańców, związanych także i z potrze
bami kraju całego, któremu służyu będzie z tytułu swej pozy
cji Stolicy.

Oczywiście rwąoemu w dzisiejszej warszawie nurtowi
życia> hamowanemu w swvch pilnych potrzebach odnowy wzglę
dami urbanistycznymi, krępowanemu wiążącymi projektami - do
kuczają wędzidła planów przyszłości. Lecz — trzeba to mocno
powiedzieć) - właśnie w’ interesie. _odbudowy_doraźnej , tej dla ąotrzeb .dzisiejszego życia Warszawy, pospiech-w ustale
niu planów by< jaknaj Dardzie j konieczny, aby - z jednej stro
ny prłożyu tamę anarchji, w jaką p-grążyłaby Warszawę inicja
tywa prywatna,, a niekiedy i publiczna, nie wszystkie bowiem ,
instytucje państwowe i- społeczne rozumieją potrzebę koncep
cji’ planu w.odbudowie, a z drugiej strony - ułatwić., uspraw
nij, przyspieszyć nawet ową odbudowę doraźną właśnie dzięki
temu, że gotowe plany przyszłości -zakreślają zarazem ogolne
ramy, wyznaczoną przestrzeń, określone obiekty dzisiejszych
potrzeb odbudowy.
Dzięki ustaleniu planu pełnej Warszawy, tej dla
dnia dzisiejszego i tej dla jutra - każdy petent, każdy, kto
pragnie odbudować taki, czy inny dom, otrzyma w Wydziale Ur-
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nlJu Jeszcze inny obiekt wogole odbudowany byó nic może,
£-&» odbjdlj A „ lataohjjblimybh przelane dla

danego miejsca inne przeznaczenie.
Ustalone plany usuwają wątpliwości, ^określają
wahania. Ustalone plany pozwolą nam
wielką skalę, gdy przyjdzie pomyślna konx^^a
du_
będziemy gotowi, żeby ruszyć z.miejsca w duzjm tempie 1
żel skali nowe osiedla mieszkaniowe, ośrodki przemysłu,
dtóJiloi kontrolno, kornika.J$, bI<™» - Przyszłą WarwaM.

Ustalone plany określają nasze stanowisko. ^cmy,
czego chcemy i jak chcemy, możemy pracować planowo, modemy
budować szczegóły z mysią o programie całości.

Poto, aby mógł powstać plan, należało przedtem
przemyśleć ogrom zagadnień,, związanych z
°n^iJżało
miasta z potrzebami mieszkańców, z rolą Stolicy.a^ic i
ustalić przypuszczalną liczbę mi-eszkancuw, . zdecydować li
nię polityki mieszkaniowej, określić zadania, gospodarcze,
■ obliczyć potrzeby komunikacyjnc, uwzględnić wymagań a p =.
coweS naukowych, oświatowych, kulturalnych, artystycznych,
zdl sSbS sUl z prfwkb oaministraoji-ozynnnko™ poli
tycznych 1 społecznych, wziąć pod «ag<?
IniS przypoczynkowych, sportowych, rozry>.ko«ycn. ołosom
sani P y
siąpiono do kreślenia planu, trzeba było przemyśleć i. orz
życ w kategoriach rozumowych - życiu miasta.

A jeszcze - nim powstawać mógł plan - trzeba było
poznać dokładnie fizyczne warunki terenowe., ^udowę^geol
giczną, nawodnienie, układ morfologiczny Uru ’
,
przeprowadzić najdokładniejsze pomiary i dokonać wiciu in
nych prac wstępnych.
Mając gotowe wszystkie przesłanki programu miasta
rozpoczęto właściwe prace urbanistycznego planowania,
mieszczanie w przestrzeni ulic, parków, P^iTrsz^y ry_
'dzielnic, domów. Koncepcja generalna P5Z? ^^bnvch funkcji,
suje nam miasto nowoczesne, pełniące v<iel- ^i^onych iunkcji,
obsługujących wielostronne potrzeby
p^czNa terenie, określającym granice miasta, w układzie log
nym, z punktu widzenia wymogow społecznych, gospedc,r-zy >
komunikacyinveh i innych - rozmieszczono poszczególne dziel
jńlspoł tyoh dzianie stanowi Hnsto » nowoczesnym
wydaniu.
Plan ogolny, wystawiony do wglądu publicznego,
j jest owocem wiuL iŁt pracy,
tynuowanej konspiracyjnie w latach okupie31, N
r
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zrywa z przeszłością Warszawy, lecz eliminuje jej wady i bra
ki, uwzględnia skalę nowoczesnych wymagań i możliwości. Pow
staną z gruzuw zabytki- dawnej Warszawy, z rumewisz. dźwignic
się Stare Miasto,'.przezwycięży ruiny Nowy Łwiat i Krakowskie
łrzcdmicocie. Ożyją również stare szlaki komunikacyjne: os
Stanisławowska, ciąg Królewski Żarnem - Belweder, os Saska.
Szlaki tu nadal będą znaczyć drogi historycznego rozwoju mia
sta.
-7
Naczelnik Wydziału Urhanisfyki B.0,3*., arch.inż.
h.Ostrowski, w następujących-słowach określił cel, który rc—,.
' alizują plony przyszłej Warszawy!

t"Iłr-agiiiemv nadau Stolicy właściwą tre-sc _ społeczną ją •
zbudowau ją 'tak, aby nie' stanowiła produktu ścierających się' .
sił gospodarczych, jur t®. było z miastami niedawnej przesz—o—
soi. Chccmy, by dawała wyraz trosce o potrzeby materialne i .
duahowe człowieka, który musi bys podmiotem, a nie prz-edato-' .
• tern planowania.Chceiay zapewnie jej ludności niezbędną po
wierzchnię na mieszkania i. szkoły, ogrody i boiska, chccmy
przeciwstawić'dawnym, gęste natłoczonym blokcm mieszkalnym
wzorowe, przestronne osiedlać Przy tych założeniach, nwet
■ mniej ludna Warszawa zajęłaby większą przestrzeń od dawnej;
■byłaby znacznie rozleglejszay ^żukary odpowiedniej formy plas
tycznej dla nowej trości’ .społeczne j, Pragniemy wyrazie sto
łeczność właściwą skalą założeń architektonicznych. . •
"Jeżeli to wszystko nom.się uda - będzie Warszawa,
świadectwem istotnej wielkości Narodu i Państwa."

Punktem wyjścia koncepcji urbanistycznej nowej War
szawy jest zachowaniu na dawnym miejscu śródmieścia, rozmie
szczonego w oparpiu o szlak, .wiodący od Starego Miasta do
Belwederu, na skarpie wiślanej. Nu śródmieście.złołą się według nowych planów - trzy -zasadnicze pasy dzic lnic owe, idą
ce w kierunku równoległym do Viisły Pas pierwszy znajduje
się pomiędzy skarpą wiślaną, a historycznym ciągiem Zamek -.
Belweder. V* pasie tym rozmieszczone zostaną instytucje spo
łeczne o zasięgu ogolrr -państwowym, o charakterze kultural
nym, politycznym, społecznym i gospodurrezym. V« pasie tym bu
dowane będą domy niewysokie, z perspektywą na Wisłę, obramo
wane zielenią.
Drugi pas wródmrejski . zawarty będzie pomiędzy cią•gicm.Zamek - Belweder, u ulicą Marszałkowską. Znajdą tu pomieszczenie urzędy państwowe, ministerstwa, administracja
państwowa i samorządowa. •
»
*
•
i Pas trzeci - zamknięty pomiędzy ulicą-Marszałkowską
u Towarową - stanowić bęazie dzielnicę biurowo-hundlową,sie
dzibę kierownictw przemysłu-,. spółdzielni i t.p.-, W pasie tym
budowane będą między innymi nowoczesnewysokie domy, t.zw.
wieżowce (ale w skali warszawskiej) ołbk irryeh.typów tego
rodzaju budownictwa. Wieżowce, górując wielkości'- nad zabu
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dową poprzednich dwóch pasów, podkreślą wysokim akcentom pa
noramę Warszawy, oglądaną od strony Wisły.

W planie nowej Warszawy Stare Miasto zostanie utrzy
mane w swym dawnym charakterze artystycznym i nadal będzie
dzielnic^ mieszkalną.
I
W bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia przewidziano
śródmiejskie dzielnico mieszkalne, których zabudowa pozwoli
xu. skoncentrowanie du-ej stosunkowe liczby mieszkańców na
względnie małej powierzchni. Dzielnicami tyrfii będę! Myanow
na północy i Mokotow nu południa. Dwie te dzielnico zapocząt
kują pasy dzielnic mieszkaniowych,'położonych d.u^ej od śród
mieścia. ■
W południowej części śródmieścia mieścić się będzie
dzielnica uniwersytecka,, w której zgrupowane zostaną wszyst
kie wyższe'zakłady naukowe, rozmieszczone w sposób, ułatwia
jący kontakt jednostek współpracujących ze sobą.
. .

Na zaphód od trzeciego pass -śródmiejskiego,powyżej
Towarowej, rozciągać się bęazie zachodnia dzielnica zaopa
trzenia, t.zn. przemysłu nieuciążliwego dla miasta. Znajdą
się w niej zakłady wytwórczości i składy spożywcze, prze-,
mysł wzorcowy i precyzyjny. Będę one lokowane w zależności
od usytuowania dzielnic oraz arterii komunikacyjnych,w .bli
skości bocznic kolejowych, kanałów wodnych, dróg dla cięż
kiego.ruchu samochodowego.
*
liany przyszłej Warszawy'przewidują trzy central
ne punkty pracy przemysłowej! daleka Wola,oparta przede •
wszystkim o uprawne połączenia kolejowe i /ciężką trakcję
samochodową, a po stronie praskiej - 7 er ar? oparty o rozbu
dowany i.ort śródlądowy i kanał wodny oraz przemysł kamionkowski, położony nu wschód od'śródmieścia praskiego. ,
%
Drobny przemysł typu precyzyjnego i zaopatrzenio
wego rozrzucony będzie w dzielnicach mieszkaniowych.
. ■
irzyszła Warszawa dysponować będzie licznymi tere
nami wypoczynkowymi.wypoczynek wiąże się sciole z byciem
społecznym i stanowi jed,ną z form tego współżycia.Normalno
tereny wypoczynkowe, przeznaczone dla ludzi najbliższego
kręgu terenowego, znajdą'się w każdej dzielnicy mieszkalnej,
a także - w powiązaniu z zakładami pracy.

Nadto xotrzebne są jednak Warszawie tereny wypoczyn
kowe na skalę stołeczną, a więc! wielkie muzea, teatry, salo
koncertowe, pajace wystawowe, parki. Będą one budowane i za
kładane w najbardziej reprezentacyjnych partiach Warszawy
lewobrzeżnej, w. pasie przyskarpowym.
Tereny wypoczynkowe,az.iązane z dzielnicą mieszkal
ną, lab zakładem pracy, przeznaczone bęią na wypoczynek i
rozrywkę codzienną w godzinach popołudniowych.

r
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Urządzenia na większą skalę zaprojektowane poło
żone w bardziej odległych, punktach miasta, będą bardziej
wyspecjalizowane, mieszkańcy korzystać z ni-ęh będą w dni
wolne -od pracy..

Na Czerniakowi© i Siekierkach powstaną wielkie
urządzenia sportowe,, na miarę olimpijską'.
.Aby powiązać wszystkie dzielnice i tereny Warsza
wy - projektowana jest bogata siec komunikacyjna, gęsta i
zróżnicowana, Aomun±kacóa ma charakter obsługowy» Opracowa
ny został zróżnicowany Układ drogowy, który odpowiadać bę
dzie rożnym typom jotrzeb. Główny nacisk położony tędzie na
komunikację samochodową. Siec drogowa oprze się na dwu za
sadniczych kierunkach; 1. równoległym do . isły,połnocno południowym ił. prostopadłym dc niej, w‘kierunku wschodniozachodnim. i odstawą pierwszej będzie 1oszerzona na odcinku
łlac Zbawiciela - Ggrod Saski (aż to Poznańskiej i Zielnej)
ulica Marszałkowska;, drugiej - Aleje Jerozolimskie.
*
Plan przewiduje kilka rodzajów arterii ruchu,lierwczy typ stanowić będą arterie przelotowe, pracujące dla ca
łości warszawskiego zespołu Miejskiego (zespół dzielnic
centralnych i odleglejszych,’ po, Modlin, Górą Kalwarię,
Piaseczno, wołomin) łyp-drugi - drogi miejskie, trzeci arterie międzydzielnicowe, czwarty - wewnętrzne drogi dziel
nicowe.

tyzdłuż głównych pasów mieszkalnych pójdzie szybka
kolej miejska, która stanowić będzie najbardziej masowy
środek komunikacji,

Układ kolejowego węzła warszawskiego opiera się
na średnicy wscnodnio-zachodniej, przechodzącej przez śro
dek śródmieścia. Będzie ona przeznaczona dla ruchu miej
skiego, i dalekiego osobowego.
Druga średnica wschodnio-zachodnia, przechodząca
przez Wisłę mostami pod Cytadelą, przeznaczona będzie dla
ruchu towarowego ..połączy ona dwie stacje rozrzęaowe, poło
żone na-prawem i lewą.m brzegu kisły.

Warszawski węzeł kolejowy musi byg ulepszony,splo
ty komunikacji kolejowej wymagają nowych terenów, ty tym
kierunku pracownia komunikacyjna B.O.S. współpracuje z Dy
rekcją Kolejową warszawską.
kisła, duża arteria średnicowa z południa na pół
noc, zostanie wzbpgeoona węzłem portową m na ” er ani u i ka
nałem wodnym tyisła-Bugo-Narew. Konieczna jest też tyarszawie
tania komunikacja wodna dla ruchu towarowego drobnicowego
oraz pasażerskie tramwaje wodne.
•/ '
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łrooz dzielnicy mieszkaniowej w śródmieściu., prze
widziane są cztery grupy dzielnic mieszkaniowych o zabudowie
mniej intensywnej w porównaniu ze śródmieściem.Dzielnice te
przewidziane są dla większych rodzin, posiadających dzieci.
Będą to dzielnice następujące!
lj_ grupa, północnych dzielnic mieszkalnych, obejmu
jąca Żoliborz, łiaski i Bielany,
2) grupa zachodnich dzielnic mieszkalnych! koło,
hola, Szczęsliwice i ttakowieo,

5) grupa południowych dzielnic mieszkalnych! Wierzb
no, Służewiec i Sielce.
4) ^rupa prawobrzeżnych dzielnic mieszkalnych rozpa
da się na trzy części!

a) północna - Bródno, Pelcowizna i małe osiedla
na eraniu, - ciążąca ku wielkiej dzielnicy
przemysłowej na r eraniuj

b) wschodnia - Targówek, Kamionek i Grochów,cią
żąca ku centrum Pragi oraz skupieniu wytwór
czości na Kamionku i
o) południowa - Saska Kępa, ciążąca ku centrum
Pragi i śródmieściu.

Tak wygląda w zarysach najogólniejszych plan przy
szłej warszawy. Zdołaliśmy zaledwie naszkicować bardzo ogól
nie poszczególne elementy. Będziemy je omawiać obszerniej w
następnych numerach.
----warszawa

oOo
1945

utrwalona

Zachować obraz warszawy takiej, jaką była dawniej,
za naszej pamięci.

Zachować obraz tego wszystkiego,co stanowiło jej
piękno i wartość, co ją wyróżniało pośrod innych miast, co
jej ulicom nadawało cechy, wyróżniające się z szablonu i
■szarzyzny ulic wielkiego miasta.
Gdyby można było utrwalić to, co widzieliśmy codzień,
co mijaliśmy na każdym kroku naszego przedwojennego żyda,
co nam barbarzyński okupant odebrał na zawsze.
Gdyby można było utrwalić te resztki, które zobaczy
liśmy, powracając do Warszawy, resztki skazane na zagładę
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/rzez nieubłagane prawu przyrody - niszczejące wciąż,z któ
rych tylko bezkształtna miazga gruzu i popiołu w naszych oczach powetuje.
Utrwalić? Tu słowo nasuwa na mysi i uprzytamniaogromną rolę, którą w odbudowie warszawy, a przede wszystkim
jej zabytków historycznych, moAe odegrao fotografia.

niestety, przedwojenne zbiory fotograficzne, roz-.
proszone i zdziesiątkowane, jak cały nasz dobytek kultural
ny , wystarczyć nie mogą.

Należało od pierwszej chwili wejścia do zburzonego
miastu utrwalić to,co jeszcze chos na kliszy dułoby, się ocarliu cd zniszczenia, zapomnienia, nicości,
Nulużało nie tylko odtwarzać obiazy ogólnie przed
stawiające takie, czy inne widoki miasta, ale systematycznie,
krok za krokiem, kolumna za kolumną, posąg zu posągiem, zbie
rać wszystko, układać, inwenturyzowao.
Od pierwszych niemal dni działalności >ydziułu Ar
chitektury Zabytkowej B.O.S. jruca tuka jest prowadzona.

łracownia Inwentaryzacji fotograficznej Zubytkuw
dokonała wielu tysięcy zdjęu wartościowych obiuktow, wielu
takich, które'już azis nie istnieją.

Zaczynali omy tak,, jeden aparat "Leicu" rosyjskiej
produkcji* zupełny bruk materiału i sprzętu, Pierwsze zdję
ciu (zburzona kolumna Zygmunta, pałac łotockich, grożące za
waleniem mury, niosące na sobie wyjątkowej wartości sztuka
terie z końcu XVIII wieku) robiliśmy nu taśmie niepewnej ja
kości, gdzieś z "rajzy" przewiezionej; wywoływanie, czy zmia
na filmu odbywała się wieczorem, pod kocem, odbitek nie było
na czym robić w ogóle,
1 izuuierżyliśmy gruzy warszawy wzdłuż i wszerz.
Obeszliśmy i poznaliśmy wszystkie zakątki tak dokładnie, juk
chyba nikt przedtem, ani potem.

Obraz burszuwy 1945 roku jest utrwalony.b przejrzy
stych kartotekach, w okienkach kasetek - leżą negatywy, któ
re pozostaną nu zawsze pamiątką, wspomnieniem, u przede wszyst
kim dokumentem dzisiejszego s-tunu rzeczy.
Pracownia jest dziciuj dobrze wyposażona, tuk dob
rze, jak tylko przy skromnych możliwościach finansowych,
przy dzikim stanie rynku fotograficznego, można ją było wyP u s aż y c»
—

aumera fotograficzna zanotowała szereg wypalonych
domów - kikutów, potrzaskane pomniki i dzieła sztuki, otwory
do założeniu min, powiercone w posągach i stiukowych kolum
nach królewskiego pałacu w Łazienkach; wspinała się nu szczyt
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Brudentialu, obejmując 'szeroką perspektywę mar-wyoh ulic,
llac Napoleona, jak kretowisko poorany lejami, zakradała
się do podkopow i barykad, w który-h. ludnese warszawy spę
dziła straszliwe 2 miesiące powstania, Jo lochom Gestapo,
komorni ludzkimi -zawalony eh, utrwaliła zrujnowano iomj Dxz
pełne słońca i gruzu.
•

Dzięki fotografii łatwo'i szybko pomierzone i na
kreślono elewacje wypalonych, niedostępnych murów.
Teraz już zmienia się charakter. naszej pracy.Utrwa-..'
lamy pbstępv odbudowy..- ąt"■ — studnia stanisławowska na j.ło
mianki sm - w" ruinie, w rusztowaniach i zabezpieczona. Otostraszliwy .chaos spalonych• łązienek. ruiny-k ości cła śW.^rzy ■
ża, pałacu pod Blachą; a oto - to same obiekty,±okryte śia.t•ką rusztowań, żyjące na nowo wytężoną pracąurągająoe owiu- żl czerwienią cegły dziełu zniszczenia^ Widzimy n poczesne me-.
todv konstrkeyjne, użyte do’restauracji starych ouuowlf; wi
•azimy odkrywane irzy pracach konserwatorskich nowe, nieznane
przedtym szczegóły <>
'’
;
Ale nie tylkwidzimy,1 Możemy każdemu pokazao dziś
i w przyszłości. Opowiadania hasze c.straszliwym, barbarzyń
skim, plannwąm zniszczenia Warszawy i jej zabytków - spotykcłjtt się nieraz z niedewierzaniem zagranicy w
foicgrairi
■marny dokumenty, które każdego mogą przekonać.

•Wreszcie zbiory, fotograficzne, zarówno dawniejsze,
jak i obecne umożliwią nam odbudowę warto-uciowych fragmentów
miasta, wcile według ich. dawne go wyglą.lu*
oU o
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iwa mosty kolejowe łączyły przed wojną Warszawę
z Dragą: most pod Cytadelą, obsługujący przeważnie ruch to
warowy i most na linii średnicowej, przeznaczony w.znacznoj
mierze dla komunikacji pasażerskiej dalekobieżnej /.przelo
towe j podmiejskie j . Obydwa te mosty, jak i wszystkie inne zostały zburzone przez Niemców, Most pod Cytadślą był bardzo
systematycznie i starannie zaminowany - to też zniszczenie
tu było ogromne.
• ••
Most składał się z siedmiu par przęseł, przytym
były to właściwie dwa jednotorowe mosty, zbudowane na wspól
nych filarach. Z czternastu przęseł
zwalonych zostało dwa
naście.Zburzone zostały filary oraz cały przyczółek od stro
ny Cytadeli. Tylko dwa. podwójne przęsła od strony warszaw
skiej leżały na suchym terenie — pozostałe tonęły w wodzie.

Natychmiast p zdobyciu warszawy wojska radzieckie
zbudowały most kolejowy na drewnianych fIkarach, przez który
do dziś odbywa się komunikacja kolejowa,.
•/.*

r

Kok I - Nr. 5

KRONIKA

ODBUDOWY

KASZiWY

str. 11

Już w marcu 1945 r. rozpoczęły się pierwsze pra
ce pomiarowe przy odbudowie mostu,, a sama odbudowa - w maju
tegoż roku.
Odbudowę mostu wykonywały dwa przedsiębiorstwa!
inż . M-.Natorf i S-ka oraz Strejczyński i Czarnota-Bo jarski,
które - dla wykonania tej odbudowy - zjednoczyły się. Ini
cjatywa przedsiębiorstw, pomysłowość, zdolnoso improwizacyjna techników oraz znana umiejętność polskiego robotnika
przystosowywania się do złych warunków technicznych pracy pozwoliły ną rozpoczęcie odbudowy bez czekania na sprowa
dzenie, lub wykonanie odpowiednich maszyn, czy narzędzi.
Natomiast w trakcie robot uzupełniano inwentarz sprzętu,
tak,. ż« w końcowej fazie robot dysponowano urządzeniem no
woczesnym, doskonale przystosowanym do budowy wielkich mo
stów.

♦

*

v

.

• '
Ale - początek był bardzo trudny.Udało się wpraw
dzie przedsiębiorcom zebrać swej fachowy personel, który ■ .
• ilościowo i jakościowo rósł w miarę powracania fachowców
• z bbozow, jednak trudności narastały ciągle.Składy,w. któ
rych znajdowały się maszyny, narzędzia i materiały pomocni
cze, były spalone, a jeżeli chodzi o surowce.to np.dla wyb
rania odpowiedniego budulca - trzeba byłe-posyłać fachow
ców wprost do lasów państwowych.Zato transport od początku
działał.sprawnie. Nie czekano na wykonanie żorawi żelaznych
i "narazie" zastąpiono je drewnianymi.Odbudowywano jeden
to?, filary zaś restaurowano wszystkie odrazu dla zbudowa
nia później mostu drugiego dla drugiego toru.
Odbudowano najpierw pięć zniszczonych filarów,
z czego dwa były 'zrujnowane nawet w swojej podwodnejiczęsci, wobec czego 'prace remontowe wykonano w Idzwonie.przy
czółek mostowj od strony Cytadeli był tak zniszczony, *e
trzeba było wkopywać się na pięć metrów wgłąb ziemi dla
dostania się do nienaruszonych przez miny części. Z dwóch
podwójnych przęseł,leżących na suchym terenie od strony
warszawskiej, w kilku miejscach rozerwanych oraz z przęseł
leżących- w wodzie - wybierano materiał, cięto go ręcznie i
acetylenem, łatano tak; aby z, tego materiału wybudować
cały most jednot^rowj. Przęsła podniesiono na właściwą wy
sokość, wybudowano rusztowanie i w miarę postępu robot przesuwano je wpoprzek Kisły ku środkowi. Tak samo szła ro
bota od strony Dragi.
Nieraz trzeba było przesuwać przęsło po’linii
drugiego toru, a po osiągnięciu odpowiedniej odległości wsuwano je na linię toru pierwszego.Robota prowadzona była
jednocześnie z obu stron Kisły - tu -i tam działały jedno
cześnie organizowane magazyny i warsztaty.Reszta żelaza,
która nie dała się zużytkować, została zmagazynowana i
idzie do hut na szmelc.

ponieważ nawet-przy największej oszczędności i
staranności materiał żelazny z rozbiórki nie wystarczył do •
odbudowy - zamowiono w ^utach około 140 tonn konstrukcji
/
V •
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żelaznych, które zostały na czas dostarczone i zmontowane.

Liczba zajętych przy odbudowie pracowników wahała
się od 500 do 700. Jeszcze dziś, w końcowej fazie odbudowy,
pracuje około 250 ludzi, lersonel techniczny i biurowy wy
raża się-10%, ogolnie zatrudniony ch pracowników.Pomimo nie
pomyślnych warunków pracy - liczba zachorowań jest znikomo
mała. Na plus organizacji zapisao należy fakt, że od marca
do maja zdarzył się tylko jeden wypadek przy pracy - w pierw
szej fazie odbudowy.
Wrogiem budowniczego mostów i czynnikiem opóźnia
jącym budowę jest woda i ruch lodów. W omawianym przez nas
okresie - szesp razy przerywano roboty z powodu wysokiego
stanu wod na Wisie w ciągu lata i na jesieni. Ruszenie lo
dów na Boże Narodzenie wyrwało rusztowanie z dwóch przęseł
i trzeba było na nowo je ustawiać.
Lodochod na początku lutego r.b, zastał kierow
nictwo robot w stanie całkowitego pogotowia. Ponieważ prze
widywano, iż lodoohod może zabrać rusztowania z czterech
przęseł od strony Pragi - zawczasu zarządzono pospiech, po
naglono robotników wysokimi premiami, zarządzono xracę na
akord i wygrano walkę z lodochodeml ukończono przesunięcie
i ustawienie czterech przęseł do 4-go.lutego,Przed nadej
ściem mas lodowych zdążono rozetrą rusztowania prawie cał
kowicie i tylko niewielka ilosc pali została zabrana przez
lodochod. Gdyby nie ten, pełen ofiarności, wysiłek robot
ników - rusztowania z pewnością zostałyby uniecione przez
lody, a ustawienie nowych przedłużyłoby roboty o 2 - 3
miesiące.

Dziś oglądając most na jednym torze całkowicie
wykończony - trudno jest zdai? sobie, sprawę z ogromu wykona
nej w stosunkowo krutkim czasie pracy. Tylko fachowiec mo
że zroz.nmieo, co znaczy owo cięcie, spawanie, prostowanie,
łatanie i dopasowywanie tysięcy sztuk pogięiego i poszar
panego materiału żelaznego* owo odbijanie nitów, wybiera
nie z rożnych przęseł odpowiadających sobie częścią ta ca
ła łatanina, oszczędzająca surowiec- .i transport i czas.
Most, po którym - nim. slow a te dotrą do czytelnika - rozpocznie się normalny ruch kolejowy, jest widomym znakiem
sprawności technicznej i organizacyjnej pracowników odbudo
wy węzła warszawskiego. Nadzór techniczny nad odbudową wy
konywało kierownictwo Odbudowy Węzła Warszawskiego.

Natychmiast po ukończeniu tego jednotorowego mo
stu - rozpoczęto prace przy odbudowie drugiego, opartego na
tych samych filarach. Praca będzie tym razem łatwiejsza .Ca
ła konstrukcja Aelązna wykonywana jest w hutach. Będzie to
most typu spawanego według systemu prof.Szelęgowskiego.Kon
strukcja taka jest lżejsza, bardziej prosta w montażu, a
przede wszystkim tańsza. Drugi most - według obliczeń kierow
nictwa odbudowy - ma byo ukończony do listopada 1946 r.
-----
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wszystko jest względne. Gdybysmy oceniali war
szawę dzisiejszą w owietle porównań z latami naszej "spo
kojnej prosperity", to musiułoby się stv,ierdzip ,ż e jest
paskudnie. Niezałatane dziury w chodnikach, błoto, kurz,
niesprzątnięte gruzy rozwalonych budynków, coraz to nowe
kupy gruzów (z rozbiórki "wraków" domow) na już posprząta—
nych ulicach, tramwaje z nieznośnymi przesiadkami, mostow
niema, rozbite czołga i auta na bocznych ulicach - roz
pacz!

♦

*

. ,
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' . Ale jeżeli zeohcemy skrócić nieco rozpiętosą po
równań i przenieść się pamięcią do „iosny roku 194.5 - ocena wypadnie wręcz przeciwnie.

*•

Już w kwietniu 1945 r. sygnalizowano znakomite po
lepszenie sytuacji, ocenianej z Krakowa. "Od paru dni uru
chomiono pociągi,bezpośrednie do warszawy "... Odchodzą roz. kładowo o godz.13-ej z a.worca Głównego! biec - wracaliśmy
z.Krakowa do barszawy. Z parominutowym opóźnieniem podsta
wiono długi sznur otwartych węglarek o rożnych fasonach.
Pasażer otwierał klapę w wysokiej ściance węglarki, opie
rał, się dwiema rękami o krawędź pomostu i po energicznymi
odbiciu się od peronu - układał się brzuchem w pełnym ekwi
punku na podłodze wozu., usypanej na dwa palce miałem węg
lowym z poprzedniej podróży wagonu,Po paru konwulsyjnych
drgawkach karpia, wyrzuconego na ziemię - udawało się wy-ciągnąy.zwieszające się nogi z tłumu napierających i 7
utwierdzio się w .pozycji stojącej w cichym zakątku węg
larki. lo całonocnej waloe o własną głowę ze spadającymi
w.ciemnościach z góry rzeczami i tobołkami - dojeżdżało
się na.stojąco w stanie mocno sprasowanym, ale "bez prze
siadaniu" , po kilkunastu godzinach jazdy do barszawy —
już reaktywowanej stolicy.

x

"Stolica troglodytów"! Uli? nie było, tylko nie—
doczyszczone trasy srod rumowisk, czasem okop, srod gor
gruzów przebity. Dookoła - pocharatane szkielety kami en-i t?
o czarnych oczodołach dziur okiennych, bez ram i szyb.
Kominy, kimuty słupów i ścian, sterczące w niebo, powygi
nane .pokracznie belki - wielkie, małe, przeróżnych kształ
tów, i rozmiarów, siatki, kraty i nieskończone góry cegieł,
kamieni, brył betonu...,, nesztki barykad, poprzewracane
tramwaje, martwe samochody, spalone czołgi,

*• ■

,

.

I.- gdzie niegdzie już praca-Dochylone postacie
obdartych i wygłodzonych łachmaniarzy, grzebiących w cha
osie, wyskrobujących zgrabiałymi palcami przejazdy. Na
i-rzyszłosu* Dla tej oczekiwanej z niecierpliwością "komuniko.cji" , dla transportu, którego niema. .... Długie sznu
ry kobiet z brygad.pracy, podających sobie z rąk do rąk
pojedyncze cegiełki do pow-oli rosnących sztabli.
/
*/ <
A
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Denerwująca powolność; i niezaradność, Ludzie sar
kają. Śnią im się mechaniczne transportery, po których ceg
ła cegłę goni, amerykańskie ekskawatory, sznury samochodów.
Przecież to kpiny taka robota! Warszawa za sto lat się nie
odbuduje.....’ A tu - nic, Ani łopaty, ani kilof u, ani wi
deł. Wszystko od początku, jak w pierwsze ini tworzenia!
Później • długie', niekończące się przez cały nie
mal dzień kolejki przy pompach z wodą, z garnuszkami, rondelkami, puszkami od marmolady. A w dy potrzeba dużo - na
strawę, mycie się, pranie, na kanalizację,

A życie płynie,.,, Mieszka się w norach, urzęduje
się w dziurach, w przewietrzanych na przestrzał "pokojach",'
siedząc nu starych skrzyniach, podpórkach, kozłach - bez
pretensji.. Wszystko idzie z denerwującą powolnością> .Nic
się nie dzieje. Niezadowolenie, kpiny? sarkazm *• coraz
bardziej jadowity, BOS niedołężny, BOS bezsilny, bOS robi
bez planu. Organizm leży rozbity zdruzgotany. Trzeba go
leczyć. Konieczny jest plan, hierarchia potrzeb!
Ale okazuje się, że Hierarchii niema.Bo wszystko
jest potrzebne naraz., Niemu stopnia ważności dla życia.
W ^rozłupanej’ 'czaszce mozg nie trzyma się, Wątroba rozsa
dzona, płucu zaognione, arterie poprzerywane, członki po
łamane. Co jest główne? Najgłówniejsze? Od czego zaczynao?
przede wszystkim potrzebni są ludzie. Ludzie są.
Płyną niepowstrzymanym strumieniem. I ci potrzebni i ci
mniej potrzebni, I jedni i drudzy muszą mieszkać« A więc
mieszkania! Tam', gdzie są ludzie i. praca •■-- potrzebne są
organy dysponujące i wyżywiające. A więc urzędy! Im wię-s
cej ludzi -- tym więcej dzieci, Więc szkoły! I szpitale i
aprowizacja i handel, i przemysł.
.• A tx? wszystko nie mo
że istnieo bez transportu, mostow, dróg, kolei, magazynów,
narzędzi , węgla. ,<,»

Wszystko beznadziejnie zazębia się, nie licząc
się z r* adną Hierarchią, z żadnym pierwszeństwem, bo. jedno
bez drugiego nie istnieje. Rzeczy ni Akie i najważniejsze
utykają w tysiącu rzeczy drobnych..,- najdrobniejszych, któ
rych brak wszystko hamuje, A do wszystkiego potrzebny jest
transport i jeszcze transport; a dc transportu - benzyna,
węgiel, elektryczność.*.. Błędne koło wzajemnej, nierozer
walnej zależności,

I okazało się, że jeden jedyny organ, który, choc
zbiedzony, w pełnem zdrowiu ocalał - to serce, które pomi
mo wszystko pulsuje, coraz mocniejszego nabiera tętna, po
pycha krew, przepycha przez oporne arterie i dźwiga się z
letargu, popierane wielkim nieokiełznanym, zniecierpli
wionym i zażartym Duchem^, któromu wszystko się w^daje
zbyt powolne, zbyt”słaHe»

}
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Rtuż bowiem potrafi odpowiedzią w jaki "technicz
ny" sposob'rozbita Warszawa-potrafiła wyrosnąć.od zera.dc
poł miliona mieszkańców i wszystko w swoich ruinach zmie
ście? Nie tylko’ zmieście, ale jako tako i wężywis. Więc.tran
sport też działa, skoro 1 y całe wyżywienie potrafił dowieźć.
...... że dynamikę ruchu głównych arteryj Warszawy
można już dziś niemal p-orownac' z licadilly czasów normalnych,
a most drewniany przez Wisłę z London Bridge.

...... że dziś można przebyć miasto wzdłuż i wszerz
w tramwajach i samochodach nawet na 7 oliborz. do ktorego z,
Mokotowa przed poł rokiem można było dostać się tyiko pie
chotą, a komunikacja z zabójczą powolnością rosnąca przez
przypadkowe dojazdy, później przez organizowane jnż furman
ki i'oięAarowki, dorosła aż do prawdziwych trolleybusów no■ skiewskic-h i piętrowych autobusów londyńskich, z miejąca
"usynowiońyeh"i p.o swojsku, ociirzc.zonych "trajiusiami" i 1 pię —
ir usiani".
”e woda z kranów leci, jak przed wojną, że kanali
zacja spokojnie robi, co potrzeba, gaz ciśnie,, jak za naj
lepszych czasów, a światłoze wszystkich niemal okien,
gęsto zamieszkałych kamienic

To wszystko tworzyło się niepostrzeżenie, dobiera
ło się kropelka po kropelce, w dozach homeopatycznych.Z każ
dej nowej linii tramwajowe-j obywatel cieszył się, jak z prezentu
świątecznego, a dziś już, tak się przyzwyczaił, że. uważa to
za normalny stan rzeczy i nie pamięta, gdzie jakie numery
kursują.
•
I wreszcie- ■- po roku tego homeopatycznego leczenia,
kiedy robiło się tylko rzeczy najpotrzebniejsze do przetrwa
nia - teatry grają, opera opiewa, rozgrabione biblioteki
działają, a" nawet powstają z niczego twory nowe, biblioteka,
jak B.O.c.u, gdzie w ciągu roku, książka po książce, wykupywane na ulicach? lub od zrujnowar-ych właścicieli? _naxoo.zi.io
się nowe ciało architektoniczno-techniczne, gdzie wsrod
rzadkich okazów. Varsaviany i starych ksiąg, cieszą.oko bo
gate grzbiety największych encyklopedyj od Britannica db
Rosyjskiej włącznie.

wszystko razem wzięte ■- wygląda na magię czarodziej
ską. Stolica r’yje i widać, że żyu będzie, dźwigana mocnym i.
wielkim DUCHEM.

Bo -to nie "technika" wcale,Tej jeszcze niema, do
piero - rodzi się.To jest poprostu żywioł, a raczej najpraw
dziwsza w ^wiecie Robinzonaaa-

Ten rok udręczeń, “bałaganu", "wielkich błędów"
prymitywu, dziecinnej nauki tworzenia, wyskrobywania palcami
i-ściŁgania ruin szrnrami - dał niesp’ dziewane, a zdumiewa
jące wyniki. Należy tylko obiektywnie' zważyu różnicę pomię
dzy wiosną r.1945 - a przedwiośniem r,1946s
-----

oOo

-----
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REPATRIACJA ZE ZWIĄZKU RADZIECKIEGO
% miesiącach wiosennych spodziewany jest powrot
większej ilości repatriantów z Z.S.R.R. Już są zapowie
dziane liczne transporty.

Państwowy Urząd Repatriaeyjny zorganizował w miej
soowosciach granicznych, przez które przejeżdżają transpor
ty z głębi Rosji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Uzbekistanu - sze
reg punktów etapowych.
Aa granicznych punktach etapowych czynne są pla
cówki I.U.k. i Czerwonego Krzyża, które - niezwłocznie po
przybyciu transportu - biorą pod swoją opiekę przybyłych,
rozdzielając posiłek w postaci gorącej kawy i chleba z mar
meladą.

■ O ile transport zatrzymuje się przez kilka godzin
podawana jest, pożywna zupa. Oczywiście pograniczne punkty
etapowe nie są w stanie zatrzymać transportu na pełną do
bę, lub kilka dni, gdyż brak baraków, urządzeń i t.p.
W czasie postoju transportu załatwiana jest reje
stracja, wydawanie dokumentów i udzielana jest w szerokim
zakresie pomoc lekarska, łoza tym udzielane są informacje,
dotyczące otrzymania pracy, lub osady na ziemiach zachod
nich Dolski.
}o takim pierwszym przyjęciu rodaków na granicy transport kierowany jest dalej.

Transporty, przejeżdżające przez Rzeszów, udają
się w kierunku bramowa, a nadchodzące z Brześcia nad Bu
giem - przez Białystok i inne punkty - kierowane są nu
Warszawę .
łomimo bardzo ciężkich warunków, w jakich znajdu
je się Warszawa - przygotowano tu i zorganizowano taki apa
rat do przyjmowaniu repatriantów, nu. juki pozwalają warun
ki. Pomoc tu jest zresztą zadawalająca i wystarczająca, co
stwierdzają sami repatrianci.

A więc w Warszawie na Dworcu Wschodnim, a zwłasz
cza na Dworcu Wileńskim (kadzymińska 94) - ustawiono spec
jalne baraki, wewnątrz bielone, ogrzewane i czyste. Na
miejscu jest kuchnia i obszerna sala jadalna, utworzona
z jednego z magazynów kolejowych.Mieszczą się tu również
Biura D.U.R., które załatwiają sprawj, związane z wypła
tą zasiłków, udzielaniem informacyj, wydawaniem biletów
indywidualnych na przejazd do rodziny, lub na ziemie zaCiiodnie i t.p. Btąd też ruszają zbiorowe wyjazdy na zie
mie odzyskane.
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/ specjalnym baraku, zaopatrzonym w łóżka i pościel
z darów UNkłtA - znajduje się izba chorych, w której otrzymu
ją opiekę wyczerpani. bądź podróżą, bądź dWwilowym niedomaga
niem organizmu, Codzienna cbecnoso lekarza oraz stałe dyżury
(dzieli i mm) dwóch sanitariuszek, które zakładają opatrunki
i opiekują się chorymi - zapewniają dostateczną opiekę lekko
chorym. Chorzy obłożnie, którzy potrzebują specjalnych i dłu
gotrwałych zabiegów - wysyła się do jednego z* szpitali war
szawskich, Yv oddzielnym baraku mieści się łaźnia i cdwśzalnia, hszyscy repatrianci otrzymują mydło do kąpieli.

Całodzienne wyżywienie smaczne i pożywne oraz zasi
łek pieniężny do Zł,l-uOO,- dają repatriantom możnoso prze
trwania krótkiego okresu, potrzebnego do zainstalowania się
na ziemiach zachodnich, dokąd są przede wszystkim kierowani.
V,; barakach na Dworcu Wileńskim, na Dworcu Wschod
nim na Dradze i na Lworcu Zachodnim, gdzie istnieją takie
same -punkty etapowe i warunki, jak na Dworcu Wileńskim repatrianci mają prawo korzystać z trzydniowego,bezpłatne
go pobytu.
Kowno.‘.zeonie z działalnością P.U.R* rozwijają ak
cję opiekuńczą na tych samych punktach*. Czerwony Krzyż, Ko
mitet Opieki Społecznej i "Caritas", które dysponują domami
noclegowymi, udzielają pomocy odzieżowej, sanitarnej i żyw
ności ow e j ,

nkcja osiedlania repatriantów na ziemiach zachod
nich wkracza obecnie na nowe •'.ory- w związku z zawarciem
umów między władzami polskimi i władzami okupującymi Niem
cy - prowadzone jest .wysiedlanie Niemców z Ziem zachodnich.
Na miejsce wysiedlonych - władze polskie kierują przede
wszystkim repatriantów ze Związku Radzieckiego. Daje to im
gwarancję szybkiego zagospodarowania się, zabezpieczenia
swojej egzystencji i rodziny;;

Również w innych miejscowościach Dolski czynione
są pospieszne przygotowania na przyjęcie większej liczby
transportów z repatriantami. Krakowska Dyrekcja Kolei i Od
dział P.U.R.w Krakowie przygotował'już większą ilbSu wago
nów kolejowych, baraków i wszelkich niezbędnych urządzeń,
aby usprawnić przeładunek i transp. rt d-. odpowiednich miej
scowości na ziemiach zachodnich..
Na akcję, związaną z przyjęciem, zaopatrzeniem i
osiedleniem repatrair tów , władze wyasygnowały 10.000.000'.złotych .

irzy sposobności należy zwrócio uwagę repatraintow,
że samowolne odłączanie się od transportu i poszukiwanie
na własną rękę zamieszkania w Warszawie, lub jej okolicach,
jest nie wskazane, gdyż naraża repatrianta na niepotrzebną
stratę czasu i pieniędzy, ze względu na kompletny brak
mieszkań w tak zniszczonym ośrodku, jakim jest Warszawa.
Zdarzały się już wypadki; że .repatriant po dwumiesięcznej
"samodzielności" zgłaszał się ponownie do
z prośbą
o skierowanie go na ziemie zachodnie.A przecież przez ten
*// *
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czas mogłbj ijgię już zagospodarować i polepszyć swą dolę.
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irzed 350-ciu luty kroi Zygmunt III h&za. wraz z
dworem swym przeniósł się na stała do.Warszawy.*
Odtąd - od roku 1596 uzyskała Warszawa oficjalny
tytuł Stolicy.Pretekstem przeniesienia Stolicyz Krakowa do Warszawy był pożar zamku na '.awelu,
faktycznie jednak Warszawa pełniła rolę Stolicy wcześniej,
zanim bowiem kroi Zygmunt przeniósł się do niej, już miasto
nasze było terenem sejmów koronnych i elekcyjnych, już og
niskowało się w nim życie polityczne i gospodarcze'kraju.

Jubileusz
warszawy

Oficjalnie obchodzi więc warszawa w roku bieżą
cym jubileusz 350 lut swej stołeczności, Z racji jubileu
szu - odbyła się w dniu 18 niaici r.b, akademia w tymczaso
wej siedzibie Zarządu Miejskiego, w gmachu Bonku Gospodar
stwa Krajowego, zorganizowana przez Związek Samorządowców,
Klub Sprawozdawców Samorządowych i wydział Szkolnictwa
Miejskiego.
Uroczystosp zagaił szef Miejskiego -Resortu Oświa
ty i Kultury H.ładosz. Obraz v»arsząwy z przed 350 lat w
barwnych słowach wskrzesił red. K/Polluck, a w części ar
tystycznej - orkiestra wykonała utwory Szopena i Moniusz
ki, recytowano wiersze o tematyce warszawskiej J.Słowac
kiego i Świutopełku-Kurpińskiego oraz fragment powieścio
wy z ".Lalki" Prusa.

wyższe szkoły
w toku zaopa—
trzeń.

W Warszawie czynnych jest 6 wyższych uczelni,
Uniwersytet, Politechnika, Szkoła im. c. awelber—
. ga, Akademia Szkoły Nauk Politycznych, Szkoła
Głowna Gospodarstwa wiejskiego i Szkoła Głow
na Handlowa, wszystkie te uczelnie pracują
w' trudnych warunkach lokalowych, dokucza im

brak sprzętu, bibliotek, przyrządów i laboratoriów.To też
nieustannie trwa tok uzupełnień. W tym zakresie przoduje
ruchliwością 1 zapobiegliwością Politechnika.Studenci tej
uczelni sami odremontowali. sobie gmach Bratniej iomocy.
A na początku marca odbyła się uroczystość otwarcia częś
ciowo odbudowanych laboratoriów ,,ydzj.ału Elektrycznego.

przemówieniu okolicznościowym dziekan wydziału
elektrycznego prof.dr.Janusz Jakubowski przypomniai,ze.po
powstaniu, gmach wydziału był w 3/4 spalony, a wszystkie
przyrządy pomiarowe bądź spłonęły, bądź wywiezione zosta
ły do Niemiec. w ocalałej części budynku - wóda zalała
wszystkie pokoje z p wodu braku dachu.*, kałużach toiięiy
resztki książek i szczątki bezdennych instrumentów.

7-
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Gmach został dźwignięty dzięki pomocy ministerstw!
przemysłu, Odbudowy oraz p.oczt i Telegrafu,, Przemysł energe
tyczny i telekomunikacja przyczyniły się do uruchomienia la
boratoriów, bez czego praca na wydziale nie byłaby możliwa.
W laboratoriach tych so6 oczywiście olbrzymie braki! mier
nictwo posiada np tylko JO zamiast dawnych 80C przyrządów.
Naukowego laboratorium fizycznego' • niema zupełnie, a uru
chomione studenckie niewiele przewyższa wyposażenie prze
ciętnego przed wojną laboratorium szkoły Średniej*

Zaczynamy od nowa,
Dyskusje nad planami

W wydziale Urbanistyki Biura Odbudowy
Stolicy, w sali, która jest wystawą
planów przyszłej Warszawy, przeprowa
dzono szereg kcnfereneyj dyskusyjnych*
W dyskusjach padło wiele interesujących uwag, zgłoszono '
szereg wniosków, zainteresowanie nowymi planami było ogrom
ne.

Z po^rod odbytych konferencyj - chcemy zwrocie
uwagę na dwie*Jedna z nich zgromadziła członków rz^du z
prezydentem K..R.N , Bierutem na czele,powitał gości Kierów?-nik B.O.b*, a zarazem wice--prezydent miasta inż *R«Diotrowski, założenia programowe nowego planu przedstawił naczel
nik wydziału urbanistyki B-0,,8* inż-i..Ostrowski, a przyszłą
warszawę zaprezentował w szczegółach planowania - inżoZ*
Skibniewski, generalny referent planu i zastępca szefa wy
działu urbanistyki B*.O.S,
prezydent Bierut interesował się żywo- kwestią
osiedli robotniczych w pobliżu przyszłej dzielnicy przemy
słowej na 7 erańiu, wydolnością i zasięgiem poriu wodnego na
7 eraniu, dzielnicą ogrodów warzywnych na Czerniakowi© i
Siekierkach oraz rozmieszczeniem drobnego przemysłu precy
zyjnego poza 7erańską dzielnicą koncentracji przemysłowej.
Minister Kiernik interesował-się. terenami wystawowy
mi, które plan przyszłej warszawy lokuje na Saskiej Kępie
w czworoboku, ograniczonym ulicami; „aszyngtona, Zamoyskie
go, Parkiem Pad Szewskiego i wybrzeżem‘Kisły -wiee-minister
Bieńkowski troszczył się o odbudowę zabytków.

Generalny referent planu oraz prof*J»Zachwatowicz
odpowiedzieli' na wszystkie porusz -ne zagadnienia.-,

Opuszczając salę planów przyszłej warszawy Prezy
dent Bierut podziękował "kierownictwu B.:O*S, za ogrom doko
nanej pracy w następujących słowach-,

"Kiedy widzę ogrom waszego dorobku, rzetelność wa
szej pracy, talent i zapał w nią włożony, utwierdzam się
jaszcze mocniej w przekonaniu,, że wiarę w to wielkie dzieło
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zdołacie tchną^ w cały Naród, a wtedy Warszawa waszych
wizji i marzeń - stanie się warszawą rzeczywistości,Sto
licą szczęśliwego kraju i szczęśliwego człowieka",

Inna z konferencyj, poświęconych omówieniu pla
nów, odbyła się przy udziale przedstawicieli stowarzyszeń
zawodowych, kulturalnych, społecznych, młodzieży akademic
kiej i szkolnej. Przemawiał minister odbudowy prof.M.Kaczo
rowski, plan interpretowali inżynierowie architekci Ostrowski i Skibniewski,
Po dyskusji - 'przedstawiciel Politechniki warszaw
skiej dziękował w imieniu akademików za projektowaną dziel
nicę szkół wyższych, terenów sportowych i inne, jednocze
śnie deklarując chęo młodzieży akademickiej do udziału w
odbudowie 'warszawy, Młodzież szkolna żywo interesowała się
rozmieszczeniem szkół średnich w przyszłej warszawie oraz
sprawą metra.

Po nieprzerwanym w zimie remoncie B.O.S, oddał do użytku gmach farmacji
stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul:,Oczki, W toku - uzupełnianie
wyposażenia gmachu, laboratorium chemicznego i urządzeń
wewnętrznych.

Farmacja we własnym
gmachu

Dwa pokolenia architekrow przy pracy,

W Wydziale Urbanistyki B.O.S.odbyło się
zebranie dyskusyjne przy udziale dwóch
pokoleń architektonicznych: •profesorów
i dzisiejszych budowniczych kraju oraz
studentów „architektury.

Wygłoszono szereg referatów^ wice—mj, lister ^akow-r
ski mówił o przygotowaniu młodzieży do zadań jutra w zakre
sie wiedzy technicznej i obowiązków społecznych, uprzytom
nił, młodemu pokoleniu, że ono realizować będzie inwestycje
publiczne przyszłości w olbrzymiej skali i r’e kraj potrze
buje na lata najbliższe około 5*010' młodych architektów,
wioe-minister Bieńkowski mówił o- roli inteligencji w two
rzeniu kultury, prof.arch.Brukalski - o istocie pracy ar-.
’ chitektp, w organizowaniu przestrzeni, inż.arch4Skibniewski
- o przygotowaniu etyczno-zawodowym architekta, inż»arch.
R. Piotrowski - o odpowiedzialności młodego pokolenia w
odbudowie' Stolicy, a wreszcie arch,Kanclerz — o roli nowo
czesnego architekta i jego przydatności społecznej.

Młodzi brali żywy udział w dyskusji.
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Stowarzyszenie Architektów R.P.rozpisało
konkurs na gmach Wydziału Architektury Po
litechniki Warszawskiej.

Gmach ten stanąć ma na terenie b.szpitala Ujazdow
skiego i tworzyo będzie całość kompozye.yj.ną z Zamkiem Ujaz
dowskim. Na teranie tym rozlokowane będą i inne gmachy dziel
nicy wyższych uczelni.

Dzielnica ma mieć charakter luźnej zabudowy, duże
przestrzenie przeznaczone będą na parki. Bole Mokotowskie
nie będzie zabudowane, urządzony na niem zostanie park dziel
nicy wyższych uczelni. Aleja Szucha połączona zostanie z ul.
Wiejską poprzez teren b«szpitala Ujazdowskiego i stanowić
będziej odcinek Alei Przyskarpowe j .
Dom 7ołnieraa (przed wojną - kasyno oficerskie przy
Al.Szacha) nie będzie zachowany-. Na miejscu pozostaną gma
chy Inspektoratu Sił Zbrojnych. Ogród Botaniczny pozostanie
nadal.

Komitet Propagandy
Udbudowy Stolicy.-

W pierwszej połowie marca odbyło się posiedzenie Komitetu Propagandy Naczelnej Rady
Odbudowy m.warszawy, pod przewodnictwem
prezydenta Bieruta.

Przed Komitetem stoi wielkie zadanie wciągnięcia
całego Narodu oraz Polonii zagranicznej w sprawę odbudowy
warszawy. Postanowiono powołać komitety wojewódzkie, powia
towe, miejskie, gminne, celem zbierania funduszów i świad
czeń na rzecz, odbudowy.

Wkrótce powstanie TOWARZYSTWO ODBUDOWY WARSZAWY.
Jego członkami będą mogli zostau także Polacy rozsiani po
swiecie.

Na czele Komitetu'Propagandy stanął wice-prezydent
Rady Narodowej m.warszawy W.Grodzicki. W skład weszli: mini
ster Informacji Matuszewski, prof.. Waso^ski, prezes Związku
Dziennikarzy^wice-minister odbudowy rakowski, dyrektor Dol
skiego Radia w.Billig, redaktor Gazety Ludowej, organa Pol-,
skiego Stronnictwa Ludowego Banach oraz znany poeta - Wład.
Broniewski.

Z całej Polski - od robotników, chłopow, inteligen
cji - płyną ofiary na rzecz odbudowy Warszawy.
Chłopi gromady Ludwików w powiecie opoczyńskim
przeznaczyli przyznaną im premię za wykonanie świadczeń
rzeczowych na rzecz Stolicy.
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Mamy wiosnę .Wzmogło się tempo prac
porządkowania Stolicy i remontu, jej
zniszczonyeh domow.

W ciągu, wiosny wyburzyć chccmy około czterech ty
sięcy wraków - domow wypalonych, bądź beznadziejnie uszko
dzonych bombami, bądź wysadzonych częściowo w powietrze
przez Niemców po powstaniu.Niełatwa to praca.Nie wszystkie
wraki można burzyć minami, zw względu na eałoso szyb i bez
pieczeństwo sąsiednich domów. Gdy walą się ściany - notuje
my nowe-szkodyi czasem uszkodzoną siec tramwajęwą, odbudo
waną z takim trudem, czasem - inne szkody uliczne.
Stosujemy rożne metody, przeważnie, prawdę mówiąc,
bardzo prymitywny i powolne, bo nie mamy potrzebnego sprzę
tu mechanicznego. Najszybciej burzą - oczywiście miny,Ale jak powiedzieliśmy - minami trzeba posługiwać się bardzo
ostrożnie. To też powstała w warszawie spółdzielnia prac mi
nerskich. wyburzanie domow materiałami wybuchowymi prowadzi
ona pod kierunkiem fachowych oficerów—minerów, zatrudnia
zdemobilizowanych saperów. Prowadzi taki system burzenia,
przy którym zachowuje się możliwie jaknajwiększą iloso ca
łej cegły, nie uszkadza się sąsiednich budynków, a spadanie
gru.au. lokalizuje się na małej przestrzeni. Spółdzielnia czy
ni starania, aby zdobyć sprzęt techniczny: sprężarki, .świd
ry elektryczne, skafandry, drabiny strażackie i środki tran
sportowe.

Do mniej nowoczesnych metod należy tak zwana w War
szawie ''sznurkowa metoda" walenia domow, sposób, napewno wy
myślony przez warszawiaków i napewno nieznany zamożnemu świa
tu. pracuje się tak: robotnicy wykruszają od góry część ściany, aby powstał stosunkowo wąski"komin", Na komin ten zakłada
ją pętlę, poczym kilku robotników,stojących na ulicy, kołysze i szarpie liną tak długo, aż wreszcie komin, pociągając
za sobą ścianę - wali się wdoł. Niekiedy w wypalonej ścia
nie robotnicy wiercą dwa otwory w niedalekiej od siebie od
ległości, otwory te łączą pętlą, poczym - kołyszą i szarpią
liną - jak wyżej.

Niekiedy "metoda sznurkowa" nie jest wskazana.Wów-r
czas, wysoko na krawędzi cztero, lub pięciopiętrowego moru,
ukazuje się sylwetka robotnika. Z dołu wydaje się, że stoi
on na wąziutkiej kładce. Niczym nie jest ' zabezpieczony przed,
ryzykiem upadku, odbija kilofem cegłę po cegle, którą ostroż
nie spuszcza w dół, aby spadła w całości. Rozumie się, że ni
gdy takiemu żonglerowi z kilofem nie brak gromady gapiów,
stojących z głowami zadartymi w gorę.
Na placu Saskim - ożywiony ruch.Ministerstwo Obro
ny Narodowej w porozumieniu z B.O.S. porządkuje cały Plac,
nc którym - w dniach uroczystości 1, 3 i 9 maja - odbędą
się
rewie i.parady«Setki furmanek wywożą gruz z ruin pała
ców*. Saskiego i Bruchla.Setki robotników pracują w tempie.
Słjjchóv rytmiczna uderzenia łopat i kilofoweZadanie nie.byl^jakieZ trzeba usunąy dwadzieścia tysięcy metrów szesoienihych gruzu. Rozebrany będzie napoł zburzony cokój: pomnika
ks.Jozefa Poniatowskiego.

a/ •
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.t
uporządkowanym. Placu - zarysuje się kształt przy
szłości. zgodnie z planami przyszłej Warszawy — poszerzony
zostania placyk przed Grobem Nieznanego ołnierza. Piwnice
zburzonych pałaców będą zasypane? pokryje je nawierzchnia
jezdni, Jctóra poszerzy Plac Sask? o kilka metrów. Grób Nie
znanego 7 ołnierzu będzie odbudowany.

«

_ Godzi eń z Placu Saskiego 150-furmanek wywozi gruz
na zwałki., wyznaczone na Żoliborzu i Woli, Gruz z pałaców
zasypuje istniejące tam glinianki.,

Remonty na
liiokotowie

Mokotow - to-uprzywilejowana dzielnica Warszawy, Stosunkowo mało zniszczona - odbudowywana
jest w szybkim tempie, w planach przyszłej War
szawy - Mokotów nie zmieni swego charakteru
dzielniej? mieszkalnej,

Ocalały tu !loki nowoczesnych budynków, remontem
przywrócone do stanu niemal swietnoeci, lorowa mieszkańców
korzysta z wodociągów i kanalizacji, boczne ulice włączane
są stopniowo do sieci Cztery z pośród sześciu czynnych w
warszawie wyższych uczelni - mieszczą się na Mokotowie.,
Kiokotow ma dobrą komunikację tramwajową, światło elektrycz
ne, dopływ gazu, a wreszcie - wcale niezły stan sanitarny.
Zamieszkałych izb liczy 13.460; przed wojną
22,600. Re
montować trzeba jeszcze dużo mieszkań,
Ale właśnie rok bieżący w szerokim zakresie remont
ten przewiduje, W programie odbudowy tegorocznej B,O..,Sn na
pierwszym planie postawił domy mieszkalne, D.o remontu odda
no 29 buaynkow, stojących przy ulicach^ Narbutta, Akacjowej,
.- Bałata, Łowickiej i innych, W odremontowanych domach znajdą
dach nad głową’ pracownicy ministerstw oraz instytucji pub
licznych,. Ogółem w remoncie jest ponad 175.000 mtr.sześcien
nych izb mieszkalnych, a remonty te zaawansowane sa prze
ważnie w 50%.
Przy moście
loniatowskiego

V

wznowiono pracę przy' odbudowie mostu Ponialowskiegoi na Wisłę spuszczono kafar.y, przy
pomocy których wbite będą pale w dno WisłyT
celem oparcia na nich rusztowania poi dźwi
gi, niezbędne przy odbudowi'? ostatnich-dwu
przęseł.
t

W dniu Święta Odrodzenia - 22 lipca - nastąpi
otwarcie w pełni, odbudowanego mostu. A tymczasem •- w- poło
wie marca - ruszyła przez Wisłę komunikacja pasażerska,.
Narazie - w skromnych, "amatorskich11 rozmiar ich’ dwie ło
dzie sportowe, na kilku pasażerów każda, przewożą pasaże
rów na drugi brzeg Wisły Wkrótce, po dole Wisły, na wyso
kości Saskiej Kępy, pełzao będą - znane nam już z ubiegłe
go roku - wielkie krypy,mieszczące ponai setkę "gości"
każda.
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Na wysokości Saskiej Kępy 'prowadzone są pomiary te
renowe pod uxost pontonowy, którego otwarcia spodziewamy się
w połowie kwietnia. Usprawni on i nieco ułatwi trudny dzi
komunikację przez Wisłę.Stale poprawia się komunikacja kołowa w .
Warszawie lewo i prawo—br zez ne j. odiegł przedmieścia - roliborz, Pelcowizna i
Czerniaków - uzyskały w ubiegłym tygod
niu połączenia tramwajowe, „lub autobu
sowe ze śródmieściem. Autobus połączył*Odolany (odległa Wo
la) z Młynarską, skąd czynny jest-tramwaj do śródmieścia,
Na linii Bródnowskiej uruchomiono.nowy odcinek tramwaj u,wio
• dąoy aż do ulicy ysockiego, dzięki czemu Pelcowizna ma połą
czenie z centralną Dragą. Na 7 oliborzu --ruszył' tramwaj od
’ . ’ Potockiej do wiaduktu, po drugiej strome, ktorego.,- przy D/vor-.
cu‘ Gdańskim,- • wyruszają k.u.'śródmieściu autobusy londyńskie i
*’ ’ • linia trolieybusów.
.
.
|
'
*
'
-i n
Mówimy sobie,, że tej wiosny warszawiacy,.mieu cęd.ą
żywot ułatwiony. Coż dopiero, gdy w lipcu pojedziemy tramwajem
przez Miost Poniatowskiego-.

Nowe linie komunikacji
miejskiej
'
d
t
4

Wiosna' » warstwie

. ' W drugiej połowie marca
, 'sną- w Warszawie. Na wodę•wy jechali pias
i
'
kar.ze,- na. dho Wisły zarzucają . swoje _ sie
ci - kubełki, którymi łowią piasek i •
żwir, tak pilnie nam potrzebny, do robot.budowlanych- Dlatego
wjjechali na Wisłę tak wy jątkcw o wcześnie.
*

•’

.

•

wcześnie zapachniałó nam wiosną. Nabrzmiewają pąki
na poranionych od pocisków ^^ewach warszawskich. Na drew-^ - ,
niane rusztowania, pyzy uszkodzonych budynka
,
rarze. Miejscy ludzie wylegli na u.grodki dział ow ,.-p■
wam -łopatą odmarzłej ziemi,. Działa Zarząd Towarzystwa Ogr
ków Działkowych Szykuje się pomoc Ha działkowców w aa9io
nach, nawozach sztucznych, przydziale narzędzi- Na „
y
.
terenach ogródkowych B.O.S. postawi 10 domkow
‘
chuwi instruktorzy staną do dyspozycji. ±ereny rozmmowa
• całkowicie. .
- '
t
•
Ogródki działkowe-mają . dużą misję do spełnienia:
-walnie dopomogą w żywieniu Warszawy.
, !

.f
' ’

►

W ciągu nadchodzącego lata - obiecuje B.O.S. doprowadzona będzie do zupełnego, porządku si-ou. ’'7.Oij°^a§£'a'
Rurociągiem przez „isłę, przerzucanym pod "podłogą
,
Poniatowskiego, Praga dostanie wodę z filtrów
Na Mokotowie --odbudowa wielkiego burzowca - na ukończeniu,
ulic.e nie będą więcej zalewane odpływami ścieków.wkrótce
.
ruszy stacja p'omp kanałowych przy ulicy Dobrej
ścieki z
.Powiśla i Czerniakowa tłoczone będą przez pompy
-™nnP
'ca żoliborskiego. W ciągu r.b. odbudowane będą zniszczone
/

V

»,
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odcinki głównych.kolektorowi żoliborskiego, marymonckiogr,
śródmiejskiego i na’Powislu. Na Dradze już zakończono napra
wę kanałów, Mówimy i Warszawa będzie salonem.... I na chwilę .
zapominamy o .wyspie kamieni, jaką wciąż jest Stare Miasto,
Mazowiecka, Plac Napoleona. Nowy Świat i tyle innych ulic,
tysiące razy mierz-onych krokami każdego z nas w okresie, w
którym naprawdę były ulicami, na których naprawdę stały domy.

W. ciepłe podmuchy wczesnej wiosny marcowej wsiąka
westchnienie smutku: gdybyśmy mieli.więcej pieniędzy, gdyby*
kraj cały nie był tak potwornie -zniszczony, jakże szybk' po
toczyłyby się dni odbudowy.

* /wcześnie zapachniało-<nam wiosną w tym roku. Pilno
nam było do niej, po - w styczniu r b sporządzono W Warsza
wie 105 aktów urodzin, a.*., 65'6 aktów śmierci,
W “lutym - 178 aktów- urodzin i - 668 zgonów. Wśród
tych 668 zmarłych zanocowano 102 dzieci do lat dwóch.

więcej'ludzi, duóo więcej ludzi w Warszawie umiera,
niż się rodzi. Wsr&d urodzonych dzieci śmierć .kosi ni-emal
dwie trzecie,
'
Pracujemy i żyjemy w warszawie w warunkach- ciężkich,
większość mieszkańców odżywia się niedostatecznie, Panuje
gruźlica, szerzą się., choroby, warunki mieszkaniowe są nad wy
raz ciężkie.

Podaliśmy tylko parę suchych cyfr statystycznych,
a jakże treściwa jest ich wymowa^ odbudowujemy warszawę wy
siłkiem penad siły.
*

załok Tito w Warszawie
i w B.O.S.

W połowie marca bawił w Warszawie
Marszałek Tito, Dostojny gosę ży
wo interesował się stanem zniszcze
nia Warszawy, postępami w jej odbu
dowie oraz planami przyszłej Warsza’wą .

Prezydent m.warszawy, inż.Tołwiński wręczył.Marszał
kowi pamiątkowy album z widokami ruin warszawy.. Osobiście
udał się Go^ć na teren odbudowy mostu poniatowskiego w towarzy.stwie kierowników B.O.S, inż .R.Eiotrowskieg - i mjr.J.Sigalina i z zaciekawieniem wysłuchał wyjaśnień, 7z^elanyoil
mu przez inż.Hempla, kierownika odbudowy mostu i projekto
dawcy. Mastępnie Marszałek Tito uwiedził odbudowaną Elek
trownię, ruiny Starego Miasta, Plac Zamkowy Przewodnikiem
jego na terenach zabytkowych był prof ..Biegański, zastępca
kierownika Wydziału Architektury Zabytkowej B.O.S.

wreszcie Marszałek Tito udał się do pracowni Wydzia
łu Urbanistyki B.O.Ś., gdzie zwiedził wystawę planów przysz
łej Warszawy. Obraz zniszczonego miasta wywarł na Gościu wiel
kie wrażenie.' Oświadczył oni "Tak zniszczonego miasta jeszcze
nie widziałem".
.
. •
’
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W dniach 26 i 27 marcar.h. obradowała w warszawie Komisja Centralna
■ Związków Zawodowych. Temat odbudowy
warszawy potraktowany został w obra
dach szeroko. Zagadnienie to refero
wał sekretarz generalny K.C.Z.Z. - K.Rusinek - stwierdzając,że
przed ruchem zawodowym stoi wielkie zadanie odbudowy nowej,
wspanialszej, niż była - Wars.zawy.

Uchwała C.K.Z.Z.w sprawie
odbudowy warszawy

w przyjętej przez Centralny komisję uchwale zaznaczo
no, że tylko .przy aktywnej pracy najszerszych warstw _ społecz
nych — warszawa może byc odbudowana. K.C.Z.Z. wzywa i zobowią
zuje wszystkie związki zawodowe do wzięcia jaknajhardziej ak
tywnego udziału w mobilizacji funduszów na rzecz odbudowy Sto
licy.
'

Plenum K.C.Z.Z. zaleciło zarządom głównym, okręgowym
komisjom Związków Zawodowych i Radom Powiatowym Związków Zawo
dowych - przeprowadzenie specjalnych zbiorek pieniężnych
wsrod członków,' względnie stałe opodatkowanie, zadeklarowanie
określonej ilości dni pracy i odbudowy określonych obiektów,
a nadto zbiórkę materiału, potrzebnego do odbudowy.
N związku z uchwaleniem rezolucji w sprawie odbudowy
Stolicy - na obrady przybył minister odbudowy inż.Kaczorowski
i w krótkim przemówieniu omowił ogrom zadań technicznych.i go
spodarczych, stojących przed społeczeństwem polskim. Minister
oświadczył, że zadań odbudowy nie byłby w stanie wytrzymać
przedwojenny organizm gospodarczy.polski.

oOo

-----

i

