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W drugim '"‘kwartale bieżącego roku na. odbudowe Warszawy
przewidziano .kwotę„750 milionów złotych® Suma ta ma objąć wszyst
kie pozycje odbudowy: zarównc^budownictwo mieszkaniowe, jak instytucyj publicznych, przedsiębiorstw użyteczności publicznoj
i t.p.
1

Tylko .750 milionów.4. Suma ta jakże niewspółmiernie
jest niska w stosunku dc potrzeb budowlanych Warszawy, w stośunku
do rynku gotowych do pracy rpk roboczych, a także we.bec tysięcy
demów, niecierpliwie czekąjp.cych remontu, bez niego skazanych na
powolne; dalsze niszczenie*
•
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s Ta kwota tylko 750 milionów "na wszystko" zelektryzowała'
Warszawę, wzburzyła kraj. Tak, powtarzamy bez.przesadyI .wzburzyła
kraj... To trudno powiedzieć, jak dalece po swej okupacyjnej mar
tyrologii, a przede wszystkim po swoim nieśmiertelnym krzyku o
wolność, jakim było powstanie sierpniowe - urosłaYaiłość kraju do
Warszawy.. Tu też szybka, odbudowa‘Stolicy stała sio hasłem dnia
od pierwszej chwili uwolnienia jej od niemieckiej przemocy.
A tu - tylko 750 milionów/już włącznie z kredytami ban
kowymi' na kwartał. Oczywiście każdy rozumiał, że w planie inwestycyjnym o skali o gó In ©-państw owe j rząd nie mógł_przeznaczyć a
większych sum na potrzeby Warszawy, jeśli chciał utrzymań linio
polityki skarbowej i gospodarczej, nie biegnąc© pochyło kh infla
cji. Każdy rozumiał, a jednak -o,. 750 milionów na odbudowo War
szawy - to prawie katastrofa sezonu budowlanego*
Żywotność Belski, spontaniczność wysiłku, energia spo
łeczna niemal nieuszczuplona wyniszczeniem okupacyjnym -tbcechj*, które budź© podziw cudzoziemców, jacy po wojnie zetkn©li
sio bezpośrednio z naszym życiem. Żywotność, owa oddolna siła
parcia ku życiu i zwycięstwu, właściwa szczególnie Warszawie znalazła wyjście z tej zdawałoby sio beznadziejnej sytuacji kre
dytowej w odbudowie Stolicy Eolski.
<

Przesłanki były oparte o rzeczywistość: rzęd nie może
wydatniej .kredytować odbudowy Warszawy w obawie inflacji,, zagra
nica nadal zwleka z. konstruktywna pomocą , choć już we września •
r.1939 miasta amerykańskie obiecywały^płonecej Warszawie, że od
budują jp na nowo, tylko - jeszcze piokniejszp; koła Polonii za
granicznej, zdezorientowane jeszcze politycznie, czekaj© i ruiny
Warszawy pozostawiaj© losowi. A my, tu w krajuf sadzimy poprostu,
że WARSZAWA musi byc odbudowana, musi powstać , jby żyć!
Z tych przesłanek, opartych o rzeczywistość i z naszego
przeświadczenia, że Warszawa powstać z ruin musi, wysnuliśmy je
dyny logiczny wniosek: '
'
>
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Postanowiliśmy sicgnęć do źródeł inicjatywy srhłepFnPi
do poczucia rzeczywistości wszystkich ludzi w k^aju? Zbędnym
jest apej, d? sero; s.eroe kraju mięsaka . WarLSie?
' y
»ia

■>4 Wysrnisiismy trzy ząsaAicże kierunki społecznego działapoiifykem1^

i cxxrick kra3U>

a k?frS

Ki’ CDBUDOMSKRAJUiliSffly r°ZpiGaó wie3M wewnętrzny PREMIOWA PC^YCZ~a
,/ostanowiiismy wreszcie wprzyc każdego i wszystkich do
bezpośredniego udziału w odbudowie Warszawyt Rece ka*? *gorz: mieez
kańoów Warszawy, ręce wielu ludzi z innych środowisk Polski zetk”
ny, s^ę z gruzem, zalegającym nasze ulica, z wrakami damów nadal
zagrażających życiu ludzkiemu. 'Twarte od walki i^rwi zieAie traw
nikcw 1 kwietników Warszawy poruszone zostaha "amSorsfi" ręka
zawodowego? az^MaV^nowo

.Qrr

' nie-DI'zc™“?‘'ehmu-

ra nad,-Arszara AJ

Az ludzi? ftarszawy, dla bohaterstwa i całopalenia kfórvph
tu^i^z^oło? przeoież. m3 starczało słów zachwytu dalekiemu świa
tu.nie zdołaj e.-sami sobie-przywrócić normy żvoia n-r^alnmi-iona-i
najzwyklejs-zym zjadaczom ońleba.
g
' zjoia, przysługującej
—
LIGI

oOo .

ODBUDOWY

----- '

WARSZAWY

»

W Kwietniu r b- zawiązało się w Warszawie stowaryJ7cr-ip
licyriiZ7?^-i'°byWatA1Sk> Llga Odbudowy Warszawy",. z siedziby^ StoPolskiei i nSdziałania’ obejmującym teren Rzeczypospolitej
danego państwa? 33 granic'ami w okresie- dozwolonym, przez ustawy

•maArrń/

-p Lłga ma na CGltrpropagować dzieł? odbudowy Stolicy i groxf dUSZS OTaz Pf;no9 materiałowy na rzecz Warszawy, przydym
naukigkS?t’?Wr
zwr0cona Jadzie, na odbudowę gmachów kultury,
nauki, kultu religijnego i zabytkowych.
f

przez siPhi^dp?n5-i^lg?-Sb?’era^-' będzie za PnmW organizowanych
prz, z siebie akcji, zbićrk /ej, imprez dochodowych., loterii wvd«n
znec;kóvi' cegiełek i t..d. Prócz funduszów'przez
naczonych n* ogolne cele odbudowy Warszawy - Liga zbierać będzie
ńvchXoh-iS?ów przeznaczonQ
Ofiarodawców na odbudowę specjal
nych obiektów np? jakiegoś budynku zabytkowego, domu starców i t.p.
śp-U?q t ! zwi^zku z Powyższymi zadaniami - Liga informować- będzie'
ściśle i rzeczowo zarówno kraj, jak i zagranicę, c dokonywujących
♦/ •
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się postępach w odbudowie 'warszawy.
Planując swą akcję na teren krajowy, i zagraniczny, Li
ga zastrzegła sobie statutowo, że jej członkami mogę, być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy, a nadto — osoby prawne
w kraju i zagranicę.. 0 przyjęciu członków decyduje Zarząd Głów
ny Ligi| jednak może on upoważnić do tęga zarządy. swoich oddzia
łów lub Komitetów Z-agranicznyoh.
Pod względem prawnym - Liga jest stowarzyszeniem społecz
nym, którego władzę, naczelną' jest walne -zgromadzenie; do jego komijetencyj należy! rozpatrywanie sprawozdań zarządu i udzielanie |nu
absolutorium, uchwalanie ogólnych dyrektyw działalności Ligi, wy
bór zarządu głównego.

Zarząd składa się z 24—oh członków, Zarządza on finansa
mi Ligi w zakresie uchwalonego budżetu, powołuje oddziały Ligi w
kraju i komitety zagranicą, reprezentuje Ligę nazewnątrz i t’.p.
*

.

I

:
'według normalnych zasad stowarzyszeniowych działać bę
dzie Komis ja-Rewizyjna.
■ Prócz zarządu i komisji rewizyjnej - walne ■ zgromadzaną©
wybiera nadto Naczelną Radę Ligi o składzie 59 - 75‘członków, k
Rada ta winna w jaknajszerszym zakresie sprawować nadzór,spoteoz-i
ny-nad działalnością Ligi, czuwać nad wypełnianiem celów statuto
wych przez organy Ligi, uchwalać budżet Ligi i t.d.
!

.

•

‘ ■

i

*
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Tik wygląda struktura centralnych organów Ligi. Abydgia• łao skutecznie, aby do odbudowy Warszawy pociągną© -cały kraj
Liga-tworzyć będzie oddziałyktórą powstać mogą w każdym mieście,
miasteczku, czy gminie wiejskie j , io ile na miejslcu znajdzie się co
najmniej 30 członków rzeczywistych Ligi. Zagranicą natomiast w
miarę potrzeby’i przy zachowaniu przepisów miejscowego prawodawst
wa - powstawać mogą Komitety Zagraniczne Ligi Popierania Odbudswy
Warszawy.
I

’

.

1

1

Wreszcie końcowe przepisy statutu Ligi głoszę, że w razie
rozwiązania Ligi - majątek i niezużyte fundusze Ligi przejdą na
cele Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej.
’
Zapowiedzianą działalnością Ligi żywo zaintere sowały się
wyższe uczelnie, organizacje społeczne, koła literacki© , wreszcie
władze i-urzędy, zainteresowane bezpośrednio w odbudowi e Warsz awy.
W ciągu ostatnich tygodni akcja organizacyjna przybrała, ___ „__v
■zakres! licznie tworzą się w Polsce oddziały Ligi, któr'już^przy-1
stąpiły do akcji gromadzenia funduszów.

Na czele Zarządu Ligi stanął prof. Antoni Ponikowski, by
ły premier, wybitny uoz^ny. Wice-prezesami zostali! mec. Bitner i
inż. Żakowski Juliusz, wice-minister odbudowy. W skład Prezydium
weęzli! prezydent Stolicy inż. S.Tołwiński, gen. M.Spychalski,
inż. Czesław Klamer z Izby Przemysłowo-Handlowej, ks.inf.Z.Cheromański i dr, H.Kołodziejski. Funkcje skarbników objęli! rektor
Politechniki Warszawskiej prof.- Edward Warchałowski i rektor Uni
wersytetu warszawskiego prof. Stefan Pieńkowski. Sekretarzem gene—
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ralnym został red. Michał Pankiewicz, jego zastępcami'- red.B*lesław Biega i inż. Jerzy Grabowski,-

W skład sekcji propagandowo-artystycznej weszli! wybit
na pisarka Zofia Kcssak-Szczucka, dyrektor Polskiego Radia Wil
helm Billig, prof. Józef Wasowski, prof, Adam Wieniawski i inż.
Jerzy Grabowski.

Wreszcie w Komisji Rewizyjnej
znaleźli się! prof.Grodek
nX
„
ks. prał ab Z „Kaczyński, prof. Zdzisław Mączeńśki - dziekan Wydziału
Architektury na Politechnice Warszawskiej-, Marian Nowicki z War
szawskiej Spółdzielni Mie-s^kaaiow-e j i Kazimierz Wifas^ewaki z.
K.C.Z.Z. ■

0O0
PREMIOWA

POTYCZKA

ODBUDOWY

KRAJU

I

Jesteśmy zdani przędę wszystkim na własne siły w ndluio—,
wie spalonejv Warszawy,
____
zniezcź/^nyr-h miast, miasteczek, wsi, prze- mysłu,"
n ■ rolnictwa,
-rni ni r»-hcBa portów, komunikacji i (Zagospodarowania Riem Zachodnich =.
wyrzeczeń zroWcne
Po pierwszym roku, ciężkiej pracy i
^bardzo dużo. Stwierdzamy to nie tylko sami. Często odwiedzające
Polskę delegacje państw obcych, a w wypowiedziach swych - zagra
niczni przedstawiciele różnych organizacyj, instytuhyj lub władz,
stwierdzili wielkie osiągnięcia w dziele odbudowy Warszawy i ca
łego kraju oraz niezwykła żywotność narodu polskiego' dąjąćą gwa
rancję, że w Polsce nastąpi dobrobyt mas pracujących, nastąpi
tak upragnione podniesienie stopy życiowej dla wszystkich,

Prymityw w metodach dotychczasowych prac przy' odbudowie,
spowodowany brakiem narzędzi i maszyn, których nie można było wy
produkować w krajowych fabrykach, ponieważ i te urządzenia były
zniszczone, ustępuje z każdym dniem pracy bardziej zorganizowanej,
pracy planowej, ujętej w pewien porządek kolejności, zależnie od
jej znaczenia dla odbudowy kraju.
.

Pierwszy etap stworzenia znośnych warunków życiowych
przez dostarczenie mieszkańcom miast wody, światła elektrycznego,
komunikacji i możliwych-warunków mieszkaniowych - jest zakończany.

Drugi etap - uruchomienie p; ?zemysłu i odbudowa portów jest w znacznym stopniu posunięty na orzód.
Wynikające z tych momentów korzyści odczuwamy już wszyscy.
Dotychczasowa pomoc zagranicy, choć znaczna, jest jednak
niewystarczająca, jeżeli chodzi o szybkie zorganizowanie życia ±
usunięcie braków.

Aby przyspie?. - ś jaknajszybciej likwidację owego ''prymi
tywu" w nas- ej odbudowie władze państwowe, ogłaszając Premiową

k ŻUKOWY

Atr.V

WARSZAWY

dóta gospodarczych, z ktAyc£ Bszys?yA^ieAyASzysZy™"**
lolsoe kńk4A?SeeA;^Xe

SAoAAoATA

^9*

”

’

pożyczek. I społeczeństw- odradzającego sie n^ł®1®?1^ -Pastwa
ne fundusze* Nie wszys+ki p Pdnn^ ”^+
r ^>cS^s^s- dawało-znaczpod >ostaci;i nowych dAr wytwórS/eh wAczkAA’'1® sP°łf0^*™
szły na inne, poza-gospodar Ae 77
przeważnie po-

wynosiło 0kSAh.AAłAAhzS i^r“AAerUr?A
gama zagranicznymi, w r.1945 - 145 zlotach?

’ * ł*cznie 2* dfu-

wielkiegoZ!bJstwa1ieoi!kieSObeci^1ve|roqtna '^±ecle i( w-7nika z
narodowego, w związku 7 ńr™! o " y*zr'°st wartości gospodarstwa
go pasa wybrAża mAskA«o yn^ł^eE Zlem Z?,=hotoi^- i szerokie»i,zek współdziałanielAf AowKA^AztgAAA-"rrzez^A”’
wanie pożyczki.
epbzego ju.ro. przez suoskrybnwybrzeża ^oświadczył na temat po^yJzkr uL,SV f

d<\ Spraw

ioszkAAAdzAeiAłA° ^T*
zarobić. Na naszych ruinach i zgliszSSh nn t
? mAZna
skach życia i croduknii _ nit+ AA,. zcza^n, na naszych cment&rzywziąić we własne dłonie. ~
aroblG nie może. Los swój musimy

tylko idzie^o^rodk^r ~ . stvvłerdza dalej inż,Kwiatkowski - nie

Ski; ale i o nAe*AAi?AA?

"^^ycie 8i, ze skutków klę_

-owej cswiadćZvłe3jTó*ApzeJ’ Viioe_Prezea Izby Prąemysłowo-HahdIowy KrajnAAAh XiLXVA AIAAAoAAA'^ kAy9Zki Odbu“kojaAospodAeAgiAAAeAAeAr
nS dl»AA11T02/1»- Ast 1° •«*>»« wielkim, piwszechn™ AnaozeSdnSci zanizAS*
bC?A?e'!,tWą’ gd?ż przebudowa podniesie miliony

warunkom, podniesie duohdwe“i Kte?AAAAłAiAAPT 10^?”1
AynnnAAA Eaemlnay9h =-XiaAAcAicAA bezAbocia^Aet-.

powołano doAyAaPlAAArviAl?Ae?yty.SpOa°1’ akcdi- subskrypcyjnej

Pleó poseł aoA.kTrha:S:ASai±'nSAeiA~A
•/
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'_____ _'O0NIKA JCPBUDOWY

WARSZAWY

str.“7“

Komety

7beflnP ©T?°ŻAZka Przezaaczona jest wyłącznie na inwestyc 1 e,nieędne dla podniesienia w jaknajkrótszym czasie dochodu sno^oo-z
«S’»łaa«. li?»«łr2i*Istw0 W’ r,‘iało ”Wść .kont&tóZ
Sdu Fwvkonfeń?»
P^wozym przedłożone zostanie sprawozdanie
bePt ooeli
Aj? inwestycy3nego za r.l94d> Wówczas subskry
bent oceni, jak zużytkowano pieniądze pożyczone 'Państwu.
7
-----

oOo

-----
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PIERwSZA_ W

WALCE

-

PIERWSZA , W

POŻYCZCE

ODBUDOWY

n+.OTaT.+c, Pabliczna subskrypoja na Premiową Jjożyozkc Odbudowy/
ŚE
IwlFllglBS'
7 j, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe oraz samorządowe.

szawskim krotki
subskrypcji odbyła się na Ratuszu Warnicv mieiTl Wo^IrZ7SI0S0AnaUgUXaCydna’ w nzasie której pracowdeklarIIjriubskiyp?yjnąCZ711 prezydentwi Tołwińskiemu zbiorową
szali ei/lŁLJA* J'yi°?enia list. subskrypcyjnych licznie zgła' szSegójy-^T lT°T’Cy pCŹyGzki‘ W Stolicy^ wśród pierwfzych
go ifatr pAlkt Sio? 'TPiaCW^Cy Banka Gospodarstwa Krajowepojedyńc-ze osoby’
T* Izba Aptekarska> flrmy prywatne oraz
>

N--eprzerwŁiTTT^?^?Pn7T zS|oszenia tóczyły się, jak lawina,
oałei Poinol i,l A e em Ay?^y deklaracje na milionowe sumy w
korlystlic A; ™IJn^PraCyzwykle, dopisuje w stu prooentlch,
miesięcznych! ^Źa<^X -Słowenia pełnej wpłaty w pięciu, ratach '
rrzył-c^wTm32!? ZGSP~łem robotniczym na terenie Warszawy,który
Elektrowni.
^dnozgoume do akcji subskrypcyjnej - była załoga

subskrvnov-in0 HC+ ?aiA!Z®res firm Prywatnych, dla których kw«ty
JP yjn., ustalił Stołeczny Komitet Premiowej Pożyczki Odbudo-

|• .
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wy Kraju, zadeklarowały nabycie pożyczki ponad te wyznaczone kw«ty, np. firmy! Bracia Jabłkowscy, Miernicki, Polhap i t,d.

Warszawska Akademicka Komisja porozumiewawcza powzięła
uchwałę, aby cała młodzież akademicka ośrodka warszawskiego dokonała subskrypcji pożyczki* W pierwszych dniach subskrypcji
przedstawiciele akademickich organizaoyj młodzieżowych i Bratnich
Pćmooy wręczyli premierowi czek na sumę 122 tysiQ.ce złotych na Po
życzkę Odbudowy Kraju,. .
Wzruszający dowód, miłości dla kraju i zainteresowania w
jego odbudowie złożyli uczniowie-szkoły powszechnej Nr;44 w War
szawie przy ul.Stalowe j 77, składając kwotę zł; 1500/- na pożycz-,
kę, kwotę pochodzącą z drobnych składek uczniowskich. Czyn ten
tym bardziej godny jest podkreślenia, że uczniowie tej szkoły re
krutują się z najuboższych warstw robotniczych.

Nie pozostaje W .tyle spółdzielczość, rolnicy., wojsko.
W pierwszym dniu subskrypcji "Społem" zadeklarowało 55 milionów,
a jego pracownicy ponad półtora miliona. Spółdzielnię’w województ
wie -.łódzkim podpisały w pierwszych dniach subskrypcję na sumę
około 60 milionów,.
»

’

.

Związek Samopomocy Chłopskiej na zasadzie uchwały pracow
ników zgłosił jednomiesięczne pensje: na zakup pożyczki* Narbdowy
Bank Rolny zarejestrował w pierwszym dniu prawie .cztery i półami- •
liona złotych od trzynastu tysięcy indywidualnych subskrybentów.
Jednostki wojskowe ’w okręgu-krakowskim wpłaciły na P.P.
0*K. w pierwszych dniaci sumę,-czterech milionów złotych-.,

Warszawska. Rada Narodowa jednomyślnie uchwaliła apelować
do społeczeństwa Stolicy o gremialne przystąpienie do subskrypcji,
wezwanie swe pięknie formułując! "Stolica nie szczędziła krwi iw
obronie wolności i niepodległości Polski,Ńie było rodziny w Warsza
wie, któraby w walce z bandami hitlerowskimi nie poniosła Ofiary.-

Warszawa leży w rumach... Warszawiacy pierwsi-stanęli dc
odbudowy swych siedzi1-. Obecnie wszyscy mieszkańcy Warszawy zamie
szkali w Stolicy i poza St Licą dadzą przykład'i wzór, jak należy
rozumieć czynem słowa!'ODBUDOWA PJŁSKI ■- ODBUDOWA ST-DIOY* Warsza
wa da całej Polsce .przykład ofiarności’. w dziele odbudowy kraju.
I Warszawa - miaszo ludzi spalonych, ograbionych doszczęt
nie, pozbawionych.dachu nad głową - subskrybuje gromadnie.

Nie mamy jeszcze w tej chwili rezultatu akcji subskryp- .
cyjnej. Wyniki of iarneśckraju podamy w numerze następnym.
4
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STOLICE

dzieżowych i Bratnich Pomocy8? Jwil^si^u^ 0^aĄi?ac?P mł«~
następujące oświadcz enie* •
d
'
Premiera i złożyli

.

Sernicy sta^oI^cniedziSu11!^ m™? **•?*•*•> że wszyscy akawaji. grą/ z uLc „aS/wy/by// X/X?Md-pra°y nad U3aW dziele Odbudowy Stolicy Mv nkS!™-?
•1 d mięsni naszych
le w szeregu walczących
nie P°zostawaliśmy w typowstańców warszawskich’ tysiące ftudeStów2^?1^’ Ttki ®*°-bów
skich Więzieniach i obozach
więzionych w hitler^wrze krwi, oddanej Polsce.
entrac^ jry ch,świadczyć mogą o of±ęT

stanęli na°wezwafie Rządu^^iekazaia^21?^^1 inżyrAer pierwsi
dla-cd budowy kraiu
m? ' 7 Jw^kyza^c wysiłek mięsni i mózgów
warunM
lŁŁ’fi^3.;ą^gL^.^~ fał«

nie, b« wiemy, że spalane murw
toria 1 audytoria !ządzl nie biadol/
z całym narodem, z całym ludem pracują^”

ota-JGci7 na wezwalabora-.
°* V

odświętny’ z///X/0d80//kX/e?///XTPrZi’to?ły ”ygląd

białych kombinezonów roboczych, od ło/t ? k?n U/ ^aMt,'Wycłl 1
nad młodymi ramionami
^/Pa/ 1 kil"fow, płynących poNad głowami s.unął transparent X§r r^bmu,k^pkOw, od pieśni wesołej.
Warszawę".
4
* "
'
lapisem. Akademicy odbudowują.
cia odcinek' Alej Jerozolimski oh wyznaczyło Akademikom do uprzątnię
ciowym Światem oraz przedłuż cnie ’
■ p°mi^dzY Marszałkowską a
Smolnej. Dian pracy
ew?d™ł
~ Ale^
Maja do
chodników, przy tym nairierw zhn a-^°wite uporządkowanie jezdni i
bezpieczeństwu.7 a gru^^fZ/^^wiezld7 MsST’

wały, zburzenie pozostałych rr ?nWQl m/Z f X' ?ri\£ze Prace obejmeoję chodników i jezdni , o ^yszczeni? ? *
JW+ ^^^wyoh, reperadzenie drzewek na zieleńcach aX.
i.zaul£aic trawników, pósalacji o^lc^rAa.
'
wreszcie założenie całkowitej instauczelni wlrszawskiejofiarew^Jusi^ TełJJ ^u,3hapz wyższej
posiada w tej chwili ponad loJwsic™ Pł? d^łOw^ę pracy. Warszawa
nad uporządkowaniem Warszawy p/L JZl?
mik0W*
oni P^cwaó
do pracy stanie kilkuset młodych c Joj/ónj&wcząt.
°Od^'

Warszawy" W Ale je Jerozolimski^^S^H1?1'^ 4 ó^r o wolnej o "szarwarku
dydaci na przyszłych inżynierów P^2yb5ła GruPa Wawelberczyków. Kanskładnie przystąpili do^rnhn?™ +^g anizaucrów pracy technicznej,
by organi/c/nS
otoazu • Skonało
z ręki do ręki, aż. wvladuin
“zy’’kle-Oe8ły> zdatne do budowy skaczą
ładują gruz na oleżSćSrf %S? wyznaczonym punkcie składowy! Jedni
gromad/
•
«* xx btosa.-n, c. studentki przeważnie

’/ •

kopią twardo 'ubitą ziemię dawnych trawników, pielą zielska i
obsiewają trawą.

Młodzi pracują z zapałem, mocno, szybko. Pracują uczel
niami. Pierwszego dnia 400 studentów Wawelberga - to ekipa spraw
na technicznie, * dużej wydajności pracy. W trzecim dniu - teren
pracy objęli studenci Politechniki, równie sprawni, jak Wawolberczycy, równie jak tamci zaradni, wyposażeni w zmysł organizacji
techniczne jPo trzech dniach — politechnikę luzuje Szkoła Głow
na Gospodarstwa Wiejskiego, studenci której pracują pod wodzą
kolegów z politechniki. Mniej sprawni i szybcy, niemniej zapale
ni i ochotni.,
W pierwszych dniach brakowało łopatkilofów, taczek,
ubijaków, a nawet samochodów do wywożenia gruzu. Po paru dniach
sytuacja pod tym względem znacznie się poprawiła z korzyścią
•dla wydajności pracy.
1

.już po tygodniu Aleje Jerozolimskie zmieniły wygląd.
Ale bo też w ciągu tego ty godnia przy użyciu i 17 samochodów cię
żarowych wywiezione 1„260,5 metrów sześciennych gruzu i około
59 ten żelaza. Przeprowadzono roboty ogrodnicze-, które dały
w wyniku 4.100 metrów'kwadratowych skwerów, trawników, przygoto
wanych de obsiania, a na niektórych odcinkach przystąpiono nawet
do siania,

Według jednomyślnej opinii Zarządu Miejskiego i Biura
Odbudowy Stolicy - praca młodzieży akademickiej daje dobro,nawet
bardzo dobre wyąiki. A co ważniejsze - przykład młodzieży akade
mickiej Stolicy począł działać zaraźliwie. W odbudowie Warszaw}
postanowili uczestniczyć studenci Uniwersytetu Jagiellońskie go
w Krakowia. Zgłaszać się poczęły fabryki oraz przeróżne>instytu
cje,' ofiarowując pomoc, bądź w postaci samochodów, bądź współpra
cy swoich ludzi.
(
ie pierwsze spontaniczne c: rty dobrowolnej praoy.dla
odbudowy Warszawy zapowiadają, że za przykładem akademików cała
■ludność Warszawy znosić będzie swej uk chanej Stolicy darmowe
dniówki pracy, czynem stwierdzając? ze "Odbudujemy Warszawę włashymi rękami"«

W Krakowie zawiązał się Akademicki Komitet Pomocy w Cd- _
budowie-warszawy. Delegacja Komitetu, która reprezentuje 17 ty
sięcy młodzieży akademickiej, zwróciła się do Wydziału Architek
tury B.O.S,;'proponując odbudowę obiektu ■ znaczeniu zabytkowym.
Wybrany został i przyjęty przez młodzież entuzjatsycznie pomnik,
mający dla Warszawy znaczenie niemal symboliczno - kolumna Zyg
munta,
Komitet Akademicki Krakowa przystąpił już do
-bilizacji śródków- które przywrócą zniszozm; pomnik do dawnego stanu.
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Jak już donosiliśmy w poprzednim numerze Minister Odbu
dowy powołał dekretem Warszawską Dyrekcję Odbudowy, na czele któ
rej stanął inź, StnMich:tek, dotychczasowy kierownik J)lanbwania
gospodarczego W Biurze Odbudowy Stolicy*

Podział pracy pomiędzy Warszawską Dyrekcją Odbudowy u
B.0.S.’em został przeprowadzony w ten sposób, że B.O.S. będzie
decydował co i gdzie ma być zbudowane, a Dyrekcja orzeknie w ja
ki sposób i przez kogo. Wszelkie więc zlecenia na roboty oraz
nadzór nad ich wykonaniem sprawować będzie Dyrekcja*
Najważniejszym bodaj zadaniem Dyrekcji ‘jest obniżenia ■
kosztów odbudowy. W tym celu Dyrekcja unowocześni metody,wprowadzi
nowe'materiały zastępcze, wykorzysta dla odbudowy gruz zalegający
Warszawę, obniży ceny materiałów budowlanych., Poza tym - dążyć
będzie do centralizacji w dysponowaniu kredytami, a to dla uniknię
cia szkodliwej dla pracy konkurencji pomiędzy tymi, którzy dają
zlecenia na wykonywanie r oót, a zwiększenia konkurencji pomiędzy
przedsiębiorstwami bud-wlanymi, on da w wyniku obniżenie cen, ■ •

Oczywiście Dyrekcja mieć będzie wpływ - dzięki dysponowa
niu kredytami - na obniżenie kosztu robót, wykonywanych' przez
przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze, lecz.pośrednio polityka
taka wpłynie także i na obniżenie cen ze strony przedsiębiorców
prywatnych. Dyrekcja będzie udzielać zaliczek na wykonanie robót
zarówno firmom państw-wym i spółdzielczym:? jak prywatnym
.
Co do scentralizowania przez Dyrekcję akcji kredytowej
należy wyjaśnić, że jedynie kredyty przyznawane przez Ministerstwo
Odbudowy będą ’pozostawać w dysp-zycji wyłącznie Warszawskiej Dyrek’ cji Odbudowy, Natomiast inne instytucje,, jaki Ministerstwa - Obro
ny Narodowej, Komunikacji, Poczt i Telegrafu oraz różne, instytucje
' samorządowe, społeczne i prywatna inicjatywa - udzielać będą, kre
dytów według własnego uznania,

' NA . GROCHÓWIE POD WARSZAWA ODKRYTO GROBY
DWUDZTE STU SIEDMIU ’ WIEKÓW

Z

PRZED
' .

Początek brzmi, jak w bajće^
W połowie maja, dwaj chłopcy, uczniowie gimnazjalni, ką‘piąć się w jeziorku na Grochówie, znaleźli na piaszczystym brzegu
niezrozumiałe dla siebie przedmioty »' dziwnego kształtu kubki i-ur
ny gliniane. Chłopcy obejrzeli je uważnie i po naradzie, postanowi
li zanieść te dziwaczne sk-rapy do Muzeum Narodowego, gdzie skiero
wana ich dr Państw-w ego Muzeum Arche^l .giczneco.
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Przyniesionymi, przedmiotami ogromnie zainteresowali sio
uczeni; pod przewodem chłopców udali się nad jeziorko grochowskie
i - odrazu zasiedli do pracy badawczej 9.

_ Dziś wiemy jużnapewno, że dwaj uczniowie stali się od
krywcami starosłowiańskiego cmentarzyska łużyckiego z okresu
■ ;
szóstego.wieku przed Chrystusem, Archeologowie nasi w ciągu kil
ku dni odkopali pięćdziesiąt kilka grobów, ckreślahych w nauce
jako "popielnice1’, 'gdyż zakopywano w nich- urhy, w które zsypywa
no prochy spalonych k sci nieboszczyków,, W grobach tych, obok
urn popielniczych: znaleziono małe ozdoby z brozti, kółka'z drutu
brązowego, kubki i t-p.
'
'
f
;
>
Cmentarzysk.' - zdaniem uczonych naszych - jest dokumen
tem Kultury łużyckiej, która wyw.dzi się z okresu 1300 ,d© J00 lat
przed Chrystusem, a występuje na terenach dorzecha Wisły i Odry.

Pod da.c cmentarzysko prehistoryczne zostało wykryte
.
w r.192/" ń-akże na Grochówie przy ul Zamienieokie j, a przedspierwsza
wojną, świat 'wą ódk-.-pan*. niedaleko osady Brzeziny kiło Targówka,
piękny dzban brązowy7pochodzący z szóstego wieku przed Chrystusem.

+ Ncz®Ai nas.’, mają nadzieję,. że w obecnych -swych pracach
■®-ó>gą natrafić ha jaki.es materialne ślady jednej z prehistorycz—
^yoh. osad, słowiojiskich;. jakie istniały przed, dwudzi■■ stoma siedmio
ma wiekami na terenie dzisiejszej wielkiej Warszawy:

K

-------

'

Z

CJ."

DNI

ODBUDOWY

"

1 '

WARSZAWY.
i

Oba brźegi Wisły połączone
i
.

a

Rob-tnt -y Śląska i Zagłębia komplet—
°-i e wykończyli niwą konstrukcję trzecięgi; przęsło., mostu Poniatowskiego w
Warszawie Zastąpi .ma te elementy,któ—
•rG zniweczyła kataswr ;fa grudni owa.

.
Tempo o.dbud.owy mostu Poniatowskiego .wzmogło się anako-.
micie, Czwartego maja przerzucono pierwszy łuk czwartego -przęsła,
& w tydz ie-.i youym już uk uczono ustawianie- wszystkich siedmiu,
łuków i natychmiast przystąp: no d ich stężania oraz budowania
górnych e.-.emei1 now konstrukcji mostoweij-Na dwóch przerzuconych już
■w reku ubiegłym przęsłach
w szybkim tempi e prowadzony jest koń
cowy montaż niecek żelazny-h p'd nawierzchnię.
I

połowie.ja .na ę-tąpii kulminacyjny moment w odbudowie
ostatniego, najd-i o .czego. urźe< lego przęsła, lego właśnie, które
uległo katastrofie grudniowej,. Podniesiony został pierwszy z
siedmiu łuków* ,Dla zapewni enia mazimua bezpieczeństwa'przy dźwi
ganiu xuku w górę wymieni on.o na obu poi: u aj ach stare liny stalowe
' na nowe. Łuk wzmocniono s tajbelkami1, aby zabezpieczyć go odwygięcia,przy podnoszenia Następne łuki stawiano w odstępach cza
su dwudniowych i obecnie wszystkie siedem łuków stoją na łożysk* ch
filarów.
■
17 '
/

I
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w czasie montowania trzeciego łuku na trzecim przęśle
mostu.; .pracy robotników przyglądali się Pan Prezydent Krajowej
Rady Narodowej Bolesław Bierut i Pan Premier Edward Osóbka Mo
rawski, gorąco witani przez kierownictwo i robotników,
.Oba brzegi Wisły zostały więc już połączone.

Wydział Urbanistyczny Biura Odbudowy Stolicy
opracował projekt szkicowy regulacji "dziel
nicy ambasad", która znajdzie się pomiędzy
Alejami ujazdowskimi, ul „Koszykową i Mnk.of-rwnką.,

Dzielnica Ambasad

ł dzielnicy tej wszystkie budynki wartościowe pod wzglę—■
nem zabytkowym i.estetycznym zostaną odbudowane. a sam' cha-raktey
dzielnicy pozostanie .niezmienionyNadal stać będą pałącyk-i 'i
myjv otoczeniu niewielki h parków, już przed-wojną zajęńe prze
ważnie- przez placówki dyplomatyczne i misje zagnani „oz ne„

,7a, 7rc37e dawnej Doliny Szwajcarskiej powstaną, pomiesz
czenia dla- biur a personelu jakiejś większej ambasady, z, tym jed—
noJc • żs Howowzzii osicne bu.kiyio.Ici otoczone będcj^ ogz*
^Kalyazpie czarny budowle .Wydział Architektury Z aby tk w ej Biura Odbudowy
,
rjLsioTyL&zne
Stolicy nadal prowadzi- prace zabezpicrzajc.ee
■przy wielu.budynkach historycznej wartości, a
mianowicie, w Arsenale na Długiej, w kościele
i klasztorze na. Czerniakowie, w Królikarni,
pałacu Potockie,!, Łazienkach, pałacu Raczyńskich,
w kościele PP ^Sakramentek, od Franciszkanów,
--O Paulinów, św.Anny oraz w Katedrze, Rozpoczę
to roboty w kościele sw,,Antoniego n.% Senator,
skiej i w Amfiteatrze -w Łazienkach*

Dziekan Paryskie^.
Sorbony w Warszawie
.

W drugiej połowie maja bawił w Warszawie pr.cf.
Baudoj.n, dziekan Wydziału Dekarskiego Paryskiej
Sorbony? z wielkim zainteresowaniem zwiedzał
ruiny i życie Stolicy Polski,

Porudzony.był.do głębi widokiem zniszczeń. Na. Senatcr! skiej, Placu Bankowym i Teatralnym - powtarzał wciąż jedno słowo!
lo niesłychane, niesłychanee

Znajdował się właśnie na Placu- Zamkowym, gdy zapytał!
Gdzie jest Zamek Królewski?
'
v/. -,-7°ł0 Naudoin z podziwem wyrażał się o . żywotności-, upo
rze i miiosci Polakow do swej Stolicy„ lał wyraz przekonaniu, że
PolRka przełamie wpzy-^tkio trudności i Stolicę odbuduj o.
Węgierska cielt-.cao ja- .Mniej więcej w tym samym czacie, tylko znacznie
handlowa w Warszawie.
dłużej, przebywała w Warszawie węgierska delega
cja handlowa,■rokująca o zawarcie z Polską umo
wy handlowej,
o/ «
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Członkowie delegacji żywo interesowali się stanem zniczczen Warszawy, Odwiedzili pracownię urbanisty czną D.C.S., obejrze
li plany przyszłej Warszawy, które zaciekawiły szczególnie wice
prezydenta Budapesztu, członka delegacji®

Plan zabudowy Starego i
Now-ego Miasta
■

Pracownia Staromiejska, Wydział Architektury Zabytkowej B„O,S® opracowuje plan zabudowy Starego i Nowego Miasta w skali II 500.

W związku z tym rozpoczęto badać wszystkie bloki budowla
ne w obrębie Starego Miasta. Dotychczas zbadano trzy bloki,objęte
ulicami; 1, Nowomiejską, Krzywym Kołem i Rynkiem; 2, Wąskim i Sze
rokim Dunajem oraz murami obronnymi,
'piwną, Piekarską, Ślepą,
*
Wykonany został szkic projektu odbudowy domu Kilińskiego,
przy ul. Szeroki Dunaj Nr J.. W opracowaniu są elewacje nieparzy
stej strony ulicy Szeroki Dunaj.,
■ Sporządzane są też kosztorysy odbudowy kamienic w Rynku ’
•Staromiejskim.
•
•
.
Dom Akademiczok.otwarty

W dniu 25 maja otwarty został Dom Akademiozek
przy ul... Górnośląskiej 14, Jest tó cztero
piętrowy dom o ^ trzech skrzydłach., który uległ
zniszczeniu, dość poważnemu podczas Powstania
r>1944® Bomby lotnicze zburzyły dach na jed
nym ze skrzydeł, pożar strawił resztę dachu
i górne piętra®

i

Na zlecenie B®C S® remont prowadziły trzy firmy! budowla
na - Skweres, wodociągowo-kanalizacyjna - Poroszowski oraz insta—
laeyjno-elektiy czna - Bukowiński® Koszt odbudowy wyniósł około .
5 milionów złotych. Kredyty na ten cel zostały przyznane przez
B.O,S® i Ministerstwo Odbudowy-.
Remont nie został jeszcze w pełni ukończony. 20 izb
(ogółem 151) nie nadajc się do zamieszkania, a w JO-stu zamieszkarłych trzeba przeprowadzić remont®
f

’

.

.

"

Obecnie w Domu Akademiczek mieszka przeszło 3C0 studentek.’
Za mieszkanie nie płacą nic® Za trzy złote mogą dostać śni ad ani /
a za siedem kolację.

Konkurs na szkicowy
projekt Dworca Centralnego w Warszawie.

Na zlecenie Ministerstwa Komunikacji - Stowarzyszenie Architektów R.P, ogłosiło korkurs nieograniczony na szkicowy projekt Dwor
ca Centralnego w Warszawie,

Komisja Konkursowa ustaliła, że przyszły Dworzec Central
ny winien być zbudowany nieco dalej od śródmieścia,niż dotychczas,
mianowicie pomiędzy ulicami Chałubińskiego i Żelazną.
Projektodawcy konkursowi Dworca Centralnego ’•? Warszawie
winni zaprojektować ugólną koncepcję rozwiązania architektonicz
nego, rozplanowanie wewnętrznej konstrukcji i ukształtowanie bryły.
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Na Dworcu Centralnym prz ©widziane bęią pomieszczenia dla czaso
wego pobytu podróżnych.? hotel dzienny, złożony z 40 jedno-osobowych kabin, łazienek, fryzjernii t.p.
Termin prac konkursowych upływa z dniem 15 września
r.b. Za najlepsze prace Ministerstwo Komunikacji przyzna na
grody’.

1,
2.
3.

zł. 10.0.0C0."
60.000."
,30.000.-

oraz cztery zakupy po zł. 15.000.-.
Dar polskich architektów
z Londynu

Londyńskie Stowarzyszenie Architektów Dol
skich ofiarowało SARD* owi Warszawskiemu
niewielką, lecz bardzo.cenne bibliotekę
zawie rającą. wydawnictwa angielskie i ame--.
rykańskie’ oraz specjalne opracowania archi
tektów polskich.

W ciągu najbliższych iy godni - księgozbiór znajdzie
się'w Warszawie.
Światowy Związek Żydów
na odbudowę Warszawy

Prezes Swiatpwego Związku Żydów. Polskich
p.Józef Ten.nen.baum złożył na odbudowę War
szawy pół miliona złotych, jako pierwszy
dar reprezentowanej przez siebie instytucji

Plac Saski odbudowany

Na dzień "Święta Zwycięstwa".niezwykle uro
czyście obchodzony w Warszawie, wojsko ca.hudowało Plac Saski, na którym S/maja odbyły
się uroczystości wspomnianego święta i de
filada .

Zadanie do wykonania było ogromne, wojsko uporało się
ż nim w ciągu dwóch miesięcy. W tym czasie uprzątnięto i wywie
dziono przeszło 35 tysięcy metrów sze-sciennych gruzu, rozebrane
i usunięto z Placu trzy żelbetowe bunkry, przeprowadzone niwe
lację, ułożono trzy i pół tysiąca metrów kwadratowych chodnika
na samym Placu. Ponadto dokonano budowy nawierzchni jezdni na
długości 200 mtr.bieżących, wreszcie - odbudowane Grób Niezna; nogo Żołnierza i fontannę w Ogrodzie Saskim.- •

Do pracy doangażowano przedsiębiorstwa cywilne. Współ
praca żołnierzy z rzemieślnikami oraz wydziałami Zarządu Miej
skiego wypadła doskonale,.

Grób Nieznanego Żołnierza został odnowiony przy zacho
waniu śladów zniszczeń. Środkową płytę spojono, ale charakteru
pęknięć nie usunięto. Trzy arkady zamykają cel strony ogrodu kra
ty z trzema krzyżami orderów: Yirtuti Militari, Grunwaldu^ i-'.n.a
Polu Chwały". Kraty projektował znany nasz metaloplastyk Grun
wald, wykonała je firma Braci Łopieńskich.
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W filary Grobu wmurowano osiem płyt pamiątkowych:Kwio
z okresu walki o wolność w latach 1914 - 1918 oraz sześć płyt
pod nazwą’. "Wojsko Polskie w walce z faszyzmem i hitleryzmem".
Wyryto na nich nazwy wszystkich pól bitewnych żołnierza polskiego
od Madrvtu popiz ez Bory Tucholskie, Westerplatte, Kutno, Warsza
wo (r.1939), Narwick, bitwę o Wielką Brytanię, Tobruk, Monte Cas
sino, Arnheim, Ruch .Oporu we Francji, partyzantkę w kraju, dywer—
się, sabotaż, ghetto, Powstanie Warszawskie aż do Lenino, Brydlandu Pomorskiego, Kołobrzegu, Gdyni i Gdańska. Osobna tablica za
wiera daty i miejsca forsowania Odry i Nissy, a potym - daty Ber
lina i Melnika®
Udział Wojska w odbudowie
Warszawy

*

Na Placu Saskim nie kończy się udział
wojska w odbudowie Warszawy. Departa
ment Kwaterunkowc-Pudcwlany Minister
stwa Obrony Narodowej wyremontował
obiekty wu. jskcw© dla Naczelnego Dowództ
wa i Sztabu Generalnego, Ministerstwa
Obrony Narodowej, odrestaurował niemal
wszystkie koszary ha terenie Warszawy
i Pragi. ,

■
Odbudowano też Cytadelo, przytym ze specjalnym pietyz
mem dokonano remontu X pawilonu z celami Okrzei,.Mierosławskie
go i t,p, Obecnie przystąpiono, do odbudowy Bramy Straceń.
W związku z przydzieleniem wojsku t,zw»"0si Saskiej 11
w Warszawie na linii Hal Mirowskich - Ogrodu Saskiego - do Wi
sły, Departament projektuje zbudować na tej trasie kilka gmachów,
o dużym znaczenia urbanistycznym.

Garść faktów z odbudowy
Warszawy

Podajemy nieco aktualnych danych faktycznych z frontu odbudowy Warszawy..

Ilustracją d-kohanuj odbudowy Elektrowni Warszawskiej
> ■ iest wzrost zużycia energii) w kwietniu r»ub-. -zuzycie prądu da-E,
■ całej Warszawy wynosiło 78 tysięcy k.Th,w kwietniu r.o, ponad
10,5 milionów kvh. Przed wojną w tym samym miesiącu zużywano
15 milionów kvh.
■ ■

W ciągu ostatnich dwóch tygodni nawodniono ponad 5-500
m.bieżących sieci wcdciągcwej.
Na Żoliborzu odremontowano całkowicie drugą a kolei .
kolonię Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Wieże wiaduktu mostu Poniatowskiego, na których w cza
sie wojny mieściły się strażnice przeciwlotnicze poddano remon
towi .

Na Placu Żelaznej Br'amy brygady robotniczo prowadzą
naprawę torów tramwajewychr

Dziecicm warszawskim oddano do użytmu 9 ©grodków Jorda
nowskich. Wszystkie ©grodki otoczono zielenią, aby chronić ba—
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wiące się dzieci przed kurzem ulicznym.

Od jesieni imające prace przy podnoszeniu zawalonych
stropów linii średnicowej - są na ukończeniu. Obecnie zasypywa
ny jest wykop, a po zabrukowaniu jezdni, co nastąpi około 15-go
cz.erwca — skrzyżowanie Nowego Światu z Alejami J ero zol ~i msk1 mi
zostanie oddane do użytku.
■ »
R .
Stacja pomp rzecznych dostarcza do filtrów 1.200.000
nr wody miesięcznie, Długrśó nawodniówej sieci - 450 kim. Nie
ruchomości przyłączonych do-sieci wodociągowej - 6.000.
.

Odbudowano w Elektrowni .Warszawskiej 4 turbogeneratory,
zasilające energią elektryczną 76.000'mieszkań oraz 1,37? latarń
. ulicznych', wreszcie - tramwaje i trolleybusy.

ców.

Gazownia produkuje 1 milion uh gazu, liczy 10.00D odbior

1

•

Na Pradze - sieć jezdna i tory tramwajów odbudowane
. w 76%, w Warszawie lewobrzeżnej - sieć jezdna ćd budowana w 45%,
tory w 84%. Kursuje 150 wagonów tramwajowych na 14 liniach/'
30 trolleybusów, ofiarowanych Warszawie przez Z,S<R,R. oraz'autobusy,
. ’
■"
> . ■
Na terenie wyrastającej z ruin Stolicy czynnych jest
10 ośrodków opieki społecznej, które udzieliły pomocy odzie_ż>'>wei i żywnościowej 55.231 . osobom. W 5, miejskich zakładach opiekuączych^przebywa 468 dzieci, w 5 zakładach dla dorosłvch — i
3.445 osób. W 157 zakładach społecznych przebywa 4-983 dzieci,
w 85 zakładach społecznych dla dorosłych’- 4.074 starców. Na
Bielanach Dom Matki i Dziecka posiada"70 miejsc,
?
.
>
1
.
,
Czynnych jest na terenie Warsaawy 51 żłobków ńa 100
dzieci, świetlica prewentoryjna dla zagrożonych gruźlicą,
14 szpitali na 3»743 łóżka i 14 ośrodkow zdrowią.

■ Czynnych jest też 38 przedszkoli miejskich, 100 szkół
powszechnych, 6 miejskich gimnazjów, 23 średnich ogóln--kształ
cących, 10 mi.ejsk.ich szkół dokształcających i 12 zawodowych.
Dla doro^iych - 29 szkół powszechnych, 5 gimnazjów, 4 uniwersy
tety powszechne. A jednak - ok?ło 20.000 dzieci nie uczęszcza
do szkoły z powodu braku pomieszczenia^

• .

Prezes Światowej YMCA
w Stolicy Polski

*

.

Prezes Światowego Komitetu YMCA dr.1,A.Da-'
viś, jeden z najbardziej oddanych Polsce.
zagranicznych działaczy społecznych, przybył
do nas celem zbadania potrzeb Polskiej YMCA.
P.,Davis oświadczył:.

Z podziwem dowiedziałem się, że Polska YMCA ma zamiar
zorganizować w.ciągu tego lata kolonie i obozy dla 10 do 25 tysię
cy dzieci. Stwierdziłem, że najdotkliwszy jest brak wszelkiego
sprzętu, niezbędnego do uruchomienia kolonii. Sprzęt ten postaram ..
się Polskiej YMCA zapewnić, jak również przyspieszyć transoorty
odzieży, żywności i lekarstw.
-

'T
«
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Na ulicy Książęcej brygady robotnicze Przekuwają tory tramwajowe, które prowadzić będą
P d wiadukt mostu Poniatowskiego, gdzie mie
ścić się będzie remiza tramwajów, obsługują
cych połączenie Warszawa — Praga przez most
Poniatowskiego,

Na Książęcej, przekuwamy
uOr/

w

Szwedzka Poradnia. Przeciw- Przy ul4 Wiejskiej Nr,19 otwarta została
gruźlicza w Warszawie
Szwedzko-Polska Poradnia Przeciwgruźlicza,
której kompletne wyposażenie zawdzięczamy
Szwedom,
J
Poradnia posiada piękne gabinety roentgenówskie zdol
ne.wykonać dziennie 5C0 mało bramkowych zdjęć klftk^ piersiowej.

>

Wszyscy robothicy fabryczni.
u Roentgena

W ®..194'~ •■■■ według, prowizorycznych obliczeź. -• umrze na gruźlicę około 200<900
osób w Polsce.

- • 7a°za sł^-źba zdrowia zamierza w możliwie krótkim czasie
prześwietlić wszystkich robotników fabrycznych i usunąć z zSładow prący wszystkie przypadki gruźlicy otwartej. Choro/ otrS^ą
pomoc sanatoryjną, zdrowi nie będą narażeni na zarażanie się.
iiczbr lDd®?Z^kPrZ9<ł 7zew~ miesiącami przebadanie tak wielkiej
1CZDJ lud4,i był.: niemożliwo do przeprowadzenia z powodu braku
Zdfówiń otr-vr-ł?WSkXe g ’ d- masowych zdjęć.. Obecnie Ministerstwo. ’
ow^a otrzymało z zagranicy taki aparat-i wkrótce rozrocznie
prześwietlać robotników
fabryka oh. Już w czerwcu rozpMzm sie
wle°* Z ^Gda Bcentgenowskle w zakładach, przemysłowych w Waraza-

>

Niema Polusa w Warszawie

Rzecz prawie nie.do wiary? zlikwidowany
z >s ta.u w Warszawie Polus, słynne za czasów
sanacyjnych boksy.dla bezdomnych, baza zło
dziei, siedlisko mętów ulicznych i występku,

•
Mieszkańców Polu3a usamodzielniono, wysyłając ich do
dzSLzvJeTllZiSk“e'
"wysiedl
Weszły Łaty
zteSEl Zaiz.au Miejskiego. -dziękujemy, że wyrwano nas
z tegc gniazda zła, nieróbstwa i brudu" „
. Bo-lus z osrał oczyszczany, o krobany, wymyty i odnowiony.
Uruchomiono w jego wielkich salach p'fabrycznych Państwowe Zakłady Konfekcyjne, w których pracuje 1 50" osób/
’
'
1

Pierwszy Salon wiosenny
w Warszawie

W Warszawie prezydent Bierut dokonał otwarcia pierwszego w odrodzonej Polsce Salonu '
Wiosenne g'.. urządzonego w Muzeum Narodowym
przez Związek Zawodowy Polskich Artystów Pla
styków,
’/ <•
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pOTrota
Jystawa rozlokowała sio w 4—ch. wi ©i k-i r>h ■?

AAhAeAiA ta“Aj
yya
J
dział!

a

■

„u

. As:^łATAekta3 “arszaMkle? •*••*^.a
■
“ohi‘

Z °kaZji otwarc±a *ej wystawy Ambasador Bryty jskir powie,
i
■
t

v-iNiGSp°Ż'^030 ducha polskiego sprawiła, że w mieście któ
re w -y«l najgorętszych. życzeń Niemców, -miało po wieki zo-siJ
r ’iinq,’ "S
reka ^iesz^ Pół miliona Polaków^ a Warszawl So,v
.na się o dbudowywać systematycznie.
’
wąrsząVa zaczyfetŚtó***
Narodowym.

*/UZ8U“ godowym otwarta Ostała wystawawspółczesnych y sunkOs francuskich,
a ktoru ok_a da się kilkadziesiąt przy
wiezionych z Paryża szkiców najmłodszych
ekspresjonistów francuskich.

skie które!-iŚrAktnJ22WOJe+ ®^ali się Konserwatorium WarszawKie., ntorego rektorem jest popularny prof. Kazure.

ry 7 fortetifnów°iK?nSerWa4'°ri’'iI11 °‘fcTZJmało °d Ministerstwa Kultuju tej uczePłS?
piaMn’ Q°
do dalszego rozwo-

^^^ztuki^łolski0211 d2i6ł W
ja opublikowany został dekz uki z 1olski
ret o zakazie wywozu z Polski dzieł
sztuki.
* u,. Kulturze polskiej groziło niebezpieczeństwo wielkiego
oraz ZSztdmiotówin!SvV''e?° W^V ‘ w^ozu zagranicę dzieł sztoki
oraz przedmiotów o wartości historycznej i kulturalnej.

, . .,
Jednocześnie dekret1 wprowadza obowiązek re1estracii
znajduj!tUkl Przez
™ czyim posiadaniu przedmioty tfc się

Projekt pomnika rozstrzelaAch w AAAAA11 PObli’anycn n warszawie.

Studenci Politechniki Warszawskiei Ban
±ler
caprdjektcwIiAAA
mk na miejscu egzekucji ulicznej w Ale
jach Jerozolimskich, przy zbiega z Mar
szałkowską. Zrzeszenie pracowników ka
mieniarskich (inżifrzedpełski i Lech)
podjęło się wykonać projekt bezintere
sownie.
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