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W czerwcu 1945 rr rz ;d powołał dekretem Naczelną Radę Odbu
dowy _m, st. Warszawy..Stolica jest własnością całego kraju. Rada
Odbudowy dla sprostania wielkiemu zadaniu przywrócenia narodowi
fetolioy - została skonstruowana tak wszechstronnie, że obejmuje
w swym składzie personalnym wszystkie współozynniki państwa i
społeczeństwa, wszystkie siły twórcze narodu. Dlatego na jej cze
le stanął prezydąnt K,R»1a , Bolesław Bierut, dlatego do jej skła
du weszli - Premier i wszyscy ministrowie; dziesięciu przedstawi
cieli Krajowej Rady, Nar ■udowe j , prezydent i 10 członków Warszaw
skiej Rady Narodowej,. członkowie wszystkich wojewódzkich rad narodowyoh,. przedstawiciele stiannictw politycznych, 'ugrupowań mło
dzieżowych, ruchu spółdzielczego i zawodowego, stowarzyszeń gos
podarczych i kulturalnyon, instytutów naukowych, a wreszoie —
.najcelniejsi.naukowcy, architekci, inżynierowie, ekonomiści i —
reprezentanci, sztuk plastycznych, literatury, prasy, filmu i mu
zyki.
I

Mcźnaby śmiało stwierdzić, ze do dzieła odbudowy Warszawy
wprzęgnięto wszystkie żywe siły narodu, jego naiwybi tnl ę j ,ęze
umysły, nad świetniej szych organizatorów. iskry talentów, ducha
wbli^i koncepcji twórczy. Szeroko pomyślanym składem Rady, dobo
rem ludzi w Naczelnej Radzie: kraj stwierdził swe najgorętsze
pragnienie;. Warszawa musi być odbudowana.

Zdawałoby się, że amy organizacyjne Rady, pomyślane tak .
szeroko, stworzą z niej : ał mało ruchliwe, że nagromadzenie in
dywidualności i talentów
rozluźni siłę woli, rozproszy wysiłki.
Życie zaprzeczyło1 tym obawomf ■ i- „o ze lnu Rada nie jesi tylko sej
mem Rzeczypospolitej, ustanowionym dla dyskusji i postanowień w
sprawach odo udowy Warszawy. Wyłoniono Komitet Wykonawcza w nie
wielkim składzie; przewodniczący - g;m. dyw. Marian Spychalski
inżynier architekt, y_srwszy p» wojrmó prezydent Warszawy, jego .
trzej zastępcy — min. Mat—szewski, prezydent Tołwiński i wice
przewodniczący .Warszawskiej Bady Narodowej - Grodzicki, sekretarz
generalny — ino. arch. • uzy Grabowski, W skład. Komitetu weszli
jeszcze'tylko przewodnicz ;qy. czterech Komisji Komitetu- Wiktor
Kościński - Komisarz Premiowej .Pożyczki Odbudowy Kraju - komisja
organizacyjnaj Edward Drrżnlak:, prezes Banku Narodowego - korni ,sją
finansowa, wiceminister odbudowy ins.arcA, Jo Żakowski — komisja
planowania i Wilhelm Billig, dyrektor naczelny Polskiego Radia
kemisja propagandy,
Konmtet Wykonawczy 1 jego czte3v komisje - to sprawne narzę
dzie realizacji zadań Naczelnej Rady, zadań, które w król kim uję
ciu słownym sprowadzajv się do mobilizacji zasobów duchowych i
materialnych kraju dla "odbudowy Warszawy"

Naczelna Rada ust?,xa zasady odbudowy i wypowiada się w spra
wie ogólnego planu. Komitet Wyk nawozy realizuje propagowanie za
sad i planu,- a jednocześnie gromadzi środki finansowe, Konkretne
zadania Wydziałów są następujące; postawienie zagadnij yekAnomic-
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nej odbudowy i ścisłego skoordynowania prac, wykonywanyoh w zakre
sie prc-jektów urbanistycznych i architektonicznych, wysuwanie wnio'
okcw oo do jak najbardziej racjonalnej gospodarki funduszami pań
stwowymi^ i społecznymi, opracowanie zasad w poszczególnych eta
pach realizacji odbudowy, przeprowadzenie analizy co do’ możliwoś
ci zdobycia środków na odbudowę - finansowych, materiałowych i
ludzkich,
■
'
k

Wszystkie wydziału rozpoczęły już pracę według wytycznych,
przedyskutowanych na plenum Komitetu Wykonawczego.
,
Cały kraj ma wziąć czynny udział w odbudowie stolicy. W tym
oexu stworzona została sieć organiz ...cyjna, rozprowadzona po oałym
^arenie państwa. Praco w terenie podjęły Komitety. Odbudowy Warsza—
wył od wojewódzkich.na najwyższym szczeblu terytorialnym,- poprzez
powiatowe, aż do gminnych na szczeblu ostatnim. Ten ostatni szcze
bel- zapewnia okej! masowość udziału społeczeństwa,
W skrócie ujmuj to; zadania komitetów terytorialnych -sprawa—,
dzają się do propagowania dzieła odbudowy Warszawy, gromadzenia
środków finansowych i darów w naturze. Aby tę szeroko pomyślaną
sieć crganizńoyjną jak najszybciej powołać dc życia, Komitet Wy
konawczy uzyskał zgodę Komisarza Premiowej Pożyczki Odbudowy Kra
ju, . aby po zakończeniu subskrypcji (20 czerwca r.b0.) wszystkie,
w liczbie trzech i pół tysięcy, komitety Pożyczki, włączone zo
stały) do sieci Komitetów Odbudowy Stolicy. ( ,

W skład Komitetów terytorialnych wchodzę przedstawiciele
miejscowego społeczeństwa; organizacji samorządowych, społecz
nych, zawodoy/yęh, duchowieństwa, wojska itd.
,
Spośród działających komitetów terytorialnych na stopniu wo
jewódzkim - najczynniejszym okazał się Komitet Śląsko-Dąbrowski,
Utworzył się on na dzień przed ukończeniem wojny, 3 maja r.ub,,.
na miesiąc przed dekretem rzędu o powołaniu Naczelnej Rady Odbu
dowy Kraju. O jego rekordowej działalności piszemy w numerze ni
niejszym na innym miej sou. Tutaj pragniemy tylko dodać., że po
ofiarowaniu Warszawie mostu Poniatowskiego, Komitet Slęsko-Dąbrowski ^zapowiedział udział w budoy/ie nowego osiedl- mieszkaniowego
na Kole. Plany te o osiedla zostały już SI ;skowi-przesłane celem
Konfrontacji ich z możliwości mi realizacyjnymi Śląska. Zasadą
współpracy jest, że pieniądze, zebrane przez., Śląsk, na rzecz odbu
dowy stolicy, nie są przekazywane Warszawie, lecz - użyte na wy
konywane w śląskich zakładach przemysłowych konstrukcje żelazne
dlą poszczególnych typów domów itp.
,

W pierwszym szeregu czynnych komitet ów'wojewódzkich kroczyć
poczyna -Łódź, -gdzie w niedługim czasie otwarta zostanie wystawa,
pod hasłem? ” Warszaw a - Twoja Stolica”. Zebrane na swoim terenie
środki finansowe zużyje Ródź prawdopodobnie na ufundowanie szere
gu składów i magazynów w zachodniej dzielnioy zaopatrzenia nówej
Warszawy.

SSa/lX/ai/jT« -UJ1? 'odiddzld w Manionych kśztalt ach.

Dziesiątki innych komitetów z różnych stron kraju rozpoczęły
ĄrSyaS^2&le zebrane przez siebie JroJki « ?S/t9.
jeszcze innych - gromadzą zasoby nu.swoim terenie. Tysiące komite
tów gminnych są w stanie organizacji.
Nie ma w Tolsóe ozyhu bardziej popularnego, ^niż odbudową War
szaw/ Ta popularność, która stała się oczywistością bez propaganiyf^arySe; że wysiłek kraju będzie wieiJd. i skuteczny Propagańd<wymagają jedynie fow PC®O,V» jakie;
s2r?SX
I Sie pr^cgrniy. lecz infor.iac.ji czujnie nasłuchuje kraj, wsłuohSny w hijące corz żywiej t^tnc swego serca - Warszawy.
- -. - oOt ~ - -

GROZI NAM UTRATA WLRTrSGl ttlST ORYUZŃYUH I KUmTURALNfCHj
’

’
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Dwukrotnie już w swych dziejach Warszawa doznała okrutnego
zniszczenia.

W czasach wojen szwedzkich, w połowie XVII wieku, pozostało
‘w Warszawie tylko 277 domów. ą Ludność zrcniejszyłą
dc2
srzio siato-’ "Krakowskie Przedmieście nie. po siadał - po praw-j s
Sg
dema,
niteraz Poste place,
Wó/zt/

jak Aij krchiki, miasto zostało zwclniona

od

P^conra

podatków.

Lecz w oiągu-ló lat Warszawo odbudowała się znacznie, a ilosc
v
tc i12cc« — du^n,.
T-v
,-wp
czosv był to wyczyn
. demów wzrosła
uc
oąo cz.a^.y
<r nieoywały,
j
który dowodził dużej żywotności miasta.
Dziś, po 300 latach. Warszawa uległa ponownemu zniszczeniu,
tym razem przez Niemców. Po -raz diugf polnosi_się z.ruin w £m~
pio, które niejednego przybysza wprowuiz-- w Zctumienie. Miasto ou
budowu:e się, a mieszkańcy'dzięki swej inicjatywie 1 przedsiębior
czości wykazali, że warci gi, b.y Warszawa była nadal stolicą lUe
czyrespolitej„
tolicy pozostało okoł- tysiąca obiektów zabytkowych, mnie,
lub więcej zrujnowanych. -Szereg ich. leży w gruzmmh. na
tych czerwona tablica jest widomym znaniem, za tu ^e.xys stu
svn=.k świadczący o naszep kulturze architektonicznev , wuo prz
Stający ?reś?/ hlś/ryW Tablice ozorw -no - to krzyze na

mogiłach pomordowanych io.mO.w-,

PrzeolBtaemu lalkowi wydajS Kię. Se ram-ilsko ntó przedsta
wi- żadnej wartrśoi, A jednak z kawałków gzymsów, cbramowan oo*
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nych i drzwiowych, głowic kolumn, fragmentów malowideł, mając do
dyspozycji szereg zdjęć pomiarowych, wykonanych przed wojną, a
szczęśliwi^ zachowanych przez Zakład kr chi tek tury Polskiej - przy
pomocy licznych fotografii - możne, z całą dokładnością odtworzyć
poprzedni stan zabytku.
Praca związana z rekonstrukcję jest żmudna i długa, dzieli
się ona na trzy etapy; 1) zabezpieczenie, 2) projekt odbudowy,
3) odbudowa.

Cały.szereg zniszczonych budynków, na przykład, zachowało
■ ściany, nie rur natomiast dachów. Działania atmosferyczne; deszcz,
śnieg i'wiatry potęguję szkody i, niejednokrotnie gzymsy; mało- ■
widła,. schedy, stropy, sklepienia, które ocalały', bez nakrycia
domu choćby prowizorycznym dachem — popadają w coraz większą ru—
inę .
■ . '

Przy zabezpieczaniu poszczególnych obiektów, czym zajmuje. •
Wydział Architektury Zabytkowej BOS, bierzemy pod uwagę przede
ws^ystkin^ich wartość artystyczną i historyczną oraz stan danego
budynku. Zabytki, które sę najmniej zrujnowane, zabezpieczamy w
pierwszej kolejności.
,
W Pałacu Królewskim w Łazienkach zdawało się w pierwszej chwili,
że wszystko zostało spalono. Tymczasem ocalały bezcenne malowidła
ścian Plerscha, kominki, posadzki, fasety, rzeźby itp. Dzisiaj
budynek jest już nakryty dachem, a dzięki temu proces "rozkładu"
został wstrzymany. ”ChoryM nie j st uleczony, ale już nie grozi
mu śmierć.
'
t

Pałac Potockich, dawniej Tyszkiewiczów na Krakowskim Przed
mieściu, wystawiony w roku 1792 przez Kamsetzera, posiadał wspa
niałe .wnętrza, ziłaszoz.a salę balową, ozdobioną malowidłami (Jiserinlego i Lentiego. Po sp leniu go przez Niemców w roku 1944,
architektura wnętrz uległa częściowemu zniszczeniu, jedn ,k przez
pokrycie budynku dachem i w tym wypadku dalszy "rozkład" został
wstrzymany, i

I

Ważniejsze obiekty, które były w podobnym stanie, już po
kryto daohami, bądź stałymi, bądź prowizorycznymi, lecz dużo
jeszcze budowli wymaga tego rodzaju zabezpieczenia.
W wielu wypadkach zachodzi konieczność podmurowania lub
prznmurowania pewnej partii.ściany, która grozi runięciem. Czasrwe.zamurowanie otworów okiennych cegłę, stemplowanie ścian,
krycie choćby resztek murów prowizorycznymi daszkami, reperacja
sklepień, ankrowanię — zabezpieczaję na pewien okres dany obiekt
przed niszczącymi wpływami atmesferyczńymi.

Dotąd zabezpieczono całkowicie następujące zabytki;

W' Łazienkach-- Pałac Królewski, Biały Domek, Starę Poma-?
ranczarnię * z teatrem, Starę. Podchorążówkę i Pałac- Myślewicki.
Ten ostatni został całkowicie odbudowany i przeznaczony na cole
reprezentacyjne dla Prezydenta Rzeczypospolitej.
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Kościoły; Karmelitów na Krakowskim Prz.edmieśoiu z przepiękną
elewacją z czasów Stanisława Augusta i Karmelitów na Leszniej PP.
Wizytek z piękną późno-barckową fasadą, 00. Marianów na Bielanaoh
z trzynastoma eremami dla Kamedułów z XVIII wieku, św. Karola Boromeusza na Chłodnej, Pijarów - t.zw. Garnizonowy przy ul. Długiej,
Bazylianów na Miodowej, Sw* Trójcy na Solcu i kaplicę św. Barbary
na Koszykach.
Pałace; Potockich dawniej Tyszkiewiczów, Blanka, w Królikarni,
Zawiszów na Bielańskiej, Ostrogskibh przy Okólniku, boczne skrzyd
ła pałacu Pod Blachą oraz Namiestnikowski, który ukończono, a gdzie
mieści się obecnie Prezydium Rady Ministrów.
Odbudowano i oddano do użytku 7atr Polski.

Z innych ważniejszych zabytków zabezpieczono; Bibliotekę Za
łuskich na? ul. Daniłłcwiczowskiej, Bibliotekę Działyńskich na ty
łach kościoła ewangelickiego na Lesznie, Altanę Stanisławowską•przy
pałacu.Arcybiskupim n. Miodowej, kamienicę Mniszchów przy ul. Sena
torskiej Nrell: pałacyk empirowy w Al, Stalina Nr.25, t.zw. Hotel
Polski przy ul. Długiej Nr.29, msz te linkę’ na Powiślu, gdzie częs
tym' gościem bywał król Staś, dom' gminy ewangelickiej .przy ul, Lesz
no Nr„20,. Dawną Pocztę S ską na rogu ul. Trębackiej i Koziej, Ob
serwatorium Astronomiczne w ogrodzie Botanicznym, Grubą K ńkę na
Tłr«ncokim, budynek Tow.. Dcbi czynności no. rogu ul. Bednarskiej i
Krakowskiego Przedmieść! ,. pałacyk S .nguszków na Solcu i t.zw. Do
mek Holenderski na tył-eh Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych.

Przy poniższych ważniejszych zabytkowych obiektach prace za
bezpieczające są w toku:

Kościoły; Bernardynów nu Krakowskim Przedmieściu z połowy XV
wieku z fasadą Piotra Aignera z roku 1783, św. Bonifacego na Ozerniakowio z bogatymi stiukami i freskami na ścianachzi sklepieniach,
św. Krzyża ze wspaniałą fasad] Pentany, Franciszkanów na Zakroczym
skiej, Kapucynów przy ul. Miouowej■ wystawiony przez króla Jana So
bieskiego w roku “685 na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem, N. Marii
Panny na Nowym Mieście z tak charakterystyczną dla sylwetki Warsza
wy oddzielnie stojąc], wieżą gotycką, YW- Świętych nu placu Grzybow
skim, Paulinów na ul. Freta, św. Wawrzyńca na. reducie Wolskiej,
klasztor SS., Sakramentek na Nowym Mieście z .XVII -wieku i Zakład
św. Kazimierza na Tamre,

Pałace* Prymasowski • przy ul. Senatorskiej (b-Min.Rolnictwa),
Lubomirskich przy pl. ZJelaznej Bramy,- Sanguszków na rogu Bielań
skiej i Senatorskiej, Zamoyskich t.zw, "Błękitny"$ Staszica* Ra
czyńskich, dawne Ministerstwo Sprawiedliwości* Myśliwski Stanisła
wa Augusta przy ul. Żelaznej 97? Hołowozycaf .Mostowskich przy-ul.
Przejazd i Dtlokerta, dawne Ministerstwo Opieki Społecznej. Szereg
budynków na terenie Uniwersytetu Warszawski^ przy ul* Krakowskie
Przedmieście i Arsenał przy ul- Przejazd r* Nalewek.

Roboty zabezpieczające- są. finansowane przeważnie przez ‘BOS
luhoprzez urzędy i instytucje państwowe oraz samorządowe, a przy
pracach związanych z remontem kościołów, częściowa.przez parafian.
Roboty to, które pociągają za sobą stosunkowo dużo wydatki,
wymagają pośpiechu i nie mogą byó w żadnym wypadku •odkładane. Na
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tomiast ostateczna odbudowa zabytków wobec ogromu zniszczeń, spowo
dowanych wojną w całym, kraju — może byc odsunięta na dais^y pian.
Mimo pełnego zrozumienia ze strony czynników decydujących dla
spraw odbudowy zabytków- nie starczyło odpowiednich kredytów w zeszłym Tokuj- a,by mozris. bybo zabezpieczyć pTzez podniiiTcwanie ścian
pałacu Hołowczyca przy Nowym Swiecie. Dziś całe partie ścian runęły
i ponowne ich 'wzniesienie pochłonie dodatkowe poważne sumy® Wydat
ku .tego dałoby się uniknąć. preliminując na ten cel odpowiednie kwo
ty we właściwym czasie,
Nad ocalałą przy Katedrze św- Jana kaplicą Baryczków nie poło
żono nawet prowizorycznego dachu. Obecnie- na skutek działań atmo
sferycznych, zawaliło się całe sklepienie barokowe z kasetonami z
T/II w® Strata wartości historyozno-artystycznych ogromna, nie mó
wiąc już o stracie materialnej®

r

Nie zabezpieczono w swoim czasie, uległy 'częściowemu zniszcze
niu wspaniałe malowidła i sztukaterie w pałacu Potockich na Krakow
skim Przedmieśćiu»
Niszczeją wnętrza kamienicy Baryczków na -Rynku*Starego Miasta.
Podobnych przykładów można przytoczyć wiele®

*

Zwalono szereg budynków z, bytkowh-eh, które doraźnie, groziły
runi ęoi em- a na zabezpieczenie których nie byłe pieniędzy,,.
Są to chyba przekonywujące dowody> że tego rodzaju robót nie
można odkładać bezkarnie -

Na gnące^zabezpieczające_ zabytki__muszą_się_znaleźć_odpowiednie
kredrt r czy dary^ bo zanięd.bs.nie_.mziŁ_utrsą j,_resz7ęk_wart osci_ni—
j|'t £ry c zhy ęh i „kulturginyc h _ mi a. s t a®

Stolica czeka.. Kiedyś mogłaby ,;.leć uzasadniony żal do tych,
którzy w ciężkich dla nie; chwilach, zapomniel?. o jej przeszłości.
.Czeka - pewna, że do tego nie dopuści ani państwo, ani społeczeńs tw o .
. — ■ .'Oo - ■- ••

INICJATYWA PRYWATNA W ODBUDOWIE WARSZAWY
Zubożenie ludności miejskiej, spowodowane utrat y ruchomości;
nieruchomości i warsztatów pracy, zwłaszcza w Warszawie - było tak
wielkie, że władze państwowe w pierwszym określa odbudowy zmuszone
bvłv do p'»dję*ia na własną rękę" robót; które me należały do bez
pośredniego zakresu -g" działania- Decyzja, że stolicą ma być na
dal Warszawa, pociągnęła no sob^. takie obowiązki ze surony władz
państwowych- bez wykonania, których życie w Warszawie byłooy nie
do pomyślenia®
*
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W różniejszym etapie odbudowy ukazały się dekrety, regulując
wszystkie zawikłane kwestie w dziedzinie n^awy
mieszkalnych., a nie umniejszaj ąpe praw właścicieli nie
.
-- .

Wa1pżv nadmienić, że w oiągu roku 1945 nie było ani jednego
Właściciela domu, któryby ph powrocie z tułaćzki
^t^^^niojapoczał prace przy podniesieniu z rum swev nieruchom .
* biorstw handlowych' dających gwarancję szybkiego wycofania zain
. we stcwanych kapitałów.

W roku ubiegłym mieliśmy różnorakie trudności w akc,i ^bu*dowy warszawy. Przede wszystkim nie-pracował w ogolę.przemysł bu
dowlany, nię były uporządkowane trasy komunikacyjne i nie^oyły
usunięte niebezpieczne dla żY°'la,-grożące w, kazaejchwimzaw^
leniem budynki wypalone, Trzeba
^Won^ast o koło j .OcO bu •
dynków zagrożonych zabezpieczyć. Zdołaliśmy usm.^ zagr.
x& .
5 OOO wypadków. A tymczasem liczba tych groźnych punktów wzrasta
ła wskutek Utruujacyoh wpływów, atmosferycznych.
czasie należy usunie ok. 4.000 domów groząoycn zawaleniem.
Kto tę pracę miał i musi wykonać. Wymaga ona przecież znacz
nych sum i wielkiego nakładu pracy, A jednocześnie ^rzeca przystą
pić do ratowania zniszczonych, lecz nadaj|oych się do naprawy b
dynków.
Nasuwa się pytanie w jakim stopniu inicjatywa prywatna przy
czyniła się do odbudowy Warszawy W tym pierwszym okresie*. Na py
tanie to najlepiej, odpowiedzą cyxry«,

Ilość niosków na remont i odbudowę domow, złezonyoh dc mspekcji Budowlanej od dnia 1 stycznia 1946 r* do poł wy cz?rwco.;
wynosi 551. Z tej 'liczby na budowę nowyoh domcw na Prąaze - dwa
wnioski', na budowę sklepów
ogólnej liczby- a reszua na
remonty dom°w mieszkalnych i biurowych,
W dziale remontu domów figurują, .jako wnioskodawcy; instytu
cje państwowe, miejskie, spółdzielnie mieszkaniowe i os by pry
watne, występujące o udzielenie zezwoleń na remonty mniejszycn
budynków mieszkalnych. Największy jednak
jmę domow mieszkal
nych remontują spółdzielnia i zrzeszenia lokatorskie, Spółdziel
nie remontują większe bloki mieszkalne,

Wobec małych możliwości finansowych właścicieli <iomow pry
watnych, niektóre budynki prywatne zostały wyremontował?.'.; tub,
znajdują się1” remoncie, przeprowadzanym przez.irstyrucje.pań
stwowe, mieiskie lub inne, Przeprowadzane w tym -statn^m Wypadki
remonty, stosownie do obowiązujących przepisów, są dokonywane na
rachunek i w zastępstwie właściciela nieruchomości, # dokonywaniu
remontu pierwszeństwo ma właściciel i jeżeli z va.£ic. ^oiwi^ .
względów nie może on przeprowadzić tego remontu, iuo,- ye.sii.je
nieobecny, wówczas przystępuje do pracy upoważniona lnsuymcja.
Stosownie do dekretu z dn, 26 października 1945 r-- o roz _
bierce i naprawie budynków ‘zniszczonych, i uszk^ Iz cny er. as*-U^k.
wojny (Dz,Ust„Nr* 50 z dn. JO marca 1946 r.) - budynki uszkodzone
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mogą być naprawiane na raohunek właściciela, przezs państwo, g;mxnę ,
instytucje państwowe i społeczne lub spółdzielnie mieszkam w , i
zrzeszenia lokatorów,
Art,8 tego dekretu stwierdza, że' budynek, naprawiony przez pań
stwo, gminę lub upoważnioną instytucję, znajduje się pod zarządem
instytucji, która przepro 'adziła remont, do chwili, w ktorśj
z
czynszów najemnyoh - po potrąoeniu wszelkich wydatków admimstracyjSfpońtków 1 innych - nie zostanie pokryta kwota, wydatkowana
na naprawę wraz z oprocentowaniem w wysokości 2>« rocznie,

Art. 9 tego dekretu stwierdza, że zarząd publiczny nieruchomoś
cią prywatną nie może trwać dłużej, niż lat.10, a koszty nie pokry
te, z czynszów w tym okresie ulegaj ą umorzeniu.
Dalsze sprawy, związane z naprawą budynków uszkodzonych w cza
sie wojny, reguluje rozporządzenie Ministrów dbudowy i Administra
cji Publicznej z dm 25 lutego 1946 r. , ogłoszone w Dz.U. Nr.10 z
dnia 30 marca 1946 r. Rozporządzenie to ustala tryb.i warunk-^zwal
niania lokali od ograniczeń, przewidzianych w przepisach o publicz
nej gospodarce lokalami,
Tak wyglądają ustawowe możliwości remontowania domów prywat
nych, Utwierdzić"należy, że przepisy te są korzystne dla właścicie
li nieruchomości, gdyż właściciel, nie mogąc we własnym zakresie wy
remontować budynku, - po dziesięciu latach otrzymuje swoją własność
do dyspozycji, zdatną do użytku, nie ponosząo przy tym żadnych kosz
tów.

Pomimo tak dogodnych warunków, inicjatywa.prywatna w dziale
odbudowy domów nie wykazuje dostatecznej ruchliwości, na.co wpłynę
ły niewątpliwie dotychczasowe trudności w zdobyciu materiałów bu
dowlanych, oraz braki innego rodzaju, a przede wszystkim - pieniędzy,
Zaczynają się jednąk pocieszające, objawy; zainteresowanie odbu
dową wzrasta wśród właścicieli.-budynkówi notuje te juz instytucja,
powołana do wydawania zezwoleń na budowę. Dane chociażby z.os.a nie
go tygodnia wykazują, że na 34 wnioski., złożone w tym czasie o.o in
spekcji Budowlanej, 26 dotyczy remontu domów mieszkalnych i biuro
wych, a tylko 12 - sklepów,
Większe kredytowanie naprawy domów’ mieszkalnych przyczyniłoby
się napewno do zwiększenia liczby domów remontowanych. Dotychczas
instytucje kredytowe udzielają kredytu tylko.w wysokości -O —
kosztów remontu. Jest to znikoma swa, jeżeli weźmiemy pod. uwagę,
że koszt wyremontowania jednej izby w wypalonym domu wynosi.przy
-obecnych cenach 100 - 150 tysięcy zł. Obecnie jednak istnieją ardziej sprzyjające odbudowie warunki pod względem gospodarczym., niz
w ubiegłym reku,

W każdym razie zacytowane wyżej dekrety wyraźnie zabezpieczają
orawo własności i dysponowania nią. Prawą to jest narazie nieco
ograniczone, ale uzasadnione koniecznością ratowania QSG’ Qr>
stało w stanie, nadającym się do naprawy, ograniczone pilną Potrze
bą zapewnienia ludziom pracy możliwości zamieszkania w zrujnowanym
mieście. Z tych względów właśnie instytucje^pub-iczne.podejmują re
monty tych budynków prywatnych, któryoh właściciele nie.mogą lub
nie chcą naprawiać, po czym - na.lat dziesięć pozbawieni są zdol
ności zarządzania odremontowanymi w ten spos>b domami.
- - - 'oOo - - -
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SPOŁECZEŃSTWO POKRYŁO SUBSKRYPCJE POŻYCZKI Z NADWYŻKA
Dla celów odbudowy zniszczonego kraju rozpisana została-przez
rząd Premiowa Pożyczka wewnętrzna, dzięki której społeczeństwo pol
skie weźmie wielki udział w akcji odbudowy.

Termin subskrybowania pożyczki upłynął z dniem 31 maja. Dotych
czas nieznana jest' jeszcze ogólna kwota zasuń skrybówonej - pożyczki,
w każdym jednak razie Generalny Komisarz Pożyczki oświadczył, że
spotkała się ona z pełnym zrozumieniem całego społeczeństwa, a pr©limincwana kwota 3 miliardów złotych, .została bardzo znacznie prze
kroczona i sięga przeszło 4 miliardów*

Te pomyślno wyniki sprawiły, że rząd wydał dekret o dodatkowej
subskrypcji Pożyczki Odbudowy Kraju. Dzięki dekretowi, ci, którzy
już spełnili swój obywatelski obowiązek subskrypcyjny, mają teraz
możność zgłożenią dodatkowej sumy z tym, że pokryją ją częściowo •
ni e w gotówce, a równowartością kwit ów-depozytowynh na zdeponowane
swego czasu "banknoty krokowskie” lub m -.rki niemieckie.
Prawo do dodatkowej subskrypcji kwitami depozytowymi mają wy
łącznie ci, którzy już poprzednir podpisali pożyczkę w wysokości,
ustalonej przez właściwy komitet obywatelski. W ten sposób, pienią
dze "zamrożone” w depozytach bankowych, złożone w swoim czasie w
wycofanych z obiegu banknotach krakowskich lub markach niemieckich,
zostaną upłynnione.

Termin dodatkowej subskrypcji ustalony został na dzień 20 czerw
ca r.b„ leszcza w roku bieżącym rozpooznie się wykup obligacji po
życzki;. drogą losowania.
Najwięcej zrozumieniu dla oelów pożyczki wykazał świat pracy,
który najliczniej i najszybciej złożył "zamówienia” subskrypcyjne.
W pierwszym szeregu subskrybentów kroczyła Warszawa. Znaczne sumy
z Pożyczki przeznaczone będą na odbudowę stolioy Polski. Tą. ko
nieczne kredyty finansowe dla wzmocnienia tempa odzywającej Warsza
wy napłyną wreszcie i to ze źródła najcenniejszego* samopomc y spo
łecznej .

- - - oOo t — HISTORIA TA MIEĆ BEDZIE BLASK LEGENDY ...

W wywiadzie, udzielonym niedawno przedstawicielowi -"Dziennika
Zachodniego” ^wydawanego w Katowicach), prezydent m,. Warszawy, inż.
St. Tołwiński, ©świadczyła
"Śląsk zajmuje pierwsze miejsce w akcji pomocy Warszawie. Lud
ność Śląska pierwsza wyciągnęła ku Warszawie pomocną dłoń. To są
wartości nieprzemijaj joe. I jeśli - z jednej strony Dlj.sk wysunął
się na plan pierwszy wysokości}, swej ofiary, to z drugiej — ni o
mogę nie wspomnieć o formie, w jakiej ta ofiara została podana*
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z życzliwością, ze zrozumieniem, z serca. Ile razy myślę o Śląsku,
lżej mi się pracuje. Ozuję, że niepokonane na pozor trudności znaj
da jakieś pozytywne rozwiązanie. Ofiarność Śląska dla stolicy 1
jego miłość dla niej - muszą być zaraźliwe. A Warszawa i jej miesz
kańcy zawsze pamiętać będą o Śląsku, ktoreg pumoc dia powstającej
z gruzów stilicy przejdzie do historii-'

Tyle prezydent Tołwiński.

Przypomnijmy 'sobie, .jaki był początek ofiarnosoi Śląska. .By
ło to latem 1945^ roku, kiedy Warszawa pozbawiona komunikacji po
przez Wisłę, już decydowała się na prowizoryczną odbudowę mostu_
Poniatowskiego, tej najważniejszej dla stoiioy arterii komunika
cyjnej. Śląsk dowiedział się o projekcie prowizorium i - zapro
testował. Śląsk, dzielnica twardej, niepozbawionej bohaterskioh
.momentów pracy górnika, dzielnica ciążkiego przemysłu., azielnica
ludzi o wyrobionym zmyśle realizmu, zgłosiła poprawkę do projekt
Warszawy; Śląsk wykona w ciągu kilku miesięcy konstrukcję stalową
mostu. Warszawa odbuduje most Poniatowskiego nu suałe.
Gdyby nie katastrofa... jaka wydarzyła się w grudniu ub.r.. i
przedwczesne ruszenie lodów na Wiśle - część mostu Bor.iat'wsklego już w'lutym b.r. byłaby prowizorycznie oddana do użytku. Opóź
nienia w oddaniu ostatecznym mo.stu do użytku, nj.e Jbędz.u n a e_
znowu dzięki Śląskowi, który natychmiast wziął się do wykonania
nowej konstrukcji zwalonego przęsła., I - już w lipcu. r.o, most
Poniatowskiego będzie otwarty.
.
'

Warto podkreślić; warto pamiętać, warto wziąć za przykładu
po katastrofie trzeciego przęsła >• ze strony Śląska. ofiarodawcy
.i wykonawcy oałej konstrukcji stalowej, nie padmy suwa, kryryyi.,
ani zarzuty, ani nuta zniechęcenia. Warszawa usłyszała uy-ko nowe
przyrzeczenie; Śląsk wykona i ofiaruje Warszawie w najkrótszym
czasie konstrukcję nową..
Otrzymaliśmy ją, Robotnik warszawski dorównał śląskiemu w
tempie i w zapale pracy. Budowy mostu nie przerwały nawet
ne lwięta, a zatrudnieni przy świątecznej pracy,-obotim-c^ siąscj
i warszawscy zasłużyli na te dowody uznania, jaKie^złozyio im
społeczeństwo Warszawy W oba dni swią^ j-aiszawa smiaia uię ceprzy
jemnió robotnikom mostowym pracę? robotnicy elektrowni warszawskioi przysłali na'przed ig pięciu godzin swą orkiestrę? konoorto>wała' toż orkiestra Wojska Polskisg.. Ministerstwoaprowizacji
przydzieliło robotnikom, mostu sp-ojamo porcje swią i,eczn^ ■,

Marto nadmienić przy tej okazji.-, że Wojsko przysłało na te
ren robót pralnię połową i zespół szwaczek, ktoie yyreperrwa. j
bieliznę i ubrania robotników. gdyż aby nie opozmac praoy, ża
den z robotników śl-ąskiób, wykonujących roboty przy moście, nie
korzystał .z urlopu i od A/na nie . yi w domu.
Że odbudc. a mostu Poniatowskiego, w której Śląsk zaimpono
wał nam swym poczuciem i dorosłością obywatelską, przejdzie do
historii pierwszego ,z bohaterskiego : .-esu odbudowy Warszawy,_uO
niewątpliwe.. Lecz r°wnleż bez wahania można przewidzieć, ze Ulu
toria ta mieć będzie blask legendy, która wiasmo będzie przysz
łym pokoleniom triumf dreda i pracy robotnika sn/sciego,

Bilans rocznej działalności Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Od*budowy Warszawy wyraża się cyfrę'zebranych 40 milionów złotych.
Na Kudowę mostu Poniatowskiego przekazano gotówką 2 a mii.,. 9b Jo.
zł®, flary rzeczowe wyniosły 496 wagonów/ i 16 samochodów ciężaro
wych różnego sprzętu i materiałów, ocenionych według cen sztyw
nych na 17 milionów złooych.
Odbudową mostu żywo interesuje się Rząd Rzeczypospolitej.
Dwukrotnie był na budowie prezydent K.RJ., Bolesław Bierut, a
premier, minister odbudowy - Kaczorowski i jego wiceminister Pe—
trusewicz - przyglądali się nieraz podnoszeniu łuków i osadzaniu
ich na filarach. .
1
Chodzi tu zresztą nie tylko n zainteresowanie władz państwowv©h jak najszybszym uruchomieniem mostu. Niemniej interesującym
jest fakt, że przy odbudowie mostu Poniatowskiego zastosowano no
we, śmiał® metody montażu przy pełnym wykorzystaniu mechanizacją
procesu pracy i najnowszych zdobyczy wiedzy w dziedzinie statyki
i budownictwa mostów. Dzięki temu - most Poniatowskiego odbudowa
no w ciągu 1 roku zaledwie, gdy
wojnie poprzedniej zużyto na
teń oel siedem Łat. Sprawa ta jest niezmiernej wagi na najbliż
szą -przyszłość , w której czeka nas odbudowa wielu zniszczonych
w Polsce mostów. .

Na dzień 22 lipna, w drugą rocznicę odzyskania Niepodległoś
ci, Warszawa projektuje święto pracy ślącko-warszawsk.roj
otwar
cie mostu.

Odbudowa mostu Poniatowskiego jeszcze trwa, a. Śląsk ju^ roz—
poczyna no ce dzieło dla farszowy Kosz cen. TbO, milicncw złotych
Śląsk weźmie walny udział ” budowie nowego osiedla mieszkaniowego
na Kole
Do —

TYDZIEŃ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA N WARSZAWIE I w POLSCE.
W dniach ód 1 dc- 10 dzervća r.b* odbył _się w warszawie i w
całej Polsee "Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża”.

"Tydzień” w Całej Polsce miał oharakter ur czysty i cieszył
się wielkim powodzeniem w społeczeństwie. Szczodrze płynęły dary
na PCK, zbierane w drodze-kwest ulicznych- organizowanych od«zytow, imprez i zabaw.
W Warsza’wie "Tydzień" rozpoczął się uroczystą akademią w
Teatrze Polskim, na" którą przybył prezydent K.RnN,., ob<. Bolesław
Bierut. Z pięknego przemówienia inauguracyjnego, wygłoszonego
przez prezesa zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyza, dr.
B. Kostkiewicza, cytujemy następujący ustęp;
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"Polski Czerwiny-Krzyż a latach, okupacji skreślony z rejestru
organILoji, ujamił się wraz z Warszawą w dni
Cd pierwszej chwili wszczętych walk - przy valcząoych zajął stan°
wlX!
wyposażeni
legitymacje białej opaski
krzyżem na ramieniu, zjawiali się wszędzie tam, dokąd wzywał ich
gło? człowieka cierpiącego. Ni swych różnorakich
li Sr końca. Opuścili miasto ostatni, *c w.-j.rzysząo rannym
•
j >
wspierając wątły krok starców, pod opiekę biorąc samotne, zgubione
dzieci,
Polski Czerwony Krzyż otrzymuje wiele, korzysta
^eń/g?b\ma
„v <rwvoh br-tnich organizacji z zagranicy. Napływają dary* Mógłbym
??-fZ?z?eó bez przesady- że dzięki tym darom Polski^Czerwony %zyz
ińt bpglty i%
sSń aitoeMen pra.dy mógłbym ó«wiud0?y«. 4o
P*l«tki Ozeryony Krzyż jest ooruz biodniijszy. Be* napływają*u ary
?rzXa pr^choLó
.P«eyieJ6, znfc ulok^aó
w składach,, a wreszcie rozprowadzić wśród luunooci. ic p^zyo^p^
chlania ją wielkie sumy pienię tna, przerastające moz,mvosc- _inan
sewe naszej instytucji.
.
•
.

1 W przeddzień "Tyg-dnia" kolumny wozów ^nitarnych PCK^prze^
biegały ulicami Warszawy, a z wozów młodzioz oz.rwonokrzj ska r- z
rjńałDpripSand^e ulotki okoli*znośoic-;re. Uroczystą msz*
W koścLle lub££dralny® <».
celebrował k,. biskup

pomocy

e
■ vonv Krzyż w zakresie
•
DSUńn • bpKKKDPDK IpiAsnńrstwa
craz ?oIzńK.ań: KgińonyLh. Polski ~zer.;w Azyz posiala
t-i,
5 sanatoriów, 10 schronisk, 2v izb chorych, oUl pr
czvch, 4 ośrodki zdrowia., 24 stacje opieki nad matmą i dzieokie
5 Żłobków i dziecińców, 29 gminnych p;mktow opamuniegeh, 4
nunkty sanitarno-ratownicze, 16 kąpielisk, lc Komor i k, . f
'
zynfekcyjny ;h, 12 pogotowi ratunkowych, 14 składnic leków, -0 ap
tS, 1 stację przetaczania krwi, 3 pociągi sanitarne
W przechodniach lekarskich udzielono y czwartym kwartale 1345
roku 275*927 porad, W tym samym oz <sie z przychodni x.entj s^yoznycn
korzystało 1843 osoby*

W zekresie opiekuńczym PCK prowadzi 200 domów noclegowych*
k+<vR ^óz^eliły w r*. 1C45 ~ noclegów przeszło ćwierć miliona, jf
Bnhroniskaoh dla inwalidów przebyła 577
D poPCK 148, korzystało z nich w r. 1945 osób k.cao.uiG, a p
siłkó-7 wydaac 5*O85,OuO* PCK prowadzi 260 punktów sanitarno~reeorzez które przeszło 768.882 rgoby. oraz.229 P^^jw
s-iitjrr.i -ziżlrezyc.h.. z których korzyst ło ,p*n:d 10 milionów osób,

Udzielone im .ponad 17 milionów posiłKuw.
. Akęj dożywianiu dzieci obejmuje coraz -szersze^kręgi. £ roku
1945 czynnych było 66 stacji, z- ktorycn korzystało 12J.324 dzi ox.
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Wreszr.ie-PCK udzielił , dzięki zagranicznym darem, znacznej
pomocy w naturze? 97*940 osób otrzymało w r. 1945 £a^i>
40.000 osób - odzież, ponad 2uu tysięcy osob - zapomóg
w łącznej sumie ponad 14. milionów zi., wreszc e
„ H
terialną otrzymało ponad 310 tysięcy osób.
Za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża nadchodzą lary
x
'
z -zagranicy; od Czerwonych Krzyży, instytucji charyta
instytucji nomocy dla naszego kraju, utworzonych zagranicą. Najpo
ważniejsze dary wpłynęły dotychczas od ^tunow ajeanoczc^ąn^ Ka aVńLv W Brytanii, Szwajcarii i Szwecji. Na dary te włjldU Si?
.
' p?ź^; wszystkim materiały sanitarne i leki, odziez,• zywnosc, myd
ło, papierosy itp.
Biorac orientacyjnie, w roku 1945 Polski Czerwony Krzyż' otrzynał w przeliczeniu według cen rynk^ych - materiałów sanitarnych i
leków na sumę około 300 milionów złotych, a innych ar y
około 122 miliony złotych.,

Zakres działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest obecni*
bez porównania większy niz przeu zytuchem
i N’ .
nie sieć instytucji czarwonokrzysrich zaied wie
°ylzczop niX)otzzobom społóczońsb /a.* I ols-^a J st k a,^
k '
m wz»zńCj Ograbi- nyr. pw* okupanta, ludnośó, podupadła na
zdńwiii żA « fatalnych •.■arunkaoh higienicznych i sanitarnych.
7aró-™o’miasta jak M. zagrożone sa nadal epidemiami, a przede
wszltkta - vzioStern gruźlicy. Szczególna opieka należy się matce
wszyotkiri
„ołacie zi -m polskich są zniszczone doszczętnie,
DańoU-. ŁóryMuinoźó źyjo w wargach •

potwornych.
Polski Czerwony Krzyż musi ludności tej śpieszyć z pomocą.

Nadto - wielkim działem pracy PCK jest poszukiwanie zaginie-,
nych, udzielanie informacji o rodzinach
nłl
.ą•
„ cu noszukalacych, wreszcie - poszukiwanie dzieci polski>
nńL97ńhPXXMhAla wszystkich tych sprai działa specjałne Biuro Informacyjne DCK w Warszawie, ux. Piusa XI NrM4.
rrotokulantki PCK czynne są przy wszysikioh ekshumacjaoh
zwłok bohaterów i męczenników Polski.

<?+r)-varzvszenia Polskiego Czerwonego Krzyża cieszy się w całej
ńifaritm i “eczli wici i społeczeństwa. Powodzenie
WiSZystkicńlmpre? propagandowych -Ąrgctaia- raz jeszcze o zaufaniu

i życzliwości zaświadczyło. uóz-!ił Prezydent ^..^b.

taszaiek FtóSl ŁX? Hola-Symlerakl oraz wszyscy ministrowie.
oCo - - -

J
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KONGRES PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ W WARSZAWIE
W pierwszej połovie czerwca r,b® odbył się w Warszawie trzy
dniowy kongres Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej® Do ude
korowanej flagami polskimi i radzieckimi oraz ukwieconej sali
"Romy” na otwarcie kongresu, przybylis dwaj wice—przewodniczący ■
KRN - prof, pt, Grabski i
?arcikrovski} premier ,Csóbka-Moraw
ski , wicepremierzy - St, 'Mikołajczyk i 7/, Gomułka, nin.istrcwie,
przedstawiciele organizacji politycznych; społecznych; związków
zawodowych oraz setki delegatów kół Tow® Przyjaźni® Na kongres
przybyli również delegaci Związku Patriotów Polskich, Komitetu
Słowiańskiego, delegacja radziecka* wiceprezydent Ukraińskiej !
Akadami! Nauk - Palladia, prezydent Pedagogicznej Akademii Nauk
ZSRR - Kairów, znany pisarz - Panfi'rew, wyb'itny“mal ar z
SzmaKrinaw, przedstawiciele sztabu armii czerwonej - gei..grałowi
Trubnikcw i Okcrokow.

Obrady Kongresu otworzył prezes zarządu głównego Tnw. Przy
jaźni Polsko-Radzieckiej minister H, Świątkowski. Obradom prze
!•« J,,,- „„„I, red,
J Józ
T Z ~ ;f
__
i..,
— Imi.
. ..,ni^m
,
'•
•
> władz
- , Państwa
— ®
wodniczył
owski,
najwyższych
, 1
- przem°wiunio powi-t oX Jwygłosił wiceprezydent KRN® StGrabski.

<W rbferacio '■•rganizacyjno-sprawozdawczym min, Świątkowski
stwierdził, że Towarzystwo liczy obecnie. lPCuCJO członków i że
liczba ta stale się powiększać
imieniu narodów Zw-_ ^adzleokiego witał kongres ambasador
-beblodiew, który m,in. powiedział®
"Dla zabezpieczenia•i swe; wolne s;
niezależności, ,? i a za
bezpieczeni,swej siły
Polska i naród polski nie muszą ucie
kaó się dc tych f.em ustroju państwowego, który stworzyli u sie
bie Rosjanie, Naród polski zaprowadził u siebie wspaniały ustrój
demokratyczny, dzięki któremu Polska w najbliższych latach sta
nie się jednym z najbogatszych krajów Europy",

Kongres uchwalił manifest, który głosi, że Towarzystwo dąży
zacieśnienia i pogłębienia przyjaźni polsko*-radzie:kiej przede wszystkim dlatego-, że tego.wymaga racja stanu naszego państwa.
Ze straszliwej lekcji historii, z koszmarnych lat. okupacji hit*
lo r c—~J 4
---- . * * -*
z -■* ’ •
i wyr
sp: .
_ ...
____ „ .c ...............
o______~__ ____ j,_„
ożeństwa.naszego sąsiada, wschodniego, całej Słowiańszczyzny i
jedną z 'podstawowych gwarancji pokoju w Europie, Polska i Zwią
zek Radziecki są jednakowe zą.lnter ósewano w uniemożliwieniu od
rodzenia jsię rtlitaryzmu i imperializmu niemieckiego, nie chcemy nowej wojny, pragniemy
i spokojnej
V- pokoju
—
uo twórczeja . pracy
‘
Na.tym polega Wspó”
a naszych interesów na terenie nr.ędzynarodowym®
Manifost stwierdź--. że Towarzystwo stawia s-'bie z: cel jak
najszersze popularyzowanie w społeczeństwie polskim prewdy o
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Nowej Rosji, która dawno odrzuciła i pogrzebała imperialistyczną
politykę caratu, prawdy o nauce, kulturze i sztuce Związku Ra
dzieckiego i o gigantycznym wysiłku gospodarczym jego narodów*
Pierwszy kongres zwraca się do Rzpia Jedności Narodowej o jak naj
szybsze zawarcie konwencji kulturalnej ze Związkiem Radzieckim,
która będzie podstawą stałej wymiany kulturalnej,
Manifest kończy się wezwaniem do wszystkich ludzi dobrej wo
li w Polsce o ponoć li? ugruntowaniu i rozwijaniu przyjaźni polskoradzieckiej„

Po uchwaleniu manifestu Kongres uchwalił wysłać depeszę do
Generalissimusa Stalina..- Orkiestra odegrała hymny -• polski 1 ra
dziecki, po czym zebr .ni odśpiewali chórem "Rotę1/
- oOo

Z

PNI

Spółka trzech miast.

ODBUDOWY

WARSZAWY

Jednym z najciekawszych zjawisk w na
szym powojennym życiu społecznym jest
”spółka trz-ion miast'ą • warszawy, Olsz
tyna i Elbląga? zawarta w drodze niepi
sanej, ku wspólnej pomyślności i natnnw
pomocy.

Zaczęło się od't ego- że przed kijkom;; miesi arami gdy w kra„u^ paiącą była sprawa osadzenia na Ziemiach Odzyskanych elementu
polskiego, Warszawa objęła niejako patronat nad zaludnieniem El
bląga i Olsztyna, do'obu tych miast hierując, nadmiar swoich mi es zbanoów. Nadmiar - to znaczy tych, którzy, w zniszczonej Warszawie
nie mogli uzyskać ani mieszkania .ani pracy.
.Z k'-lci~31bląg i Olsztyn w poczuciu pewnej uczuciowej orzystoli°y -fclsKi- zorganizowały Obywatelski Korni tet
Odbudowy Warszawy i w komitecie tym poczynały sobie energicznie-,
wkrótce jednak owa wspólnota uczuciowa przedzierzgnęła się w forbardziej mat^riain^-. Z łożono Zakłady Przemysłowe WEOfWarszawaAiblig-Olgztyn), a Rada Lckigowa ty oh zakładów uznała Elbląg za
siedzibę.

_

. -'Ta zupełnie już konk?-•?
spółka trzeoh mi ast rozwija się
pomyślnie. W Olsztynie pcsl___
.da WEO tart ak me cha liczny,- 'w Elblągumechaniczną faorykę mebli oraz tartak, w ''-arszawi uruohomi ony
będzie wkrótce tartak i skład drzewa budulcowego. WEO uruchomiło
fabrykę chemiczni w Pruszkowie, a wreszcie
zajmuje. si<
;zemysłem rybnym.w Olsztynie i Elblągu.
Zadaniem. spółki t ;0 jest współpraca trzech miast, wzajemna
pomoc i wymiona obiektów, potrzebnych nawzajem dc? odbudowy oma
wianych miast.
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.Akademicy Warszawy dotrzymali złożcnegó przyrzeczenia; odbyli co do jed
nego ofiarowaną dniówkę praoy dla upo
rządkowania swego miasta, powierzony
sobie wycinek - aleje Jerozolimskie
od.Marszałkowskiej do Nowego Światu
i al. 3-go Maja do wiaduktu - oddali'
po kilkutygodniowej pracy w stanie
nie tylko oczyszczonym od gruzu i
śmieci, lecz nadto - z naprawionymi
brukami i jezdnią,
t-deżo - z obsia
nymi trawnikami.

Gdy w ostatnim dniu pracy akademików przybył w .leje Jero
zolimskie Premier, kierornik robót studenckich oświ.Adozyć mógł
z pełnym brzmieniem prawdy w głosie; "Obywatelu Premierze! Mart
zaszczyt w imieniu Akademickiego Komitetu Odbudowy ^arszawy za
meldować, że młodzież akademicka spełniła swój obowiązek pracy
przy ,oGzyszczanfu stolicy.”
Studenci pracowali z oddaniem i zapałem. Należy pamiętać,
żo pracowały również akademiczki, w wielu grupach stanowiąc nie
mal połowę, (Architektura - 40$, Uniwersytet, Szkoła Gł. Hand
lowa i Szkoła Gł. Gospodarstwa Wiejskiego - 50$), w niektórych
większość (Stomatologia - 90$). Tymbarlziej więc rezultat do
konanej pracy jest ogromny. W oyfraoh przedstawia się on na
stępujące;

Ogółem w ciągu l'7 dni roboczych pracowało 6,230 akademi
ków. Wywieźli oni(samoohododniówek 350) 3390 mtr. sześć, gruzu,
112,500 kg żelaza. Wzruszyli kilofami, skopali i zasiali 6000
mtr. kw. trawników. Ułożyli 3.120 mtr. kw. chodników i 350 mtr.
kw. jezdni. Uporządkowali 15.000 mtr.kw. tretuaru i 14.000
mtr.^kw, jezdni. Wykonali rozbiórkę bunkru i zbiornika na wodę.
Cięli palnikami, acetylenowymi większe sztaby żel z .«

Przeciętnie każdy akademik wywiózł 2.400 kg (1,5 mtr) gru
zu i ckoło 400 kg szmelcu żelaza. Dobre grupy, liczące po 25
©sób, wywoziły znacznie więcej - ponad 50 mtr sz. gruzu. "Re
kordziści" , grupa z Akademii Nauk Politycznych p©d kierunkiem
kol. Peretiatkowicza, wywiozła Ó mtri sz.. gruzu, co daje prze
ciętną na 1 akademika 2,8 mtr,sz, gruzu, czyli ok. 4.450 kg.
Wszyscy okazali wielkie zainteresowanie dla inicjatywy i
pracy akademików; rząd, zarząd miejski, B03, oraz całe społe
czeństwo. Co więcej, 'akademicy rozpętali burzę ofert oohotniczych nie tylko pośród warszawiaków, lecz w całej Polsce. Pra
cę -akademików pozytywnie ocenili i zawodowcy, robotftcy, któ
rych przedstawioiel tak przemawiał w ostatnim dniu pracy aka
demików;

"Do tej pory wszyscy oglądali się jeden na drugiego, nai-zekając tylko, zamiast brać się do pr.oy. Akademicy zrobili
piękną rzecz; bez polityki, bez krytyki. Po prostu wzięli ło
patę i kilof w rękę,”
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Premier odznaczył 60 studentek i studentów, uczestników
walki z okupantem, wygłaszając przemówienie, z którego cytujemy kilka zdań;
KTylko w konkretnej pracy można wytworzyć jedność *._ Wiele
jest jeszoze nieufności i nieporozumień. Wszyscy uczciwi Polacy
ohoą tej samej niepodległości i suwer onnc oci* łatwiej ziia juzie—
my właściwą drogęr gdy ze szczerości ą będziemj o nie;„ mówili?
gdy każdy zrozumie' tę wielką odpowiedzialność, która nu nim cią
ży przy odbudowie kraju. Nie możemy zapomnieć ządneg" wysiłku
Polaka w walce w wolność naszej ojozyzny,^ Chc-iałbym, żebyseie
te odznaczenia przyjęli w tym znaczeniu, . że. nie, robimy róznioy
przy ocenie • zasług 1'jcwnikcw, gdziekolwiek oni: walc-zyxl« My
ohcemy jednakowo ocenić każdy wysiłek, tak w odbudowie, jak i
■ w walce o naszą Ojczyznę'1.

yt ud e nt om ócz yw: scie nie iabrakłc humoru W dniji, w którym
P rL-wW’ r erZi -L“i 1’ ;li oto następującą uchwałę
kończyli swe prac;

- AKOlJ na posiedzeniu w dniu 1 czerwca postanowił żaliezyó
je don dzień 'studenckiej pracy następującym stainzym kółegomi
Edwardowi Osóbce-Morawskiemu za to- że przez 5 minut ładował
gruz na'samochód raz grabił trawnik orzed- Muz-eum Narodowym.
Czesławowi Wyoechowi za to żę przez 10 minut *_.-ozbijał kilo
fem bryły stwardniałej gliny ra trawniku* Władysławowi- Bień
ków skiotau za t-o, żo wykazał .do,brą wydajność, c < mo usz^o uwa
gi kierownictwa robót, Michałowi Kaczorowskiemu. za co, ze cho
ciaż nic pracowałjednak pełniąc funkcję "stojaka zagr^cwad
do pracy kolegów- przez radio .,,
.
'
'
Związki zawodowe ,dadzą
150^,000, ochotników dniów
ki roboczej dla -odbudowy
Warszawy«

Plenum Warszawskiej Rady Związków
Zawodowych uchwaliło? troska i dba
łość o wygląd stolicy jest kwestią
ambicji i honoru wszystkich■miesz
kańców stolicyo W dziele jej odbu
dowy nie może zbraknąć wkładu.jaki
wnieść.powinien z organizcwany świat
pracy-, Zbiorowym 'wysiłkiem i ofiar
ną pracą odbudujemy Warszawę,

Uchwała ta nadaje ochotniczej akcji oczyszczania miasta
duży rozmach. Sto pięćdziesiąt tysięcy praoownikćw umysłowyoh
v. , . , z
___ _ _ oh.
1- w
_ związkach
__ ; „1, A „U zawodowych,
rr „wn <4 n -.rttr. h - ZłOŻy O + H A“
i robotników,
z rzęs zony
f-p
jednodniowej pracy-.
A -Ti
Związki zawodów? uchwałę swą o dniówce ochotniczej ujmują
uczyszmi
w ramy konkretnego p^...*
—*, Obli;
---------- . ■■j
v cj one, że okres akcji
czapla W ar sz iwy trwać będzie do- 1 listopada/ -rzez or-ły ten ok
res Związki dadzą do dyspozycji władz odbudowy stolicy około
'■tysiąca ludzi dziennie. Po takiej -akcji - wygląd Warszawy uleg
nie ogromnej zmianie' na lepsze... usunięcie gruzu pozwoii .w wielu
mie j soach nB.orzeprow. dzenie koniec z.pych napraw instalacji wo»
■ ciągowyoh, kanalizacyjnych i eie. ry oznych*
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Niełatwej roli organizatora pow—
szechnej akcji oczyszczania Warsza
wy podjęło się Biuro Odbudowy Sto—
. _
licy. Kierownik tej instytucji,
inż, R. Piotrowski, polecił swym
pracownikom szybkie opracowanie.
i planu, jakie tereny należy i można
\oozyszczać z gruzów w pierwszej
kolejności.
>
Plany pracy zostały przygotowane bardzo_szybko. BOB wyzna
czył ulice dr oczyszczenia w pierwszym rzuoie ochotniczej ma
sówki, Związki Zawodowo na pierwszy ogień dniówki .puszczają
•grupę pracowników państwowych, która częściowo posiądą własny
sprzęt i tabor samochodowy. Największą zresztą trudnością w.

DOS organizuje powszechną
akcie oczyszczania Warszawy«

•

.
'W
yJ
—
dy, wywożącej gruz, iTUcmuau suuuuinu.
x
taniein. gruzów — należy wyburzyć lub zabezpieczyć domy na uli
cach, wyznac.zonych do .porz ądkowania# M pierwszym rzędzio oozysz0X13 *113.
tżjTSLSc' * "kT■''*”■** Qłxrn ra +
f»*lr mnr olr o
P•
tępni® - Koszykcw/
Książęca, Ludna ii
oczyścić z gruzów
’
»1
Akcja masowa rozpooznie się 1 lipoą.
*
Akademicy porządkują
Gmaoh Anatomii przy ul. Oczki w.
Muzeum Anatomii DatoWarszawie został przez Niemcowwylogioznej*
sadzony w powietrze. Cenne aparatu>
ry zostały zniszczone, biblioteka
rozkradziona, urządzeftiia wyszabro■
wane. Tylko ze zbiorów muzealnych
ooalało sporo; około.połowy.

Studenci medycyny odrabiali ćwiczenia z anatomii patolo
gicznej w piwnicy, gdzie mieściła się kostnica szpitala Dzie
ciątka Jezus. Piwnica była maleńka, mieściła niewielu studen
tów.

BOB zdołał odremontować w zniszczonym gmachu Anatomii
Patologicznej cztery sale ćwiczeń i 2 sale muzealne. Aby m o
z nich korzystać, trzeba było wykonać niemałe prace uzupełnia
jące? oczyścić je z gruzu i omieći i uszorowao. Studenci po
stanowili pracy tej dokonać we własnym zakresie.
ciągu kilku dni ciężkiej pracy - sale zostały uporząd
kowane, gruz wyniesiony przez studentów, podłogi iokna^wymyte przez akademiczki. J1T salach muzealnyoh ustawiono sza±y z
eksponatami, a same eksponaty- szkielety, kości itd. zostały
porządnie 'umyte rękami student.ów.

I już dziś odbywają studenci swe ćwiczenia w warunkach
normalnych.

zgłoszenia do
ochotniczej armii
sprzątaczy warszawy,

Po .ikad^mikacii i Związkach Zawodowych
wpłynęły i wpływają nadal nowe zgłoszęnia ochotników do uprz ątania Warszawy*
Kolejno deklarowały dnióą/ki robocze or
ganizacje następując

Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotnicze—'
go, organizacja młodzieży chłopskiej Wici, Gimnazjum Mechanicz
ne im. Konarskiego. Polskie Radio - po 1000 dniówek. Koło Mło
dzież” przy Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji - 200 dniówek,
1 Miejska Szkoła Zawodowa Żeńska - 250 dniówek, 'wojewódzka Ko
misja Porozumiewawcza, Stronnictw:-Politycznych - 400 dniówek3
firma Eartwlg - 50 dniówek i własny transport, jSzkoła Kierów—^
ników Swietlio przy Min. Informacji i Propagandy ■/ IV -Immodziel—
ny Batalion Sztabu Goneralnego6

Pomoc w sprzęcie ofiarowały; Społeczne Przedsiębiorstwo
Budowlane-, Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego, fabryka Temler
i Szwede, Państwowa Komunikacja-Samoo-hod owa.,
/
Dalsze zgłoszenia wpływać będę do EOS do dnia 25 czerwca,

Wreszcie - wpłynęło wiele zgłoszeń z poza Warszawy. Na
razie, wobec wielkich trudności w z organizowaniu noclegów i
stołówek, zgłoszenia •chotnizów z poza Warszawy nie* będę wy—
.korzystano ft
Domy w Warszawie
trzeba badać.

Inspekcja Budowlana Zarządu Miejskiego 1
Ministerstwo Odbudowy przebadają ponownie
wszystkie uszkodzone domy w warszawie,
celem zapobieżenia wszelkim nieszczęśli
wym wypadkom., wynikającym z grożących za
waleniem vvraków_ budyń i? owych.

Wpływy atmosferyczne pogarszaję stan domów uszkodzonych,
wskutek czego przybywa budynków-. nadających się do rozbiórki,
choć jeszcze rok temu można je było uratować*

Na terenie Warszawy działać będą poza stałą Inspekcją
Budowlaną - komisje lotne. które po większych wichurach i
ulewach sprawdzać będą stan zagrożonych budynków oraz wykona
nie zaleceń Inspekcji Budowlanej*
Dotychczas planowe usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa pub
licznego w Warszawie lewobrzeżnej wykonano w około 60$, Obec
nie, od paru miesięcy prowadzona jest tak e ergiozna akcja
rozbiórki wraków budynków, że na dzień 1 j.ipea h.r, Inspekcja
Budowlana przewiduje usunięcie stanu zagrożeń całkowicie.

Kościół Wszystkich
Świętych w odbudowie,

Kościół Wszystkich Rwiętych podzielił
w czasie powstania los wielu świątyń 1
budowli zabytkowych Warszawy, niszczo
nych z całą pasją prze;. okupanta.
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Półtcratonowe pociski oraz zapalaj ąco i burzące bomby letnicze
w znacznym stopniu zniszczyły kościół*'Spłonął dach, piłowa
truchty wraz z lewą wieżą, znaozna część ścian i prawie wszyst’
kio sklepienia nad. kościołem górnym i dolnym zostały zburzone.
Nie 'został ślad po najwartościowszych obrazach.

Rok temu kościół na placu Grzybowskim•był -w stanie kom
pletnej ruiny. Od jesieni ub.r. prace remontowe ruszyły wtem
pie. Odbudowa kościoła na razie na charakter tylko zabezpiecza
jąoy, gdyż na doprowadzenie go do stanu z przed r* 1939 trzeba
by około 40 milionów zł.
Z kredytów, uzyskanych z BOS-u i dzidki wydatnej pomocy''
parafian udało się dotychczas zabezpieczyć jedną trzecią'Część
dachu i znaczną część kościoła* Zamurowano wyburzone części
murów, wzniesiono prowizoryczną ściankę między zabezpieczoną
częścią kościoła i t {,, która obecnie jest remontowana. Pokry
to dachem kaplicę <at.ki Boskiej Częstochowskiej. Już. od 9
' o-serwoa nabożeństwa są odprawiane w górnym kościele, zamiast—
? jak dotąd. - w podziemiach®

Z funduszów parafian podjęto przy kościele odbudowę domu
Akcji Społeoznoj "O.ritąs", gdzie mieścić się będzie kuchnia —
dla? biednych, przedszkole, świetlica dla młodzieży, bibliote
ka i Sala ćwiczeń sportowych. Remontowany jest także dom prze
znaczony na kąpielisko natryskowe.
Przy usuwaniu gruzów i oozyszozaniu cegieł pracuje bez
interesownie 150 parafian.
■
,

.Kościół Wszystkich Pwiętych został zbudowany w ub. stuleciu
według projektu architekta Marconiego w stylu klasycznym.
..Ze względu na piękno architektury zewnętrznej i wnętrza uzna
ny zestał za zabytek kultury narodowej.
Codzienna odbudowa.

Notujemy kilka ciekawszych zdobyczy War
szawy na polu odbudowy. W okresie ostat
ni oh dwóch tygodni Elektrownia układała,
kabel przez Wisłę, którym przeprowadzony
będzie na Pragę prąd wysokiego napięcia.

Zniszczony w czasie wojny pawilon kobiecy Hzpitala Ko
lejowego na Pradze ~ jest obecnie terenem prac odbudowy.
Ocalałe fundamenty pawilonu są oczyszczane, wzniosą się na
nich nowe mury.
Na terenie stacji ^arszawa Głowna Towarowa prowadzona
jest obecnie budowa tymczasowego pocztowego dworca głównego.
Wyciągnięto mury na wysokość dwóch pięter. W nowym budynku,
który zajmie około 1500 mtr. kw. powierzchni, znajdą pomiesz
czenie składy, biura i nowoczesna sortownia®
W maju r.b. dział' oświetlenia ulic w Elektrowni War
szawskie j'zapalił 91 nowych latarni'Ulicznych i przygotował
do zapalenia dalszych 43 latarni. Oświetlenie otrzymały m.in.
■ul. Zygmuntowska, Al. 3 Maja i wiadukt mostu Poniatowskiego.
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- ,Po dokonaniu, koniecznych rozbiórek na filarach mostu li
nii średnicowej rozpoczęto prace remontowe. W naprawie są
C; z tery filary.
<
Dzieci ociemniałe i
głuchonieme; w Warszawie.

Dzięki odbudowaniu przez BOS jednego
skrzydła Instytutu Ociemniałych i Głu
choniemych - wróciło życie do znanego
w Warszawie gmachu przy Placu Trzech
Krzyży,

Znowu bawią się dzieci w obszernym ogrodzie, znowu mali
ociemniali wznoszą ku niebu puste oczy i mówią "jak pięknie
świeci słońce",.., znowu mali głuchoniemi rzucają w powietrze
chrypliwe, gardłowe dźwięki, z trudem chwytane przez ludzi
normalnie słyszących.
1

I

I

Odbudowane jedno skrzydło gmachu - to tak niewiele dla
potrzeb Instytutu, Jest wprawdzie w głębi ogrodu ocalały pa
łacyk, jeden z tych cacek architektonicznych, które służyły
ks. Józefowi Poniatowskiemu, maleńki i tez niewystarczający.
W jego suterenach są sypialnie chłopców, jadalnia, kuchnia,
magazyn, Główny budynek, obszerny, przystosuwany do potrzeb
• Instytutu, ‘wciąż czekc na odbudowę.

>

I

Czynne są wszystkie -klasy hauęzani ’., czynne - wszystkie
warsztaty! szewotwo, keszykarstwo, krawiectwo, drukarnia.
Młodzieży Instytutu pomaga bliski sąsiad, YMCA Polska, która
dożywia dzieci i wypożycz. ;, im w swoim budynku salę szkolną, i
pływalnię.
’
.
.
Warto przypomnieć, że w okresie powstania’ młodzież' głu
choniema i ociemniała spełniła swój obowiązek narodowy. Od
dział AK, złożony z głuchoniemych, walczył w szeregach pow
stańczych, pełniąc służbę pomocniczą! kopali rowy, znosili
rannych itd. Wraz z oddziałami.wojskR - poszli do niewoli.

‘Jest im teraz ciasno, oierpią różne braki. Icn dom czo
ka na odbudowę, a Warszawie nie starcza pieniędzy.
Centralizacja darów
1 ofiar na odbudowę.
• Warszawy,

•
•

Przy Buurze -Prezydialnym Zarządu Miajskiego w warszawio czynna' jest Sekcja
Rarów i Ofiar, do której kierowane są
wszystkie dary na odbudowę Warszawy.

Wszystkie Komitety Odbudowy Warszawy, zawiązane i ozynne na terenie całej Polskikontaktują bezpośrednio z nowo
utworzoną sekcją.
A

Współczesne malarstwo
francuskie w Muzeum
Narodowym.

W Muzeum Narodowym otwarta została w
tych dniach już trzecia w odbudewa-ny.ch salach wystawa, poświęcona sztu
ce zagranicznej.'

__________________________ ,____________!________ 2________ ________
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Po wystawie malarstwa włoskiego, a następnie - rysunków
francuskich - mamy teraz w stolicy wystawę współczesnego ma
larstwa francuskiego.
Protektorat n-d wystawą objęli minister Spr w Zagrsii.Winoenty Rzymowski i amb-sador .Francji - Roger Garreau.

< W salach wystawowych Muzeum rozwieszono praco ozterech
malarzy francuskich, reprezentujących "nową szkołę paryską".
Wystawa cieszy się dużym powodzeniem,
. ;
Odnaleziony w Szczecinie
Rubenc Warszawy.
'

W ubiegłym tygodniu Milicja Obywa
telska dokonała w Szczecinie sensacyjneg-, '‘dkrycia? u pewnej os^by pry' watnej znaleziono obraz Rubehsa wartosci 200 milionów złotych, a pocho
dzący z przedwojennych zbiorów Mu, zeum Narodowego w Warszawie.
1 ’

'

•
•

■,

Obrazi już wkrótce znajdzie się z powrotem w salach mu> zea.lnyoh. Przedstawią óri - śniadanie w ogrodzie. Zaohowany
jest w doskonałym stanie.
'

Staraniem, Ambasady St. Zjednoczonych
otwarty został w Warszawi-e przy ul.
Piusa XI Nr.12 lokal amerykańskiego
biura informaoyjnego i czytelni ame
rykańskiej.
'
. . .

Amerykańska ozytelnia
w Warszawie.
I

- ’ Na, tej drcdze utrzymywany będzie bezpośredni kontakt
w zakreśla stosunków kulturalnych Ameryki ze społeczeństwem
. polskim.
’
Muzeum Zbiorów -Zoo
logicznych otwarte.

VI roku 1940 Niemcy zrabowali wszystkie.zbiory Muzeum Zoologicznego w
Warszawie i ulokowali je w swoim .
muzeum w Ighlhburgu,

I
Po sześciu latach ę odzyskaliśmy je z powrotem. Ulo
kowaliśmy je w niewielkiej sali parterowej budynku przy
ul. Wilczej '3, Młodzież śzkolna tłumnie zwiedza sale, w
'których stoją potężne żubry, łosie, czarna pantera i tyle
innych wspaniałych, okazów fauny świata.

Niestety, wiele.dawnych eksponatów zaginęło, Obeonie’
zbiory'trzeba uzupełniać i w tym celu Muzeum dąży do na
wiązania kontaktów z Anglią, ZSRR i'Stanami Zjednoczonymi
fiu celów wzajemnej wymiany.
'
■
W pierwszych dniach, czerwca otwarta
zostało. "Wystawa Zbrodni Niemiec
kich

Wystawa Zbrodni Nie
mieckich w Warszawie.

/
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'Wystawa ta-’robi wrażenie wstrząsające nawet na nas, któ
rzy przeżyliśmy j ] w n szym codziennym życiu, szośoiu lat oku
pacji, kt órzy znamy z dośw/iadczenia kaź.sly jej fragment, całe
jej potworne ... bogaotwc.

'

Na wystawie reprezentowano w kategoriach poszczególnych
działów różne etapy i "tematy” niemieckich zbrodni w Polsce.'
^ost dział 'tępienia Słowiańszczyzny, wyniszczania Żydów, zubo
żania kultury polskiej, są działy, które obrazują terror poli
tyczny i ■ gospod .rczy, Warszaw-.. podzielono, jest na cztery wiel
kie działy; cztery miejsca k źni; Alej: Szuch, (siedziba Ge
stapo), Pawiak, Gęsia (więzienie żydowskie) i ghetto. Wresz
cie - oddzielnym działem jest Powstanie Warszawskie.• Wyst wa obrazuje n-.m plastyoznie żywią, więzień i obozów
. konoentr cyjnyoh, życie straszliwe, nieludzkie, niem.l nie do
zniesieni-! dl- człowiek.- , który patrzy...
• ■’
Minister Kultury powołał db życia Radę v
Teatralną, siedzibą której będzie'Warsza
wa.
'
i
‘
’
i
I
*
Jeszcze jeden fakt, wymownie świadczący o tym, że War
szawa. wraca do pełnej roli centrum kulturalnego Polski.

Rada Teatralną’
w'Warszawie

Dwaj, óudzozi-emoy
o.Warszawie.

,•

'

i

'

Włoski publicysta Achilles' Saita po wizy-/
cie.w Polsoe zamieścił w dzienniku ,"Rioonstruoiońe"! ciekawy artykuł o naszym
kraju, w którym m»in. stwierdza, że. ruiny
Warszawy są czymś, 0'0 przerasta wyobraźnię ózłbwi.eka.
1

N ,jb ..rdziej zbombardowane miasta są - zdaniem Włocha "istnym rajem w porównaniu z Warszawą" <. Jeżeli więc ktoś
"będzie jeszcze usiłował rozpapząó nad losem .pokonanych Niomieć, nie trzeba przekonywać g. długimi argumentami. /Wystar
czy wymienić imię warszawy, Tam skrystalizowało się całe bar
barzyństwo niemieckie'. Warszawa jest żelaznym piętnem, wypa
lonym na wieki na twarzy Niemiec".
’ ’ .
• '

Dziennikarka - kocka Mary Cavanagh również niedawno ba
wiła w Polsce i w piśmie angielskim "Bulletin" zamieściła
szereg reportaży, W jednym z' nich mówi wyłącznie o Warsza
wie. Pisze, że "ludność.warszawy prowadzi ponurą walkę o
zaspokojenie najbardziej podst -wowybh potrzeb dni . codzien
nego. Kobieta, nieprzystosowana do tych warunków, nie mogła
by dać rady z przyswojeniem sobie rozm itych wykrętnych 1
podejrz■nych spcscb:w żywieni i ubier.nl a rodziny, -j-Jó to.
czynią zmuszone do tego kobiety polskie".
j
A jednak - "mimo yszystkie trudności i przeciwności Polacy są pełni otuchy i z niezwykłą siłą witalną maszerują
w przyszłość".
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W dniu 'Wniebowstąpienia odbył się uroozyst.y ingres Prymasa Polski, ks. Kar
dynała Hlonda, na stolicę arcybiskupią
w Warszawie.

Warszawa siedzibą
Prymasa Polski

Po siedmiu latach osierocenia Archidiecezja warszawska
otrzymała nowego zwierzchnika, a Warszawa podniesiona zosta
ła do godności daehowoj stolicy kcścioł?. katolickiego wi PclSOe. >
t I
Instytut Badań Warszawy
przy Uniwersytecie 7 ,r-sz.-wskim,

Przy senacie Uniwersytetu Worszawskiego powstał Instytut Badań Warszaw
wy. -Jego celem jest naukowe badanie'”
całokształtu zjawisk, związanych z '
rozwojem, życiem obecnym i planami
odbudowy “'arszawy,

■
’I

I

Przedstawiciele wszystkich wydziałów.. uniwersyteckich
zgłosili współpracę w zakresie histerii, socjologii, geflo-'
gii,'językoznawstwa, medycyny itp. Dyrektorem.Instytutta
został prof. dr, 3t. Arnold.
I

* Sekcja historyczno-socjologiczna rozpoczęła już działalnbsć. Przystąpiono do zbierania pełnej bibliografii ma- ‘
teriałów drukowanych, dotyczących "Warszawy. Socjologowie
opracowują tekst ankiety, za pomocą której zbierane b§dą
- dane, obrazujące przeżycia waiszawiaków w czacie okupacji,
powstańia i ewakuacji.
■
.,
^'Rektor St- Piońkowsku specjalną uwagę zwrócił na war
tość materiałów, obrazujących budzenie się stolicy do ży
cia w r. 1945-

Instytut badań- Warszawy pracować ‘będzie w ścisłym po
rozumienia z Biurem Odbudowy Stolicy,

Zjazd bibliotekarzy
w warszawie.

,;v Warszawie odbył się po wojnie zjazd
delegatów'Związku Bibliotekarzy i Ar
chiwistów Polskich.
1

Obradom prżawodniozył dr. Jan Muszkowski, profesor
bibliolcgii na Uniwersytecie w Łodzi.
.
Główną troską zjazdu była kwestia koniecznych uzupeł. niań naszych księgozbiorów, któro poniosły wielkie straty
w wyniku niszczącej polityki niemieckiej, pilisz w z ono 1/3
stanu‘książki w Polsce.

Objazdowa Wystawa
Bwietlic w Warszawie.

Na kilka dni zatrzymała się w Warnzawie objazdowa wystawa wnętrz- świetli
cowych, zorganizowana z inicjatywy
Centralnego Instytutu Kultury.
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Wystawa pokazuje różne typy świetlic, poczynająo od naj
prymitywniej szychy zainstalowanych w chałupie wiejskiej, aż
do wnętrz, wyposażonych w luksusowe arbie,

wystawa objeżdża kolejno miasta i wsie polskie. Oddaje
ona rzetelną usługę tym, którzy zakładają świetlice młodzie
żowe, a ruch w kierunku zakładania świetlic jest obeonie w
Polsce bardzo silny,
Prawda o Prezydencie
Stefanie Starzyńskim.

,
I

k

|ł

i '

,

Warszawa dowiedziała się w tych dniach,
żo jej wielki prezydent z okresu obro
ny Warszawy w roku 1939 - Stefan' 0tarzyński - został rożstrzelany w dniu
17 października 1943 r. w bunkrze,
leżącym o trzy kilometry od obozu
w DaohaU; koło szosy, prowadzącej do
Monachium.

Szczegóły śmierci znane są dzięki m -.te.ri -.łom, znale
zionym przez wojska amerykańskie, które z-jęły wspomniany
bunkier,
i
’
<
■
warszawa uczci pamięć Stefana Starzyńskiego, bohatera
pierwszego aktu dramatu Warszawy z okresu wojny. Nad formą
uczczenia zastanawia się Warszawska Nada Narodowa i obecny
prezydent stolicyf inż, T.Iwiński.
i
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