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Dwa fakty? dwa wydarzenia składają się na to, że
lipiec 1946 r .'kn będzie punktem zwrotnym w histerii odbu
dowy Warszawy,
Pierwszym z tych faktów jest wyznaczona na dzieli
22 lipca uroczystość otwarcia .dbud cwanego mostu imoksię—
oia Józefa Poniatowskieg-•<> W dniu tym most, odbudowany w
konstrukcji stal wej jako inwestycją trwała- nio tymcza
sowa? nie prowizoryczna? stworzy pierwsze normalne połącze
nie obu części miasta, r -.zdzi-.l nych nurtem rzeki* Przywró
cona zostaniu zdrowa norma obiegu życia w. nbubrzcżnej Warsza
wie. Przywrócony zostanie zwykły? regularny? racjonalnie po
myślany ruch komunikacyjny •-» pieszy i kołowy? Po raz pierw
szy od dni Powstania ro194-ł pena! Wisłą przebiegną tramwaje
i zlikwidują "dziki” dotychczas i k sztywny .cuch samozwań
czych "autobusów"? którymi były zwykła ciężarówki samochodo
we. zgarniające lc kieszeni szoferów bogaty plon wysokich
opłat-, Półmilionowa ludność St lisy p zbędzie sl$ wielkiej
niewygody; Stolicy przybędzie nowy? najważniejszy w jej od
budowującym się życiu składnik n;rmalizacji codziennego bytu.
Lecz poza stroną użytk- wą - o dbudowany most Poniutpwskicg posiada jeszcze inno? byó może ważniejsze od jego
użyteczn' ści znaczenie? Wymowa moralna togo, kapitalnego dzie
ła odbud-wy jest olbrzymiał w ę.gr mie i-trzeb zdewastowanego
kraju? przy brcJcu. śr dków finansowych i niemal głodzie nowo
czesnych narzędzi technicznych? w sioło oz: Zstwie zrujnowanym
materialnie i wyniszczonym fizycznie? tryska płomień energiit
niespożytych.sił? entuzjazmu pracy? t k wielki? żu w czyn
przekuwa Mickiewicz wekis zawołanie rcmaniyozne - "mierz si
ły na zamiary"?

Most Piniat wskiego odbud ’wany w warunkach, które
na długo pozostaną rekordem wszelkich trudności i przeciwno
ści - jest wyzwaniem rzuconym krajowi przez Warszawę? Jest
zwycięstwem? które w mobilizacji dalszych sił kraju dla odbu
dowy Stolicy? odegra rolę wielrkrooąoą wysiłki* Jest nadto
pełną dumy deklaracją wobec zagranicy^ potrafimy sami?_choó
cena naszego, samotnego wysiłku jest wysoka! Jest wreszcie
przypomnieniem niespełnionego obowiązku przez naszych roda
ków, dotąd - bezczynnie i obojętnie dla potrzeb odradzające
go się kraju - trwających zagranicą? Odbudowany most Ponia
towskiego mówi o tym ostatnim? nie było wns, gdy wróg po dwakroó durzył mury naszego miastu? broniono krwią? której nift
szczędziliśmy,-. Niema was? gdy mury te wznosimy na nowo, nie
szczędząc wysiłku? którego rgrym nie przeraził nas? gdy pół
tora roku temu wch'dzilismy w.śmiertelną pustkę i ciszę umar
łej Warszawy?
Rozpoczęliśmy od1ulewę mostu w warunkach takiego
prymitywu narzędzi pracy? urządzę-’! p m 'cniczych i transportu,
że komizm wielu sytuacyj roboczych podkreślał dramatycznośó
walki o dokonani.?? W t-'ku pracy prymityw ocierał się wciąż*
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o uzyskane później i stosowane zdobycze nowoczesnej techni
ki. Sprzysięgły się przeciw wysiłkom ludzkim siły natury,
Ivwoł zamf^r?*a jnż w listopadzie, lody ruszyły - rzecz nie
bywała - juz w grudniu, zęby wkrótce pionie zamarznąć przy
?°ziTTmłe ^us'tra wodnego i - ruszyć znowu *..e w koń
cu grudnia. Ustawione na filarach luki najdłuższego przęsła
zawaliły się.w wodę, lodochód porwał wszystkie rufztfwaniaT
a wraz z nimi - cbnne urządzenia techniczne, maszyny i sprzęt,

nr^poiwnJeS\uPę>ru zwycięstwa, tej woli łamania
przeciwności, jaką wykazała warszawsko-siąska załoga robocza,
techniczna i kierownicza, aby natychmiast po.każdej katastr©xio nie tylko stawaO do prący- ale zdwajaó wysiłki,
*

?

Nie tylko więc samo-dokonanie‘odbudowy w rekor&^wo’
szy kim czasior al3 i- okoliczności tej cdbudowio towarzynadewszystko charakter’ludzi mostu Poniatowskiego.
c,
rdbndąwę j.eg"' uważamy za wielki sukcas
pracy polskiej, Dlątegp. twierdzimy, że fakt o’bu4»-?wy jest
punktem zwrotnym w historii odrodzonej’Stolicy, "
’ ■

-—.

rOo
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.

»

Iniu 22 lipca r,bo rozpocząć się miała w Warsza^raÓ°wej Rady Narodowej, Prezydent Bierut •,
n y^0dnak?r'ac?e^ '.zamiast, sesji Krajowej Rady bradowaO będzie Naczelna Rada Odbudowy m9st9 Warszawy,któ~
an-nl,
5i®?fypospolitej , zwołanym wyłącznie dla
spraw odbudowy -Stolicy,
w
Pakt zamiuay |obrad Krajowej-Rady Narodowej na nara
dę Naczelnej Rady. Odbudowy jest <z jawiskiem- którego wymowa
^a^“Qgo', Naczelne władze poństwwe faktem .tym
‘kazdQRU wiaąomym, żo odbudowa Stolicy kraju jest piarwzagadnieniem państwa, jest naczelnym zadaniem
? ,z fa^t ten uważamy za drugi z kolei pr At. zwrot
ny w historii odbudowującej ,się Warszawy,
Aa

„Q +
Wymowa moralna Mbudowy mostu Poniatowskiego polega
na tym, ze stanowi ona uzasadnioną bazę wicmv w prężność :r
W ńJewyeze^ zasoby sił, w tward?śó ™°łku“
^P°ł®C5 +stwa Polskiego. Pakt wysunięcia przez naczeln, wła
dze państwa sprawy odbudowy Stolicy na pierwszy plan narud-nif+^w^świadczy o tym, że mierząc przykładem mostu-P-51 SSS° P°Jłady gotowości i.Zdolności Narodu Polskiego .
w wielkiej skali i w danym momencie odbudowy
Warszawy, uznano za uzasadniono, realne, niewątpliwe w wyni•*

t

przedstawicieli oświadczy na obradach Naczelnej Rady:

7

«
^esteśmy przygotowani i'gotowi podjąć odbudowę St< towskiegD1?'ar^ 1 W W-pi ' wykazanym.przeż ludzi mostu Poniatatów

"Kr^iki" Zia“y
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22 l^pca r.bo w Irugą rocznicę ogłoszenia
manifestu. Polskiego ^-omitetu. Wyzwolenia Narodowego, nastąpi
otwarcie i odlania do użytku, .mostu im0 księcia Poniatowski ogo, zniszczonego w ru1944 -przez wycofujące retę wojska nie
mieckie a ■
Jest'to pierwsza wielkie dzieło odbudowy zrealizo
wane na terenie zrujnowanej Warszawy całk wicie własnymi' ś±iami, Dez obcej pomocy, w warunkach ni esp< .'tykanego w dziejach
w*+n2L< Lew^to™; c^ługo kraju*. Jest więc Świadectwem'ży-’
w»tn.>Sc± i przedsiębiorca soi nereću,- a także potężnego zaso—
i.v\iarYWe własna siły, k...sieczne dla p5ko~
nąnia trudności, jakie, się w związku a tą budową wyłaniały* .

Wobec, konieczn. ścl jaknajszybszegu połączenia Waraz?rv<H3w^ra^F Biuro Odbudowy Stlicy/■ niezwłocznej po wyzwolę*.
?ł,U WarszawY? powierzyło prcfa inż* .Stanisław -wl Hempldwi
zbudowanie prwizs?rycznego narazić mostu na ocalałych fila-'
Lecz .wówczas Śląsk w‘ramach zaofiarowanej uumecy dla
5ię wykonania nowej konstrukcji
dla.m stu stałego, ca ostatecznie zdecydował© o cha
rakterze mostu*'
■

Proio Hempul opracował ĄhWy projekt brakujących 4-ch
przęseł mostu* k.rejekt zestal przez B.o0oS& zatwierdzony i w
Ka.iu 1 lipca ljJ45 r* wbito pierwszo pala pod p -m:st roboczy.
W ten 3Pi?s°-;'P^ce Przygotowawcze, w dniu zaś
4-*9‘t5-dZ’^ 2,Jstara^podpisana umów -z Państwowym Przed
siębiorstwom Budowy Mostów "Mostostal,! r,
4

.

.

*

• -

do użvtkuPnC?wkCWy
przewidywały ukończenie i oddania '
no
użytku
pyjj
,wj
szerokości
mostu.
nół Mesięcyr^ku rd -rr>h
poczęcia roT.Dt, 'cuł-ŚO zaś mostu po upływie
Sjlyw^^O

wvmO<«,} Ponieważ ste-wane przed woj:., metody budcw.y mostów
tL®f®łrhhfvjetal2“ P1-‘C przygotowawczych, podana wyżej
mo«tJ Sei“dZhŁzaS'tTZ as-llai “is wiercono nlanowloic, że
dawcę '<d21c'’ uKuącz my w cza^ia,. przewidzianym przez projekt©.- -

z hi«tr-r'-i?r2y tej '.kaz51.wart© przypomnieć ciekawszo szczegóły
im° Ponxa^'wski«gouKoncepcja budowy tego. - '
?FŁa KF łV I-1£'7°PrUekt złh no w hl'f2, .
~ zalecW przez Ministerstwo K-mrnikacji - w roku
lisimi
przyR-f.wawczu; rozpoczęte dlpioro po
•de rlub^hudn' to^-V r°^01?*wały do rdgoi Od'r019C4
orzeż^L™*!
fiiary.* zas ?d reig.O d do r*19l2? a więc
m^tn 5 r?3at4?
zakładanie stalowej konstrukcji
r'l91' ' na^i
i1"7' chc-dnikOw i jezdni w pierwszej- nołzwiu
t*i w nó?t!5
otwarcie mostu., a już w sierpniu r*l915
roav1ski2
oadanr- dc użytku. c ufając*. się wojska
rosyjskie wysadziły w powietrza cztery przęsła,Ówczesna wła
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dz-2 okupacyjne niemieckie wykonały prowizoryczny pomost na
ocalałych, filarach, mostu* jednak w niedługim .czasie pomost
ten doszczętnie spłonął. W ro19l6 zaczęto usuwać rumowiska
i oczyszczać teren p d projektowaną odbudowę mostu, jednak
dopiero w ral92O rozpoczęto prace na połowie szerokości mo
stu. Odbudowa ta trwała do 9 sierpnia rd925? kisdy to na
stąpiło otwarcie i ddonio jej dc użytku, W r.1927 wykończ©no drugą połowę mostu.

Jak widzimy? odbudowa czterech przęseł mostu trwa
ła wówczas 7^1at; gdy tymczasem obecnie zburzona w r0194ń
cztery przęsła mostu. Poniatowskiego odbudowane w niespełna
r ok,
*
'
Ukc.dc żeni o budowy w tąk krótkim czasie możliwe było .
tylko dzięki zaske-w.hi właściwej organizacji i mechaniza
cji r;raoy? a przed© wszystkim nowoczesnego .systemu konstruk
cji któryk w naszych warunkach .był poważnym krokiem naprzód,
System ten polega na tym? że elementy konstrukcyjne'
,eą znormalizowano? a całość konstrukcji posiada stosunków A
małą różnorodność tych elerdar.t-ów§ podczas gdy dawJpa konstruk
cja mostowa posiadała około 4,500 różnych elementów składo
wych, konstrukcja obecnie zastosowana, posiada ich tylko oko
ło 500* a. więc 9 razy mniej? ci oczywiście musiało się 'Ubić .
korzystnie na terapie samej odbud wy. Nadto w procesie pracy*
znalazły szerokie zas.tosbwąni* specjalni. skonstruowane dźwigi
i rusztowania stalowe.oraz daloho idąca mśchsnizacja* udosko
nalana w toku robót. Izlęki temu, podnoszenie naprzykład jed
nego łubu* która wymagało początkowo 4**ch godzin? w.ostatniej
fazie'robót trwałe jńż tylko 50 minuty Niewątpliwi© przyczy-'
niło się d - tego i zgranie załogi? która składała się ogółem
z około 50'. cnObd w tym 1G0 monterów? metalowców? spawaczy?
mechaników i;t'3p&.
■

Sadowa mostu, trwała bez przerwy. Zmiany stanu wody? *
dwukrotny spływ lo.lów — przedwczesny i nieprzewidziany —
utrudniały planowy k*og robót? lecz jaj nie przerwały.
Przed. rozpoczęciem zasadniczych, robót w sierpniu • rv1945j przystąpiono do usuwania wraków zburzonych przęseł? ’.
aby nie przeszkadzały cna przy pracyo Część wraków pozostała
na dni©o Jednocześnie rozbierano uszkodzono filary da poziomu,
łożysk, a kafary wbijały w dno rzeki paleo-Na ©bu brzegach
■ Wisły przygotowywane urżą lżenia wyład.unkcw a..1'przeładunkowe,W hutac.h przystąpień do walcowania odpowiednich elementów?
pu czym- przesłań© je do warsztatów dla wykonania konstrukcji
mostowej, Dwa przęsła wykonała huta "Chorzów”p dwa - buta
"Pokój” w Jhwym Bytnm.iuc ' Spać jalue dźwigi i specjalne części ’’
do montażu wykonała huta "Chorzów",

Mont iwanie przęseł r ©spoczęto od strony Pr agi? ponie
waż łatwiejsza była tu .dostawa materiałów?
otrenie warszaw
skiej brak byłe b.w.iem początkowo b-. cznicy kole j cw oj .Urucho
miono ją dopiero 25 września 1945 roku.',, Transport części
składowych
wadze. nie większej? niż 10 ton? z .dworca na miej
sce robót • odbywał się początków-' wo-żami konnymi.
'

‘

'

/
O/

*
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7 wi^n-fm icakładem wysiłku■ zbudowane pierwsze! dru-

gle prMsło od strony **•£. W

fgS?i^FS»?

a&łrSS&MS®^aetteid. S^ło si? tó dala 4
nia
+

To1945«

w_,_Ai katastrofy na robotach tego rodzaju nie p-w•* , JwMu laki©jś" jednej tylko niewątpliwej przyczyny.

Istniało 1 tu/kllka piayc?yna
waJ ci_
które przesun-ły - 10 " .^5 ';-y
Ł bontymantrów? ni ©po
chylenie się łuków od pionu . kilkanaŁciecvnj
kai£truhc ji;
stazożons z p;:«du oblodzenia i z.aSna^e
następnie - pcSpioch p^w~---7 ,x ' r4c ji-nieepodaiewanycn
dniem .p.iaoy 4.
-t®mn*Taturv: wreszcie «»zuu§o juOitŁW'’?.
• o tej porz6 rc^o.
*®f?w^aJ^łi odl nia m<fitu.>do użytku..
• jąknaj s zy b s zego aek(x>c.»8iUfi m.~...y
-.
w m_
,yni dnilid podczas1 A zerwy obiadowej,

kiedy-na miejscu
^^Łnis robót;- rozpoczęli
nier chcąc przyczynie
w trakcie tej ro0dyK>::rtCY7Wł-o.ie dźwigu £m
■ .*£>■ci^ał' r-ek-?. W oclu ratc. boty j^dn^u « r'0otnM^„^^'?m^i?iI ^uizŁnie dźwigu^
wanta. ręki5. robotnicy
który - cl eunął.śię i ■ zepchnąć ustawi.n*? a
.
‘między sobą łuki.
\ ■'„
. ..
■ ■«
,.
. ’ „ .
. Nie przeUzmiały jeozoz. ^oba taj•
fg£

tataitarałŁa*. ?'W8”'t rcs.

■dnia 25 sr^Ąą

■ montażom tóa® z maszynami i
■ lody. Wielfciogó wysiłku i E-oświ«oenl»
wody i urat-wanio drogiego sprzQtuP.

wyo.

y

■

Prz-dwczosnc zamarznięcia Wisły;-już w

Ut Ł^łhrSrSn^m^-LPiaAzyoń
robót w .przaciągu trzech miesięcy zimowyU^
; • ■'
Wodłuł planu W st z prowizoryczny
.miał lyó
dc użytku przedruszonietłX 5d
nym na połowę lutego r.lęM-c*
8hn"tych robót prze-

się o<lb?wa0 stopniowo. Całk-witc _zUoc^czent.- tyc^ - .

**

widywano na- miesiąc wrze sial Ij4- r.
W ekrosię'przymus.„ej prnemy,, wób|ajrtąłsg^polepszania się wwonkOw transportowy,
cz?l-i^ tarair,

. "| ’»«$•?&£ l<^rib^raobte^bywSły^zórihy
"psiną-payą w Mi 51;
..v-.yim prądzie, przy ozyrm -y. 7-^
wyj kim etanie -w >dy i bardzo ..yJjg p a. o

s^ja^i

■ gaag,t®i
“ Sł 5W.

!•! ■ -“■."
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zimowym, okresie na .zmontowanie'i podniesienie łuków jednego
przęsła trzeba było 21 ad pracy, w bieżącym roku na zmonto
wanie czwartego przęsła zużyt. niecałych 7 dni, a montaż naj
większego przęsła trzeciego wykonano równo w siedem dni©

Tak przedstawiają się poszczególne fragmenty odbudowy
mostu imoPoniatowskiegnł Należy dodać, że most obliczony jest
na obciążenie- 500 kg na 1 mokw<. t toznu o 50$ większe, nig wy
trzymałość poprzedniego mostu., przy czym, obecny most może być
wykorzystany dla ewentualnego bieg;; Elektrycznej Kolei Dojaz
dowej (Et>K(>Do) ©

Śmiała myśl szybkiej fbudcwy mostu Poniatowskie go
powstała niemal bezpośrednio-po oswobodzeniu Warszawy, kiedy
wojna jeszcze trwała? kiedy w zniszczonej Warszawie nie było .
gdzie mieszkać, a-kraj cały budzi# się-dopiero do życia0Mimo
niezwykle ciężkich warunków, mimo- trudności .gospodarczych, .ko
munikacyjnych, atm;sferyczny ab i hj©, ofensywna postawa oałego zespołu roboczego d"prowadziła do pełnego sukcesu©

Projektodawca i kierownik nowego mostu. Poniatowskiego,
profesc-i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, inż©’
Stanisław Hempel, w’okrasie pierwszej-wojny światowej brał udziai
w budowie mostów na-Narwi? Szczurze? Berezynie, Dnieprze, D.zwinie innycho W Polsce zajmował się specjalnie buhwą hal o du
żych rczpiętościach, projektował i wykonywał budowę Dworca Głów
nego w Warszawie czat hangarów na lotniskach wojskowych i cywilnych w Polsce0 Poza. tym. w konkursie na budowę mc-stu przy ■
ul© Karowej, ogłoszonym przed wojną, .zdobył trzy nagr -dy za swoje
projekty© Nic wię© dziwnego, żo i projekt mostu. is^Poni^towskie.go, złożony przez prof© H-ampla? uzyskał aprobatę B60cS©'uo
-

..

.•

-£

Robotami, kierował z.ramienia firmy "Mostostal”, wykonu
jącej' budowę mostu, inźaZenoTj. Woliński© Specjalny system podno
szenia łuków opracował inż© Cezary lubiński©.
oOc

STARA.

ARTERIA

ŻYCIA

WARSZAWY

ODBUDOWANA

■ Kto patrzy na mapę Warszawy - bez trudu dostrzeże no■prawie idealnie prostokątnej siatce jej ulić - trzy grubsze
linie,zwyobrażające trzy, główne arterie, dzhelące obszar miasta
na sześć niejako rejohówo
>

•

Pozioma linia o kierunku zaohodnio-wsóhodniin; p: łowiąc-;
miasto na część półnooną i południową *- to szeroka? przestronna
Aleja Jerozolimska i jej przedłużenie - Aleja 3-gc Maja, przed
wojną okol; na efekt .ownymi kamienicami, hotelami, potężnym gma
chem Iwri..-a -GłównegoMuzeum Nar ;d< wyr;, Bankiem Gospodarska
o,/ o
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Krajowego Wzdłuż tej ulicy ciągnie się w wykopie linia ko
lejowa, która - przeszedłszy w kierunku. Wisły tunelem pod
powierzchnią ziemi - znów wychyla się na świat i biegnie da
lej po wiadukcie i mośclr> na drugi brzeg Wisły,, Obok, dla wy
równania poziomu skarpy warszawskiej, przerzucony wiadukt
prowadzi do drugiego mostu - mostu Poniatowskie go0
-'
Tę arterię zachodnic-ws.chodnią tną dwie arterie po
łudni owo-pOłnocneJ Marszałkowska i Nowy Świat, dbie kipiące
życiem, pełne ruchu, ■pojazdów i tłumów (.przechodniów 0

Na skrzyżowania.płynące nurty spotykały się, dzieli. ły, wymijały, parły w tę, czy w inną stronę* Hałas, rwetes,
dzwonki tramwajów, sygnały aut, okrzyki ludzi*

Tak był1' prze.U wojnąa

■ ■

Warszawa, przeszedłszy dwukrotno oblężenia i strasz
ne chwile Powstania sierpniowego, zmieniła s ię o Zmienił się
jej wygląd zewnętrzny, zmieniły się też cw’e dwa skrzyżowania. ulic w śródmieściu. Dziś ■ jept inaczej* Ale sąs^ąo ze zmian,
jakie zaszły w ciągu ostatnie go półtora roku, życie Warszawy
usymbolizowane w tych dwóch punktach skrzyżowania jej głów-nych ulio, powraca do swego dawniejszego poziomu i rozmachu.
Przed, kilkunastu miesiącami zalegały, tu gruzy?ii splątane kłę- '
bowisko drutów i belek, doły'i wyrwy po wybuchach bomb i p.i- .
cisków, zapadły strop tunelu ze zwisającymi żebrami po"<ła’ dów na,wyrwanych*z jezdni-szynach tramwajowych, powywracane
i latarnie uliczne, a wokół wypalone nury wspaniałych przed tym'
kamienic,, Cicho tu było i smutno. Ł
• ,p

Dziś życie płynie wartkim, stromieniem. Sterczą wpraw
dzie-nadal pogruchotane ściany demów, ale, od ulicy, w <dbndc-■
wanych parterach - piękne sklepy, rzęsiście oświetlone, jezd
nią suną sznury tramwajów, ruch aut nie wiele ustępuje przed
wojennemu, chodnikami przelewa się falą ludzia Niezbędnym
stał się już milicjant, by ująó w karby i regulować cdralzają. cy się żywiołowo ruch uliczny*/
/

_
Olbrzymia wyrwa w jezdni przy zbiegu Alei z Nowym
Światem zniknęła,. Na jej miejscu - gładką kostka bazaltowa
wtopione w nią szyny tramwajowe, biegnące ku mostowi Ponia
towskiego. Ruch na skrzyżowaniu tych ulic odżywa. Dotychczas
Nowy Cwiąt był cithy i bez ruchu. Rozlegało się*tylko ech
tupotjł nóg przechodniów* Dziś historyczna ulica nabrała ru
mieńców życia. Nie oświetlają copraw.da jej skrzyżowania z
Aleją Jerozolimską lampy z narożnych-lokali: popularnej "Ga-,
strenemii" i "Cafe Clubu", które lc_ły pod grnzami swych ka—•.mienie, ale pozostał nienaruszony, charakterystyczny - choó
i
nie piękny monolit gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego* Prze*żył szczęśliwie burzę-wojenną, pełniąc w okresie Powstania
sierpniowego niechlubną role schronienia -oddziałów SS,Z nie
go to otoczeni przez powstańców Niemcy, w Oławie głodu, prze
kopali podziemne przejście do tunelu kolej -w ego i Ją drogą
nawiązali łączność z mnnymi oddziałami swych kamratów na
Dworcu Główny?,;* Z/tego domu ostrzeliwali barykadę.
w poprzek Alei przy iJ.<łBraokiąic Wielu warszawiaków poniosło^'
tam śmiaró, gdy przablagali ulicę, nie zawsze d_c-siat ocznie
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•dtcoeaemowy, po-

x_ . A
a° Przeszłę^^» Na tych, miejscach wyrosło teraz
życie. Słychać stukot młotków cieśli, stawiających dechy nad
ocalałymi ress ukami domów, słychać okrzyki murarzy na ru.sztorzjr’ wida<J szklarzy i reperujących uszkodzone rynny blacha-

a„Am, 4
j
władnie części miasta zniszczenia były bardzo
ŁiJn111?011 ł tt?z|dzcniach.aliozhyoh. Na zbiegu Alei i NowegQ Światu trzeba było podnieść zapadniętą płytę strcpu tunezaov^łUwoHniio°° m*ł odbudować zniszczono przewody kanaliwod2ci3gQwe> Sazowe i elektryczne? Równocześnie, kotun?i^^^nXęh>ge5e;ral^yXJrob°t? wybudowano drugi odcinek
do lstniejącego, z przeznaczeniem na d a
£• ?e Prze^ w przyszłości kolejowy ruch nasa*4 dalekcbiezny, podczas gdy dawny tunel służyć Tedzie wvXUQh0wi P^^ejściemu? Dzięki takiemu rozwiązaniu. unikSie Ale? sk“yf«a^:PyWa,lia tak TOŻnes° dla
.
Pr ecaeS° Maja- jest już gotowa na przyjęcie
wyrepercwano. Tory tramwajowe odbudowano?przywSv
szerokości toru normal.nego, Będą tu kurso
wały, podobnie jak w południowej ozęści miasta, wozy ponie_ ®2 i^2nłilk?ia4Gi8Jtafeloi1' wa8°n^w po wyremontowaniu w fabmostu
nadeszło
do Warszawy. W dniu otwarcia
li«3
"r**98* w pierwszą pedróż p« ulicach stoł«A?aX2?ł?J?3*xto,5flftch po Ałei
Maja defilować
wlSi.ESLj! ^oytt
wjrłet Mnaeuii Naradoweg* pfmnikien
szewca Kilińskiego* Nie sp.Miewali sta Niemcy,
Skanii 1
X tramwajewe jeńdalń b^dfl praei tyo ^mnlkiem?
na ?*«***$***«4<* Polaków $a zerwanie nieSi^o
Kopernika, atrąoili
Kiliń11
lud warszawski ukrył swego bohatera i w chwi
li wyzwolenia — ustawił pamnik w Alei Trzeoiggg Maja.
■riłrthn

t

eW1*a? wi0e wjazdfwe wkraczamy na wiadukt
ognlwo Uoząee miast* z męjstett. Jeat jużprawis wykrńSi^’ko«tkarnW&?* J «CZn! "yrW? P° bonba^ ’ ultiono Aowąjrewostatni®

i®™

™

?^ny tramwajowe już ułożęno, jak rówaif° Powodów tramwajowych. Ciężką,
wywindowano do pdziemu. wiaduktu częsJ
żelaznej, która zapadła się i legła w dcl®
wysadźsnege w powietrze przęsła żelbetowego? Dziś
SZm?e3 sylwetki wiaduktu bieli się ten jegU nowy

-tcnnóVhV/ł^ Ukończenia odbud*wy mostu Poniatowskiego,
mTno?168 dwa Jy®odnie» cała arteria łąaząoa zachodnią jfesó
S Dlt^?haW-brie<i!* " rozpocznie nowe życie.PÓjdą nią tłud?iS
1 tramwaje. I tylko przechcd°Jrzy md Pobudowanymi
^ax31 szócerhy ścian i ^c^cL^&Zmury - świadków niedawnej,

i f

J
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JAK ODBUDOWALIŚMY STACJĄ POMP I PILTROW

wxrA-h^QW?AMie^ZkanieCxnOfmalnego miasta z trudem mógłby sobie
°odzienne żyoie bez wody:w kranie wodociągowym,
“5o4eJ?S*W?r3Zawa “ NJ2621 dłuższy okres czasu po Powstaniu była
zbawiona z powodu zniszczenia przez Niemców stacji filwodociągowej, Gospodynie dźwigały po zniszczonych
schodach, nieraz na czwarte, ozy piąte piętro, wiadra z .wodą,
bvło2oqSzP^grtSP°5?rfffcWa* Nie by*° w czym si$ wykąpać. Trzeba
było oszczędzaj wodę przy zmywaniu i praniu. Woda była luksusem.
. x +
Mimo sząlonybh trudności, spowodowanych brakiem środkfZ tJansP2rtu» surowców i narzędzi - Dyrekcja Piltrów w krót?T^?W04C2asie za°Patrżyła w wędą całą Warszawę,W marcu
r«1945 ilcsć nieruchomości przyłączonych do sieci wynosiła 15'9,
w marcu zaś*r,1946 - 5.647. Jest to postęp olbrzymi,

i
\

1

Rrzed kilkoma dniami zapanowała powszechna radość na
gdyż nareszcie pojawiła się w^a w kranie w ciągu>dnia,
gdy d0 te3 pory była tylko wieczorem i w nocy. Stało
-w związku z oddaniem do uży.tku przewodu o śy^dn-ł cy
ga końca*1 m0S<?ie iEhkSoPcniatowckiego, którego odbudowa dobie-

0 Etanie ioh

wi®łe> * wylotu ul.Agrikola'leży Stacja Pomp
Ałoc?oyc\^dę Z. Wisły do rur, rozprowadzających
Teren-Stacji przedstawia widok żałosny. Niemcy
i wezeł%
wysadzili w; powietrze wszystkie pompownie
na StIc1e’u?i+ri?ZyTyAvr?eZ JtOry Kierowana była woda z WisłyW?+
^°Kcła sterczą ruiny hal pompowni, między
stosy pogmatwanego żelastwa i resztki porcźryl
nych maszyn. Widać, ze stan zniszczenia był katastrofalny,

nHOt.+ a;>?? teżr*^k nas objaśniają inżynierowie, Dyrekcja za•hale^i^Do^S^^n?^116 Ur ;ądzeaiar Postanowiła wybudować nową
P°^awi? a<*«Wy» gdyż to okazało się o wiele łatwiąjbudv^vyw°??ó™
W marcu.r:19-5 przystąpiono do wykonani?
Wikł
^esZ0Z04? Pierwszy zespół elektryczny o wy
dajności około 14,000 m,sześóona dob£. Pompę znaleziono przyna^nXóa
3ilnik elekt^czny zastoBO^an^z '
i w foMreZArxóW'>S 9XlniK0Wf przechowywanych w czasie okupacji

finanso-
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Stacja F.kTir<)w...-m.be szcoą ca się przy ulojKeszykcwej znaj
duje się w stanie i wiele lepszym.

U por1? ąjk owany teren Stacji Filtrów, nie zdradza
nie żalnych .ijAzo.z..ed& Czerwone
wśr-Od zielem. tak, j akjąr^ed wćępJp
■

A jednak - ileż r żegrało się tu w czasie Powstania
wstrząsających tragediiI
Gmach Filtrów przechodził kijjcakrcr^nie z rąk powstań
ców. ’o rąk Niemnów i dw.ro cnie. Filtry były jedną z najważniej
szych barn wypad; wyoh Pzwsta’ Aa, gdyż z racji specyficznych wa
runków terenowych, dostarczały wielu kryjówek uczeńłaiikcm walk.
Kanałami przedostawali się powstańcy z jednej dzielnicy..Warsza—~y/y dc drugiej* Kanały by
-kiedyś ostatnią ucieczką Ży-RÓw z Ob- .
lężonegu ghetta* I anały służyły do tego same go celu i w czasie
Powstania* Nieje^i ranny pr^rem Niemców pc-wc taniec wyd--stawał
się kanałami na wolność poza granice Warsza y«

Bardo.? d żo do życzenia pozostawia system pomp tło
czących przeiil ir wam; już wdę dc rur wodociągowych* Ponieważ
Niemcy zniszczyli wszystkie nowoczesne urządzania Stacji Fil
trów - obecnie czynne s:ą dwie pompy parcwe •- weteranie!, liczące
już około r0 lat, kunsztownie połatane i cudem prawie poltóz-fuie*.
dm życia* Narażle funkcjonują możliwie. -Co będzie jednak dalej?
' Jako pomoc dla nich zainstalowano dwie* elek.tropompyi
'stanowiące rezerwę dla "staruszek"*

n*.4i4.A wszystkie maszyny j. rgv:iwxx4. gwacu zm.-ssn»
•dzeńo w -tej chwili Stacja Filtrów po spieszny oh stoi bezczynnie
i'czeka lepscych czasów*
Trudne A o i w odbudowie Filtrów Pospiesznych i innych.,
działów Stancji są w tej chwili wielkie* Wynikają one przede
wszystkim z faktu, że wielu potroe1 ny ch narzędzi, czy maszyn,
nie można dostać w kraju - trzebaby ję sprowadzać ,z zagranicy.
Największą nauuą L łączką jest brak np0 kompresorów na pydwęzłach samochodowy--i d. młr -dw pne^imatyc-znyuh. t.zWo.Sulliwanów;
poza tym maszyn d- czyszczenia studzienek ul^zńyoh. również na
podwoziach—- ——w-i---------- ■<_
więc frezaz
mierzy, oraz
lacyjnej do
z Ameryki, kuleje
..-. u »
-uu
y uf b u beyuui;.uu
ua
żarowych, a tymczasem duże odległość4 dzielą poszczególne stac
je pcz-p i filtrów*

Zakład wykonał w ciągu ostatniego r ku praco -ilbrzymią* Najlepiej zilustrują to następujące c.yfx:y>

W macocirAL945 r* dostarczono do sieci 740
widy na
dekę ? a długość nawoidenej sieci, wynosiła 17«200 m, bież. W mar
cu rc.194" cyfry te wzros±y^M4=łJ07VDa’^^
wody i 409.505
m.bież. nawodnionej sieci.
7^^
’
’ A
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Ze względu na rozległość dzisiejszej sieci, równą
prawie przedwojennej, przy równoezesnym zmniejszeniu się ileści przyłączanych. do sieci drcłOwy rcni}owntBÓ ^urządzea pomp i
filtrów znaeźnie zmalała. Sytuacja’ta oczywiście będzie ulega
ła polepszeniu w miarę odbudowy Stolicy i oddawania do użytku
większej ilości nowych demów©
----'

0O0

-—>

MIĘDZYNARODOWY ZJAZD PRZEDSTAWICIULI NARODOWYCH
BIUR POSZUKIWAŃ V/ WARSZAWIE

‘

. W końcu czerwca odbył się w Warszawie międzynarodowy
zjazd przedstawicieli Narodowych Biur Poszukiwań dziewięciu
państwS Ameryki. Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Włoch,
Luksemburga, Szwecji, Czechosłowacji i Polski© Obecny -był rOwnież -dyrektor Centralnego Biura Poszukiwań (UNRRA Central Trar.1 ng Bureau) płk. ‘Bowring oraz przedstawiciel Międzynarodowe
go Czerwonego Kizyża dr© Boesch. Zjazd organizowany był przez
Polski Czerwony Krzyż? którego Biuro Informacyjno uznane jest
za Polskie Biuro Poszukiwań©

Otwarcia zjazdu dokonał prezes Zarządu Głównego E.G.K.
dr.B©Kcstkiewicz, wygłaszając następująco przemówienie*
♦

*

"Imieniem Polskiego Czerwonego Krzyża mam zaszczyt
,
T powitać Pana Dyrektora UNRRA Central Traoing Bureau oraz przy- •
byłych*na ndjęd-zyiiaxo<h:wy żjazd^prze'Lskwlololl.Narodowych Biur
•

.

I

Powinienem powiedzieć: witam Panów w muraoh Warszawy..._
Ale, jak to Panowie. już-zapewne dojrzeli, niema murów w^arsn-'"
wie. Mury w Warszawie stały się rzadkością; więc powiem! witam
Panów w ruinach Stolicy Polski. I dodam, że te ruiny nam Pol ar
kom droższa i niemal piękniejszo pd najwspanialszych murów
szczęśliwych, ocalałych miast Świata — witają was tak gorąco
i serdecznie, jak silnio i żywo bija w nich serce pół miliona
mieszkańców©
'

Przez sześć-lat niewoli okupacyjnej miasto nasze i
’ wszystkie miasta w Polsce dekorowano były barwnymi,transparen
tami! "Jedź z nami do Niemiec". Na szpaltach codziennych urzędówek hi-Małeckich, wydawanych w języku polskim, których nie
im»ło się pióro polskiego dziennikarza, roztaczano przed nami
nęcące 'obrazki z rzekomych wygód, sytego życia ochotników pra—
' ‘ cy i wyjazdu do Niemiec. Przez sześć lat pustkami stały lokale
tych biur werbunkowych. A jednak transporty inteligentów i ro
botników polskich szły dó Niemiec! jednych schwytano w łapan• kach ulicznych i wysyłano w zaplombowanych wagonach pod uzbr.ojoną strażą© Inni - setkami tysięcy opuszczali więzienia, by. tran
sportem jechać do niemieckich obozów pracy i koncentracyjnych
obczów wyniszczenia©

-

były jeszcze inne transporty! z wsi polskich wywożono

Nr.12

KRONIKA

CDłdWnr"WARS.dA.WY

xfJvXo15

dzle cA.■ o Wywożono je? by osłabić na przys iłośó^-żywotne siły Narodu. P;'olskiego? by żywą krwią i ciałem naszego najmłodszego pokolenia wzmóc rezerwuar ludzki Trzeciej Rzeszy, by p.afdl-tó nimi
germańską krew "narodu panów"u
Simą ro1942 po Warszawie gruehr.ęła wiadomość?żq prz-si'
Stolicę Polski przejeżdżać będą transporty dzieci chłopskich
z nad Bugu? z ziem Zamojszczyznyo Niestrudzone w oporzy? nioulę.kłe w walca cerce Warczany uderzyło okrzykiem. Z nędznych. t?iv.zmowy
.
...
«
- w ............Warssawy. Dzień,
i noc? bez prz .rwy? na silnym mrozieP trzymając w rękach koszy
ki z ż.ywncs'l£jj^luć.sie siali na dworcach i czekali? aby ratować
rz0vz najcenniejszą w Nar odma
dzieci.
»

Stała-się wówozes rzecz niespodziewana? wróg uląkł się
miJ.ozącej, zacieki-?,j siły blok- jące j dwoioe. Transporty dziś ci
zatrzymano m e tao jau-i o dziesiątki kilometrów odległych, od War
ezawy6 Skier wo y- j© do Niemiec inną dro-ą, omijając Stolicę.
Zwycięska Warsziwa byza bezsilna.

Mimo stosow-nuls. mj^yiąyślniej szych sposobów obrony
przed wyjazdom do Kicnie'.y\ay Polaków, tysiące dzieci
wyvucz-lx Niemcy z zi...m palukich. Żaden naród na świacie w ciągu,
lat wojny nie nasycił sak hojnie krwią i cierpieniem terenów
niemi,ockioh, jch Polska.
2 ad i *■. też naród po ukończonej wojnie nie był. więcej i
żywiej zainteresowany w poszukiwaniu swy - i ludzi? rpzpr-oszonyah
na terenach '-"wielkich Nienieo"? jak Polska.Zaden niema tylu po—
won'‘w do wdzięczności dla htwuaitarns j akcji UNRfiA Trac.tr,g Bu-.
reau? co my0 Rzadkie są w Polecę rod© lny? które dzięki ofiarnej
pracy Panów nic doznałyby szczęścia? zawartego w krótkiej notat
cg biur poszukiwań? o życiu swoich bliskich. Wiele jest rodzin?
które dzu-ho. poocy tlfaszoj odzyskały największy skard.° dziecko.
Działalność Panr'w Naród nasz zachowa we wdzięcznej pamięci.
9

, Ruiny Warszawy, gościnę których przyjęliście Panowie?
niech Świadczą P'~c■’ Wa:./52
**9. c drogach losu? przez które wiodły
nas lata okr.paoy.jn.u-ł ni, woli. o Ruiny Warszawy? która w tych lad,
tach była naje o -.w.. n js.zą i na j ofiarnie j s zą strażniczką niena»*
ruszonego żernym, aktem t .'.-o/z-o. pragnienia wolności? niech po
mogą Panom zrozumie© i < nić ogrom nieac zęśulU- i męki? lecz
także wielkość fia/oy? złożonej na ołtarzu ■fkochan.ia wola .ści
ponad życie. A życic ? które na tych ruina-h tom się dzisiaj. ,
bujnie? niech p /woli. Panom stwlord/ió i zaświadczyć przn-i
Swiatem^że w Pnl-snc>Jmść jest silniejs a niż śmierć*0
*

>

Tematem. prac zjazdu była sprawą programu i metod
działalności Centralnego i Narodowych Biu. Poszukiwań?W chwili
obecnej Centro,Ina Biuro Poszukiwań dyspor. je olbrzymią dokumen
tacją odn'Śnie mlio.n.Ow ludzi, w czasie wo ny wywiezionych do
Niemiec? bądź na robotyr uąiA dc wiózia'Lj", obozów koncentrat •
cyjnycho Dzięki działalnmd. lantralnego i Naralorrńi Biur Poszukiwan - setki tysięcy ludzi odnalazły swych bliskich? tysią
ce Inry ch skomunikowały się ze swymi rodzinami., jeszcze inni —
otrzymali dane o śmiam-io
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Uczestnicy obrad, uchwalili rezolucję domagającą się
m.in© stworzenia Międzynarodowej Służby Poszukiwań celem.kocrdvnac1i metod poszukiwania oraz ich praktycznego wykonania©
W łonie tej instytucji międzynarodowej winny być reprezentowane
wszystkie kraj-, zainteresowana? a sama Służba Międzynarodowa
winna być p~dporządkowana. Organizacji Narodów Zjednoczonych,
która zapewniłaby jej środki egzystencji©
Uczestnicy zjazdu złożyli piękny wieniec na Grobie
Nieznanea; Żołnierza© a po zakończeniu. obrad udali się samocho
dami PoO.Ko na krótki objazd Polskie Zwiedzili Kraków nie szczę
dząc słów zachwytu nad łf/awelem©■.Sukiennicami, Rynkiem i Katedrą©
Stąd udali siO1'do'Oświęcimia© Oglądane tu siady zbrodni niemiec
kich wstrząsnęły potężnio przedstawicielami zagranicy,
powtarzali jedno słowoS•<straszne ^„Oę straszne©©©1 Na miejsou
straceń przed Ścianą śmierci .złożyli wieniec©

W Krakowie© w czasie pożegnalnego obiadu, imięnien
gości przemawiał płk© Bowring oraz przedstawiciele Francji i
Belgii- podkreślając święty organizację zjazcoi w Warszawie
oraz wielką gościnność Polaków©

•

fi

cOc

Z okazji zjandu Biuro Informacji Polskiego Czerwonego
Krzyża zorganizowało w Warszawie w niewielkiej salce przy ul©
Piusa XI wystawę wstrząsającą w dramatycznej wymowie.srra©
ludzkich© Poprzez rozwieszone na Ścianach wykresy? mapy, zesta
wienla© poprzez wyłożone księgi i zapiski; przewijają się
ny nazwisk swoich i obcych, a każde zawiera w sobie jgr^.m prze
bytego cierpienia©
Warto przyjrzeć się cyfrom ilustrującym poszczególne
akty wielkiego, dramatu .'który w ciągu sześciu, lat trwał w pcstacl niekończącego- się wyścigi pomiędzy życiem a śmiercią©
Akcja poszukiwania zaginionych rozpoczęła się na wiel
ką skalę po ukończeniu, wojny? Biura informacji notuje na.jwyższe
natężenie zgłoszeń i., zapytań, ó zaginionych w lutym r«b0©woływa
ich wtedy osiemdziesiąt tysięcy na piśmie? ustny- p<nau .
dwadzieścia tysięcy? Sredniń miesięczna zgłoszeń w okres.i.e ;>•>>
czerwca 1945 t© do maja 19-śó r© wyniosła .-koło 50*000 pisemnych
i penad 20©000 ustnych© Najwięcej zgłoszeń załatwiono w marcu
r b© - ok"ło 30*600$ średnic z; cały okres peszukiwea Biuro
Informacji lałatwiałc P na.’ 10.000 sgłuBjat. A załatwlonre
zgłoszenia to nic j®si było,laka odjow^od* na zapytani®. Zawsze
jest to odpowiedź konkretna, inf ormująca zdecydowani^© remykturego szukacie jest tam i tam? albo - niema g wśród żywych©

Mapa na ścianie poucza nas,-że Biuro Informacji jest
w krntakcie z 70-ma punktami na Świecie? z Ekwabcrcm? Rodezją
i innymi egzotycznymi krajami włącznie©

Inna mapa ilustruje p/wruty tych, których wojna wyrzu
ciła z właściwych si^R.zlbó Ód końca wojny dc 1 stycznia z©b©
przez punkty i rejestrację Pclskicg- ' CJze.rw»neg Krzyża prze—
szło w’powrocie do
krajów p—ad pół miliona cudzoziemców©
Dostawali posiłki.- p.m o lujcazską? n;. uległ, pap.k.c-r-sy, zapomc—
C/

G
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gi w gotówce. Wracali do swoich krajów b,wojskowi angielscy,
amerykańscy, francuscy z obozów jenieckich., szli więźniowie'
z obozów koncentracy jnych i obozów pracy.

Ewidencja strat, prowadzonych przez Biuro Informacji
od września 1959 r* zawiera się w dziewięciuset pięćdziesięciu
tysiącach aktów* Akt - to przeważnie indywidualny dokument,
dotyczący jednego człowieka, ale nierzadko - to oała księga,a
nawet parę tomów takich ksiąg, zawierających dziesiątki tysię
cy nazwisk. Te stosy nazwisk w księdze — to spisy obozowe jeń
ców wojennych, albo niemieckie wykazy więźniów w obozach kon
centracyjnych. Dokładny przegląd łych wszystkich aktów pozwo
lił zestawić tragiczną statystykę strat, która głoni;
*
dwieście trzydzieści pięć tysięcy zabitych i Bmarłyck,
siedemnaście tysięcy rannych, dziewiętnaście tysięcy, chorych,
sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące internowanych, pięćset trzy
dzieści tysięcy więźniów w- obezach koncentracyjnych, 'czterysta
trzydzieści tysięcy deportowanych. Olbrzymią większość tych
strat ustalonych przez Polski Czerwony Krzy stanowią Polacyo

Wszystkie dane o każdym człowieku zostały stwierdzeni
na podstawie meldunku, Znakomitą część tych meldunków uzyskał
Czerwdny Krzyż od włashyeh placówek krajowych, które rejestrują
repatriantów. Wiele danych dostarojsyl Państwowy Urząd RepstrdLo—
.cyjuy, wielu dostarczyły osoby prywatne, Międzynarodowy Czer—
wony Krzyż, instytucje społeczne, UNRRA z terenu Rzeszy, wre
szcie — Czerwone Krzyże różnych peństw.
Powiedzieliśmy, że wszystkie dane, o stratach oparte
sQ na zasadzie meldunku. Straty na meldunku niooparto — nic
zostały w statystyce Biura Informacyjnego uwzględnione, a prze
wyższają one znakomicie cyfry-, które Biuro zebrało. To też
przytaczane przez nas dane ilustrują raczej mami, pry działal
ności Biura Informacyjnego, aniżeli dokładność poniesionych
strat w ludziach.
.
’
/ ,

.
Obok map i wykresów - na małym stoliku piętrzy się
niewielki stosik przedmiotów zebranych z wielkiego stesu

nia metalowe drobiazgi, noszone 'źwykTe~'w”kieszeniaoh i toreb
kach, jakJ kluczyki, oprawki okularów, scyzoryki, papierośnica,
zapalniczki — piętrzą się w małym stosiku jedynych śladów po
gywych ludziach.
Ciekawie zaprzykładowan© różne rodzaje dokumentów re—
jestraoyjnych, pudołko, wzięte z Muzoum Oświęcimia, zawierające
kartotekę więźniów z ich fotografiami, fotokopie strat, sporzą
dzonych naprzyk ład przez Oficerską Remisję Strat w obozach w
Murnau i Woldenbergu, przez Międzynarodowy Cfcorwony Krzyż w Ge
newie. Jest ewidencja Polaków zmarłych na terenie Rumuni5 1
Bessarabii, są różne ewidencje powstaniowe, jest księga służby
RAE, zawierająca listę lotników polskich, poległych w bojach
nad Anglią, Francją, Niemcami, są spisy strat polskich we
Włoszech, pod Monte Cassino, Bari i tylu innych punktach wło—
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skie j ziemi, są oryginalne książki spisowe z obozu koncentra
cyjnego w Stutthofie, w których., jakże często powtarza się
diagnoza niemieckie gc lekarza! «zmarł na złe krążenie krwi”,,..
Jest część kartoteki więźniów z Buchenwaldu wraz z ,fotjrgrąfi pmi w
/
**
Jednoizbowa wystawą Biura Informacyjnego P.C.K. pla
stycznie zilustrowała ogrom prący, dokonywanej przez tę insty—
tucję, ale przede wszystkim - jej wielką użyteczność dla tych,
którzy poszukiwali i nadal poszukują swych najbliższych ó nie
wiadomym losie.
,
i

—-*»
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Budżet odbudowy Warsaewy'
ńą III kwartał If 46.
’
•

DH
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ODBUDOWY

Biura Odbudowy Stolicy dysponuje, na trze- .
oi kwartał r.b. budżetem 359' milionów złotych z dotacji Ministerstwa Odbudowy i 110
milirąów złotych z kredytów bankowych.

Przeznaczenie tej niewielkie j ąumy jest następujące!
ha budownictwo mieszkaniowe - 45 milionów (odbudowa domów mie
szkalnych głównie na Saskiej Kępie; Bielanach, Żoliborzu i po
kotowi®): ną odbudowę szkół i ufzągzeń dziecięcych.- 30 milioszpitali - 45 milionówj na wykończenie budynków biurowych
13 milionów złoiy,ch$ na Oczyszczenie
ąta z gruzów i zabez
pieczenie zabytków przed niszczeniem -13 milionów:ma roboty
porządków o—rozbiórkowe — 25 milionów: na kontynuac ję odbudowy
'• gxfOwni - 50 milionów; na wodociągi i kanalizację - 65 milio- .
,
nOwj ,na prace wodno-melioracyjne' — 10 milionów:' na roboty ogr'od
nicze- 10 milionów; odbudowa.rzeźni - 25 milionów; Zakład-Ocjz7v>
B^milion^w^łbt” h
Miejskie Zakład” Komunikacyjne

Warszawska Dyrekcja Odbudowy powołana
dla realizacji planów BęO.S. prowadzi w
, tej chwili odbudowę 15-stu większych
obiektów w. Stalicy, jn.in. gmachu Instytutu
. Radowego, Centralnego Urzędu. Planowania, gimnazjum im^Królcwej
Jadwigi, bloki mieszkalnie przy Ulicy Bartoszewicza i t.p.

Warszawska Dyrekcja Odbudowy
przy pracy
. .

%arto nadmienić, że przy szczupłości środków kredyto
wych, lepiej znacznie przedstawia się-w roku bieżącym sprawa
materiałów budowlanych, władze Mogły zwolnić duże ilości ma
teriałów reglamentowanych na petrzeby budownictwa prywatnego.
Natomiast nadal .ciężko jest że sprzętem, a i sił*roboczych
mamy nledosia tek.
<
Warszawska Dyrekcja Odbudowy stawia sobie za zadanie
przyspieszyć tempo prowadzonych robót i gospodarować cszj z0d—
nie państwowymi funduszami na odbudowę. Dyrekc ja wprowadziła
nowe metody budownictwa prz‘ez uzyskanie.! zastopowanie nowych
materiałów i nowych metod praey^ Wkrótce przejmie Sna dziesiąt
ki dalszych obiektów i pokieruje ich odbudową.
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Akademicki Komitet Odbudowy
Kościoła św0Anny

W Warszawie zawiązał się Akademicki
Komitet Odbudowy Kościoła św?Anny,
gdyż fundusze? jakimi dysponują B,0?S»
i Ministerstwo Kultury f- nie wystar.czają na potrzeby odbud wy i konserwacji zabytków? Studenci za
mierzają zebrać ofiary od społeczeństwu tak duże? aby przywró
cić tej pięknej świątyni, dawny wygląd? a nadto - doprowadzić
sąsiednie tereny (stoki. Mariensztat tu.) do stanu? który w pełni
podkreśli ich. malcwniczośó.
/

Obecnie prowadzone są roboty zabezpieczające ocalone
mury i wnętrza? Dawny wytlą1 odzyskuje.stopniowo oficyna po
przeczna w kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu 66? która
jest starym? gutyakir.UrlaszA<-rem z zachowanym na parterze nie
tkniętym? a" przepięknym sklep leniw
Przy odbudowie sąsiadującego z kościołem spalonego
gmachu Muzeum. Przemysłu i Rolnictwa? obniżono o jedno piętró'
jego - zbyt potężną w stosunku dc- kościoła - bryłę?
i
'
i '
Ten fragment miasta po odbudowie należeć będzie do
najpiękniejszych widoków starej Warszawy®
Społeczna akcja oczyszczania miasta?

,

Zgodnie z zapowiedzią świata pracy i
kontynuując przykład akademików- spo
łeczeństwo Warszawy tydziU po ■tygod
niu? bez dnia przerwy? pr wadzi laJ>enr—
sywną akcję.. oczynzcnzazrLa miasta, z gru
zów? ~

«

Rezultaty tej akcji są już- widoczne? w Warszawie jest
_.
cnraz przestronniej na ulicach i coraz czyściej? Kieruje akcją
'=s*ti'''~’’'S7<XodS* w porozumieniu, z WydziaŁearJDrÓg i Mostów? Ruchu Kołowe
go, -Zakładu Oczyszczania Miatrtaó opracowany został plan pracy
przy uporządkowaniu stu ulic
dostarcz ny jest sprzęt i tabor.
Na poszm.za^lnyalu..oj<>Ti.,u;cach pracy? wy.znaczr.nych ochotniczym •
grupom roboczym? p zostawiono zespołom tym całkowitą swobodę
organizacyjną? Grupa otrzymuje zadanie do wykonania? sprzęt i
tabor? a rezultaty zależą od jzdnln/^ści organizacyjnych danej
grupy? jej sił i zapału?

Naogół grupy dobrze wywiązują się z powierzonych sobie
zadań. Ostatnio ulico Warszawy porządkowane były energicznie
przez zespoły pracowników Radia£ Dolskiego Czerwonego Krzyża,
Zawodowego Związku Dozorców? Centrali ^reduktów Naftowych i
inne ? .
. •

>

W dniu 15 -•m? rozpocznie pracę ochotniczy obóz odbu
dowy Stolicy? złożony z 1?000 chłopców w wieku od 15 do 20 lat,
zorganizowany przez Państwowy Urząd .Wychowania Fizycznego i
Przysposobienia Wojskowego? Obóz trwać będzie 6 tygodni? a go
dziny wolne od pracy młodzież spędzi na racjonalnym wypeczynku
i rozrywkach sportowych i kulturalnych?

Dołowa uczestników obozu weźmie udział w ogólnej ak
cji porządkowania ulic Warszawy? a reszta zatrudniona zostanie
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przy pracach, nad odbudową terenów sportowych, Uczestnicy obozu
rekrutują się przeważnie ze środowisk chłopskich, Młodzież obo
zu ofiaruje Warszawie w sumie 36 tysięcy roboczych dniówek.
Obok daniny pracy trwa akcja zbierania funduszów spo
łecznych, Krakowski Wojewódzki Komitet Odbudowy zebrał dotych
czas w gotówce i materiale bud 'wlanym przeszło 1 milion złótyohc
Z pieniędzy tych rczpocznie się wkrótce odbudowa "Dziekanki”;na
Krakowskim*'przedmieściu, gdzie mieścić się będzie w przyszłości
internat dla uczącej się młodzieży,
*
■
'
‘ 1
’
<’
/
!• / '
'
•
Wśród ofiar nadsyłanych prze z kraj na odbudowę Warsza
wy? mamy do zanotowania wzruszający dar robotirLków -z Trzydca na
Zaolziu w postaci’złcżony-ąh i8.,000 złutychCfDę ofiary dołączony
był list następującej tró-Ccij
. .
V
•

X

.,

'

'
'
.
"Podpisani pozwalają s -big przssłaó znów'podarunek -pewną część naszego miesięcznego zarobkh, -Mały* wprawdzie, bo to
naszymi’własnymi rękami źapr-accwany? ale zawsze'Od serca dla naszych najdroższych i. ukochanej Warszawy^ Będziemy pamiętali da
lej, dopóki Warszawa nie będzie cała?, pięknie i wspaniale odbu.de.wana”.
■
r
t

■■

■Ruch budowlany
, Aktualny ruch budowlany w .d'"’'sinicy Mokotów przodują
w"War.sza.wd.e ^^j^-OdhpAowió .Stolicyo Rsmcnt wanyoh . jest tu ogółem. 1,200
isb.mieszkalnych pod nadz: rem Bf,O,S.J? a/nadto. 1,200
izb mie szkal.uyc.h. w małych prywatnych,lokalacho Dodać.
.
do tych cyfr należy ramenty' szkół? gmachów 1 bloków»na.
•
' ■
mieszkania dla
j p; Mstw
. •
wychc
"

.
$

Inicjatywa prywatna wykupujo w tej dzielnicy dużą ży-. .
wotnośó? remontuje wiele' małych'domków i willi? a nadto »• szereg
domów ,@. kubaturze, od 5~oh.de .6-siu tysięcy mtr0szcśóo
ż

*’

*

T

Walny zjazd delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej WICI
- postanowił wyhodować w Warszawie własny’ gmach dla potrzebyorga
nizacyjny cho .Budowa/domu dokonana zostanie zę składek epcłeczed- ,
i stwa wiejski 0gco
— ' ...

,
.

■ Szpital jdziscięcy Kar "la. i Marii przy uloDesznó 136 zo
stał przez Niemców całkowicie -zniszczony o'. W ostatnich dniach
. ukudczony został wownę l-rzny remont jednego z budynków, w którym
Resort Zdrowia 1 Opieki Społecznej Zarządu. most,Warszawy zorga. aizował żłobek dla 80 do 100 dzieci'najbiedniejszaj ludności
Warszawy.
Odbudowę, pawilonu i dostosowanie go do potrzeb żłobka'
. przeprowadził B,0oSo
,
.

'Codzienne postępy Projekt dostawy śląskiego gara koksowniczego dla
odbudowy
przemysłu Stalowe4 Woli i innych zakładów pracy daw
nego Centralnego Okręgu Drzem;: śłowegc wchodzi ńa real,'i
ne tczyoCazcetąg'na tej linii już częściowo istnieje,
raków posiada połączenie tago rodzaju z rejonem CoOoP,

a ." >
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na Śląsku zaś gazociąg idzie aż do Wałbrzycha. Pozosta.je
więc wybudować stosunkowo niewielki (okOłC 100 klm.J, odci
nek Katowice •* Kraków, stację -kompresorów w Zabrzu, lub My
słowicach i ewentualnie stację pośrednią w Pilznie. Budowę
tego odcinka przewiduje trzyletni plan inwestycyjny.

Następnie planowane jest przeprowadzenie gazociągu
przez Częstochowę do WARSZAWY. Rozważany jest także projekt
połączenia gazociągiem Warszawy z rejonem O.O.P., skąd wybu
dowany już jest gazociąg do Ostrowca i Starachowic.
Codzienne postępy odbudowy Stolicy znajdują wyraz w
następujących cyfrach:
W ciągu ostatnich dwóch -tygodni czhrwca r.b. brygady
robocze wodociągów i kanalizacji nawodniły 3.690 m. ^ieci ro
boczej w Warszawie oraz 605 i. - na Pradze.r

Elektrownia Warszawska dostarcza prąd porad 82*000
abonentów na terenie Warszawy. Nadto dzięki wysokiej produk
cji energii elektrycznej zdolna jest .zasilić w prąd okręg
podmiejski.
*
W dniu 14 lipca pć> raz pierwszy po wojnie ruszyły
podmiejskie poolągi elektryczne na trasie Otwock - Warszawa
Wschodnia. Po zelektryfikowaniu tego odcinka, zapowiedziany
jest wkrótce ruch pociągów elektrycznyoh na drugiej z kolei
trasiei Mińsk - Warszawa Wschodnia.
W niewykończonym przed wojną wielkim-gmachu przy
Placu Trzech Krzyży wznowiono pyace budowlane* W gmachu tym
w końcu r.b. odbędzie się wystawa przemysłu drzewnego.
Na moście Poniatowskiego ukończono budowę bocznych- barier,
ustawiono słupy tramwajowe, przeciągnięto szyny tramwajowe
i rozpięto sieci napowietrzne.

Rozpoczęto - po sprowadzeniu materiałów pomocniczych
oraz elementów konstrukcji - prac® przy odbudowi® drugiego
• toru mostu kolejowego pod Cytadelą Warszawską. Obecnie w mon
tażu jest pietwsze przęsło tego mostu od strcny Warszawy.
Prace budowlane przy tymczasowym Dworou Głównym (ul*
Towarowa) zostały zakończone. Jeszcze tylko zainstalowane zo
staną urządzenia wodociągowe i elektryczne, poczem nastąpi
otwarcie nowych hal.
Na miejscu straceń w Alejach Jerozolimskich przy ul.
Marszałkowskiej rozpoczęto budowę pomnika z inicjatywy akade
mików, którzy niedawno oozyszozali ten odcinekiUlicy.Wzdłuż
całej długości miejsca stracenia ułożone już zostały płyty z
piaskowca. Płyty zewnętrzne wykuty mają znak w formie krzyza
Virtuti Militari. Z obu stron pomnika umieszczone bę/ą pilastry trzymetrowej wysokości, zakończone parapetem* Pośrodku
umieszczona będzie granitowa tablica z odpowiednim1 napisem,
ufundowana przez studentów.
\
\

\
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Ofiary hitleryzmu, w podziemiach
kościoła św* Jacka

W kościele p ©dominikańskim św* Jacka
przy ule Kreta prowadzone są prace
zabezpieczające* Podczas oczyszcza'
z
nla jednej z bocznych kaplic - robota
nicy natrafili na częściowo spalone zwłoki ludzkie*Dokonano
bliższych, oględzin, które doprowadziły do wniosku? że znalezio
ne trupy - to ofiary zbrodni niemieckich, w 'okresie. Powstania*

tal i
kCuuAeAujf

nek

oywjaxi«4

Zw

,

»xuDXŁWVfnMĄ,

Bęiljuiura

ła się w nim część ludność-i ze Starówki* Kościół obrzucony był
z samolotów bombami oraz ostrzelany silnie przez artylerię , a
po Powstaniu - spalony*

Pomnik na Nowym Święcie pod
opieką dziennikarzy warszaw
skich*

Dziennikarze Warszawscy ** nie mogąc
ofiarować - ze względu na swe ccdziert.
ne zajęcia
ochotniczej dniówki pra
cy na odbudowę Stolicy-? postanowili
wzamian ofiarować swój jednodniowy
zarobek*
<■

Z sum uzyskanych tą dz-,’gą wzniosiony będzie pomnik
na miejscu stracenia na Nowym swiacly? pomn.il. identyczny z
tym, jaki wystawiają akademicyrr; Al.ei Jerozolimskiej0
Dzieci warszawskie w Bułgarii ‘

•

.

Trzysta dzieci warszawskich wyjechało na-kilkutygodniowe wakacie do :BuŁgar.il na zaprószenie cpiekh .czyoh.
instytucyj bułgarskich.*
r*.

•

Dzieci przebywać będą w Warnia riad morzom. Czarnym i
w Płotjew w górach Bałkańskiuh* Pojechały dzieci sieroty? półsier.oty oraz dzieci, rodzin ciężko pracujących? a nie zarabia
jących tyle, aby móu wysłać je na kolonie trzymiesięczne*
*

Konsekracja dwóch, biskupów
w Warszawie

W kościele prokaitcdralnym św0 Józefa
odbyła się mcczystość udzielenia
sakry biskupiej nowemiancwanym sufra*gancm warszawskim* kseinfułatowi
ZoCnoremańskiemu i ksokanonikcwi
WoMajowakiemu* Konsokratorem był Pry
mas Polski ksckamći.ynał Hlond*

W czasie uroczystości kościół wypełniony był wiurny—
mi po brzegi? a delegacja przedstawisi.eJ.1: społeczeństwa i no
wo-konsekrowani biskupi, zgodnic” z uświęconym wiekami zwycza
jem, ofiarowali ks*Prymar.uwl'-2 świce.
2 Chleby i 2 baryłki
wina*
’ ■ • 4 ?’

Mazury i Warmia w Warszawie

Pod hasłem* lazury i Warmia. wróciły,
by nigdy nlo odpaść od macierzy"?zorganizrwana została'wystawa w Warszawio? w gmaahu P 'lltcobniki przy ul0No
akowski ago*
o/ o
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Eksponaty wystawy ilustrują wielowiekową walkę i
■ pracę podziemną polskich mieszkańców ziem M.azurkko^Warmi jskicUo Wiele jest eksponatów poważnej wartości historycznej}
np? jedyny sztandar plebiscytowy z ro1920, książka drukowana
po polsku,- choć gotykiem, w ro1p36 (Kalendarz Królewiecki)f
narzędzia tortur,p.t*zy pomocy których Niemcy dokonywali mor
derstw na Mazurach 1 t.p.
■ .

W Warszawie bawił ostatnie’ bułgarski lekara^naukuwieś droPanajot Geneff, który
zwiedził kliniki i instytuty oraz labora
toria Uniwersytetu: Warszawskiego.Zapytany
o wrażenia - oświadczył:

Jestem zachwycony polską
młodzieżą

Uniwersytet.Warszawek! znajduje etę na • wysokim ,pozło
mie* Różne katedry cbs&d.aund. przek najwybitniejszo osobisteŚcl navk'W 3» nazwiska kto^rch znane są żagranicą, "JSST2M
ZACHWYCONY- POLSKA
AW1MICKĄA Widział cm .setki stu
dentów i studentek w Alejach Jero wulimskic&.\. za trudnił cnych
przy oczyszczaniu i. odbudowie miasta^ Tę . samą- młodzież widziałem, w klinikach i lal\oratGr:laó.b^r^^a«u4ą^^
ima
łem i entuzjazmem.
’
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Wydział Grobówniotwu PoC.K. i Główna Ko—
misja Badania Zbrodni Niemieckich w wyni
ku przeprowadzanych badań ustaliły, że War-'
sława otoozc-ńa jeet pierścieniem grobów
masowych, kryjącyah szczątki ofiar egzekucyj,. dokcnyWanych w okresie.; gdy Niemcy: już nie. wywozili ska»—<r
zanców na Palmiry.^ a
:uzęJA^j..mac<r?ńa--aflar na
terenie ghetta*
- .
’
.
?
iń

JgiAjrściaiLjnasY^
«■— otacza-Warszawę '
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Groby zbiorowe znaleziono w miejaccw-.śuiachS pod wsią
Dąbrowa niedaleko Łomianek, w pobliżu osiedla Magdalenka , .nieopodal szosy* wic-1ącej przez- Okęciu dń sękocłna, koło Lasek,
w leeie Stefanów kił;: Piaeeuz.ua, koło stacji kolejowej w Pia
secznie, niedaleko stacji kolejki grójeckiej Pyry (las Kabac■ ki), koło wsi wólka Węgłować
Po prawej e;'-.renie Widły również otacza Stolicę wie
niec zbiorowych mogił: na terenie wsi Bukowieo, niedaleko Jab
łonny, w lasach w rejonie Rembertów - Wesoła.

•Ekshumację mogił zbiorowych, znajdujących się w oko
licach Warszawy, już rozpoczęty*lejna wszystkie mogiły zbio-’
rowe wydadzą swe tragiczne tajemni-.-a martyrologii polskiej*

