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NARÓD POLSKI UCZESTNICZYĆ BEŁZIE
W ODBUDOWIE STOLICY ________

W niedzielę 21 lipca, obradował w Warozawio swojego
rodzaju "sejm” całego kraju, zwołany na specjalną sesję, po
święconą wyłącznie sprawie odbudowy Stolicy. Było to drugie
z kolei plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Odbudowy m.st^War
szawy, zwołane zamiast pr^Aktowanej w tym terminie kolejnej
sesji Krajowej Rady Narodowej, tą zmianą akcentując doniosłość
i wagę przywrócenia Stolicy do pełni życia i działania.
Nad obradami unosił się zwycięski duch dokonanej od
budowy mostu im.ks.Poniatowskiego,dzieła- które stanowi re
kord wysiłki umysłu i pracy rąk nie tylko w naszych zapozni
mvch- jeśli chodzi o ułatwienie techniczne- warunkach, lecz
k^óre stanowiłoby sukces dla każdego z wielkich,bogatych miaot
Zachodu. Cóż dopiero, gdy pomyślimy, że zostało ono dokonane
w Warszawie, w mieście,któromu świat cały przyznaje pierwszą
lokatę w tabeli zniszczeń. Owe zwycięstwo mostu nadało obradom
Rady Naczelnej mocne akcenty realizmu, pełniejszy lot’_
ne przekonanie, że rzeczy postanowione staną się rzeczami do
nanymi.że ze słów schwytanych na papier protoKułu- WYS-.
się nowe, rekordowe mosty rzeczywistości, w postaci domów,ulic,
pomników i parków.

Gdy słuchaliśmy wczoraj sprawoddań, przem°wień i dys^kusji, w mocnym tempie prowadzonych ni^przerwahie
godzin, odnosiliśmy wrażenie, że powstanio Warszawy 1944 r-u
nie tylk^ nadal trwa, lecz zaraziło swym płomieniem
’
Towarzyszy mu to samo u ..ił o v; .nie wolnośoi, które na boryka y
rzuciło milionową ludność Stolicy, to sam' wyzwanie
śmierci. Lecz nadt" towarzyszy mu tym razem w spaniała ayscypii
na planu, potężny rzut myśli, ogarniającej P^zyszłoćś Rzeczypos
rolite'1, wielki zryw energii i twórczości, obliczonych na p kolenia które przyjdą po nas. Odbudowie Warszawy towarzyszy
to sw- natchnienie,któro w r.1939 kazało jej obrońcom trwać
na straconej pozycji po t*,aby od jej ofiarnego znicza zapalił
się świat męstwem i odwagą.

Otwarcie mostu kończy pierwszą pionierską epokę w odbu
dowie Warszawy. Powzięte 21 lipce uchwały
o żalnej RadyJKL«v7opoOzltklem drugiej epiki, której zadania zostały ściśle =P^yz0"
w.-ne, określono termin ml oz su, wsparte o przygotew .no plony,
c kadry przoszkel-nynh ludzi, : zap ..ł kraju, umocniony roalnym 'brązom farszowy żywej i funkcjonującej.
W plon, rnym posiedzeniu uczestniczyli członkowie ‘’~-CZel“
nej Kody w liczbie ponad 200, przybyli ze.wszystkich ^ron
krMu. Przy stole prezydi.lnym z .jęli miejsca* prezydent Bieru.,
premier Os^bka-M rawski, inż.Jerzy
'bo^3^»
iste^Odbudow
M.Spychalski, prezydent m.W rszawy St.T' Iwiński,minister Od _
Kaczorowski. Obr ody tuczyły się w kolumnowej sali Sm^hu Pr^ diuna Rody Ministrów. Z galerii zwisały, J
szt nd.ry -lbrzy
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mis płachty pi-iŁdw- tnrp przyszłej ■<•»'■ rsz wy. Klik n ścia kolorc-Tjyoh .'ykrosów br z- v ł' st n zniszozań, d k-n na rear.nty i
hbud-wę, pr co Inspekcji Bud wl n<e j, wzr-sty kasztów i tp.
Z
" były szcz.gół wymi pi n ml n-./ych dzielnic
tyl.-c
dbud^wnej, lecz i przobud v n.j,udi4d \Lni—
Prz-budowie d- ąkm ni wszystkich j J z d- ń
sp łącznych.

•

W h-llu p st ,-7i n^ m kietę- pl n dzielnicy K ł^pior.7szej,n ■woj dzi.-lnicy niuszk. ni-woj, j k; z bud w nn zost \~
?i ”
Strzel .ją tu v górę 11-plętr w? budynki miesz:;1 113
riobie rlą przestrzenią, -tacz-Jąca półkrę^
giom .-z.r ki,r zglg.ły pl o. N innym pl nie piękni, rys ? łł>VP 71;dzi.libyśmy-p -rysk--perspektywy p cz.rz n^j
Z '7idc'kica n" z .bytk.wy budynek giełdy
?._y ul»Król. 7skiej. Pl n mier-zk ni-;aj dzielnicy Mur nów
wał szczegół we,-pr c>v-ne dot lę;budynki użyteczn ści publicz?znłt?lC^Z^<J^yQ,K ^^i-i-ńdcszk ły,t. tr, śrd -kil h ndlu,
^P1J,’i’d4 1 u 1
Oczy n,£z- przywiąg ł a gnetycznio j .den
gm .oh«P ji'.k-M-.uz.>l-au*n, budynek, który s u jeden sthrozy ze. hi trząc n ziel ne i czarno pl .;y rysunku, przebieg; 1ic
uli° 1 uk ^n° kraski z bud-wy, widz prz.rzucił
Muranów0*1
2 “‘ili n
*113n1'’ z i-g jących dzid pustynię

Rezydent..

J5.Bierut...

Obr dy tuorrrł pr.zee N czelnej R .dy Odbud-vy m.st.Wersz-wy,prezydent K.R.N. B l.sł 7/
Bl..rut, wygi szjąc n stępujące przemówicnies

,. ,
>r z z n ii dzisi j n d dbud*wą » -.rsz wy r dzą baz
p X+^ ’^i14 'Zc£ŹZd rZu«Zj by;'v toli, niżeli zgr n dz-eni tut j
? -ld* ?db^~w frz.ci.g-- M'-rtu un eznił . sz„r:kln rzt?Wby7
krJu’^ ■■dbudmy. Pt lioy ni. j.rt .. rzenką,
j k t się wyd 7 łe półt r r ku t . ;u,ki dy rząd zdoayd v ł,
że
rsz-we z str ni o St-licą P lski,w ty ohydni oh, kiły jaszcze
snuły się dyny n sprl.nisk oh t rsz wy.
ł
d-31
przywróceni- a rsz wio g dn~óoi
; '>st Prz?2 nik’g? kw.sti a ■; no.Dzisi j wszysoy wiah
-śxrr ;7' P“',St uio»z-- będzie Stolicą P'lski,ża pWi
ni^ń? ^ud-wy . rsz-.ry nio h . rz nką.
tej dbudonU w
fD • ?°Sx kresu cz .su wzięły udzi ł szor kio sfory r botnikow,inżynierów, rchitottów,plfi:;istów>rzsr-kio rzeszo ludzi
k-jlolA'2c"ł^^ kr ju,którzy zrozumieli o łh-łc-ai
1
ł K-iusó n<sł . ^dbudv7y gt'licy,zn ozonie tego
h:ł?2 .d}_ Przyrzł'^ wielkości P-lski i p-.spiaszyli z p ' m-oą

n^-..

Mi.;- t-

.usi y stwierdzić, ź.

uwierzyli, w przyszł ać P lski de .... -kr tycznej, dr !
u'?11i4.x szor'3Si J-J bud-wniczych. Ni. bi ri w t.i pr cy u
“i.!^^zV!tpł11-V? n sh <1 izid mi-...
zyNli^z
nia.1 ^'.czelnej R .dy jest uczynić -szystk-, by rzesz i bud ■■
nloyoh Q-.sz?j stlioy wzr st-.ł 'lloz.bnh, »y rta
8Ml”?®?.-* ■ ~nt>itl3ay bę’zi. :y
gil p.wlódzloć, ŻJ o >ł1 .
•■’ •.•' r+mesył w - 'b-’ "te Ut ' l lcv„

*
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Otwierając posiedzenie dzisiejsze, ohoę powitać nowych
członków Naczelnej Rady Odbudowy, na ozele z tymi, kt^zy wróci
li do Polski, wielkimi poetami Władysławem Broniewskim x duii.--.nen Tuwimem, których witam w szeregach Rady Naczelnej.
7&nła*«vLl dla •afcu.dftwy
1 ^telih.

*■

Po przemówieniu., prezydent Bierut wręczył- w
imieniu. Krajowej Kacy Naredcw ej - ordery os, n
zasłużonym przy odbudowi* Warszawy, a mian*—
wiciei

Order Odrodzenia Polski III klasy otrzymali? inż.Roman
Piotrowski, kierownik Biura Odbudowy Stolicy oraz inz.prcf.o*a
nisław Hempol - projektodawca i kierownik odbudowy m stu P-nia
■ towskiego.

Order Odrodzenia Belski IV klasy! inż.aroh.JÓscf Siga2,±m, - zastępca kierownika B.O.S., inż.Zenon Well^skl, ins. OZ'-sław lubiński.

O,rd«r Odrodzenia Polski V klasy! lubieński Stanisław,jCepeftyński Bronisław, łasz oz Jerzy i Tkoez Karol.

Gdy preMYdent wymienił nazwisk* prof .inż.Hempla —
_
twór** mostu poprosił c głos i zwrócił się do prezydenta o.cofnięole tej deoyzji, mówiąc!

<

Ze względu na katastrofę', która miała miejsce, uważam:
‘ ie Qdsna*zeni6 mnio się nie należy. Natomiast proszę O-znaozy3_
oałą załogę, zatrudnioną przy moście, a wtedy i. ja otrzymam
malafcną ml cząstkę odznaczenia.
‘
' ęiezę, jaka zapanowała P* tyoh słowach, przerwał,pre
zydent Bierut oświadczeniem!

Nie mogę przyjąć do wiadomości tego ..oświadczenia* Sasługą profesora, jako kierownika robót, było po grudniowej -ta
tastrefie zawalenia się łuków to, że potrafił wyciągnąć .wnioski
& wypadku 1 że pomimo nioazczęośaięi, doprowadzi! do moiica prace
W rekordowym,, tempie i w termin!*. Ni« wspominajmy więc katastre
fy^ • ^której wszysoy już zapomnieli.
©
Z kolei przeszedł prezydent do wręczania Cdznaki Odbu
dowy Warszawy.

. Złotą Odznakę Odbudowy .Warszawy otrzymali!

.

Grzybowski Ludwik, z Zarządu Miejskiego; Dziewulski St
Miohotek St., Pogonowski Z.,, Rajowski Cz., Rutkowski H.,z Bxura
Odbudowy Stolicy, Woliński :2. i Kreyser H. z firmy "Mostostal ;
Radwański H. i Rahwan M. z Komitetu. Wojewódzkiego Sląsko-Dąbr-wskleg*, Ciszewski T. i Nartoff M. z Dyrekcji.Odbudowy Warszaw
skiego węzła Kolejowego; firma "Mostostali, instytuoje. B.O.o. orąą ^omitet .Woj®wództ> ^..Śląsko-Dąbrowskiego dla Odbudowy War
szawy i S.P.B.
*

.Odznakę srebrną!
1

l

&

ś

5 pracowników Źarządu Miejskiego (Resort Komunikacji),,

.".KRONIKA

”•

.

ODBUD OWY . WARSZAWY
- - - -#7ar -

'

t

\

str* 5
»~ "
■

■■..

»

8 - Biura Odbudowy Stolioy, 22 - z firmy "Mostostal’’, 1 -z
S.R.B., 1 - z Gazowni Miejskiej,,5 - .z Komitetu Województwa
^lasko-Dąbrwskiego, 5- - z Dyrekcji bdbudowy Warszawskiego.
Węzła Kelejo^sgę, 2 - ą firmy "Pniak" j 2 - z firmy 'Stronc-zjdski,c Czarnot& 1 A^ka".
ąr

*

i-i

Odznakę Brązową!

■.-.

-

'

■

,

.

')

" -1

9 pracowników Zarządu Miejskiego (Resort Komunikacji);
4 - z B.O.S.# 64 -;.z: firmy "Mostostal"., 5 -’Z S.P.B., 5 - z Gn. zowni Miejskiej, 12 - z Dy ręko ji Odbudowy Warszawskiego Y/ęzłu
Kolejowego*
*
■ .’
■.’•
'1

Qbśźeyne sprawozdanie'z działalności .Kura,
Odbudowy Stolicy składa kierownik tej.in-^
stvtuoji inż.Roman Piotrowski, ^e sprawczcąni- cytujemy następujące najciekawsza 1 najbardziej char akt ery tsyc zna dla’ dokonanej 01' .?> ■ budowy ustępy!
■ * '

Biuro Odbudowy Stolicy
rrzed forum Naczelnej
Radv Odbudowy
. .
Rady uciruttowy

W zakresie odbudowy budynków na cele państwa odbudowa
liśmy tyle, że Warszawa po roku już może byś.i. jest- rzeazywisią
Stolioti*, może zapewnij poszczególnym biurom i instytucjom normnlm .pracę, W porównaniu z tą pozycją, wyraźnie pokrzywiony jest
-winietychazasowej odbudowie - samorząd miejski, który nadal dyspo
nuję niedos^torijzną lliczbą . gnia.chów, obsługujących potrzeby spełcazne (biura, szkoły', 'domjr^rfhckągcwAyżł oblani -t.p.) oraz miasz
kaniee Warszawy; bow-ian^woriinloi minsz-kaniowc w Stolicy są naaai
nad wyraź ciężkie.
*
Szczególnym sukcesem możemy się poszczycić, jeśli cho
dzi o odbudawę.-i oddanie do użytku budynków użyteczności.pub
licznej. Warfo przy tym Zaznaczyć, że w warunkach miejskich,
odbudowa o urny ch -budynków jeczoZe nie oznacza,-że-eą one.gotowe
do/użylku. Bowiem dcm, ’pozbawiony wody, kanalizacji,.światła jest w praktyce biorąo niezdatny do użytku, chociaż jego, mury i
da®h zostały odbudowane, czy wyremontowane. W tym zakresie mo
żemy, zaprezentować następujące cyfry!

w stosunku do 100% przedwojennej 'zdolności pracy dziś, pe odbudowie, elektrownia dysponuje 52% tej. zdolności,
wododiągi - 90%, gazownia - 20%, tramwaje - 19%, Jeśli cyfry
te przetłumaczymy na język bardziej zrozumiały .i weSmiemy pód
uwagę, że w Stolicy zmniejszyła się liczba mieszkańców, a .prze
de wszystkim użytkowanych budowli, wówczas okaże się, że4
elektrownia zaspakaja 104^ potrzebymieszkańców.w po
równaniu z ' okrespń z przed zniszczenia* Warszawy; wodociągi .w
140%, a tylko gazownia i tramwaje pełnią swe funkcje poniżej

ioo%.

„- '

W liczba’absolutnych funkcjcnowanie tych instytucyj
użyteczności publicznej przedstawia się następująco!

ełbktrbwnia'deje mcc 4S»5.00;-KW na<-dobę ; wodópiągl 100.0.00..m.szeóó* wody filtrowanej na dobę; nawodniono 456 km,
bieżących sieci; gazownia wytwarza 40.000'm,sześć, gazu. Dłu-
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gość 1-ini‘i tramwajowej w’ ruchu -wynosi 79 kim., wozów tramwajo
wych w codziennym użytku - 153, długość linii trolleybusowej
•w ruchu - 2.9 kim. Przyłączono do sieci elektrycznej 80,000 mi eszkaó, dć sieci wodociągowej 6.284 nieruchómośoi, do sieci ga
zowej - 1,524 nieruchomości.
•
*
.

1

Biuro Odbudowy stolicy załatwia obecnie średnio' 550 in
teresantów dziennie (w r. 1945 tylko ' 1J0) . W r. 1138 -Zarząd Miej
ski zatwierdzał 500 projektów miesi ?c«-iie; ’ ,0,8. - 1^6 w r.
1945, a w r, 1946 - 206. Biuro Inspekcji Bnlowiaaej wydaj© migsią ;znia 712 opinij .urbanistycznych,
. , '

I

.

■

ciuro Odbudowy Stolicy posiada szereg opracować laukoWyah wielkiej wartości .w .'zakresie . architektuuiczno~urbsni,styczSt«diów gospo iarczych.-,Prace te'
eczne i gc-mon-^
ne.
dla inmych mi’ast, b^d.ącyniv-w t kiej wyULatrjtd jWj
Itatifikwa obecnie. Prac takioh posiada Biuro ągółem 1C4, •W tym:-.
w«h-iV®kteni Qsul«-*»rbańhs't.yu^yd^'" 77 > .zabytkowych - 19,' inwenB■ '■ '

Z
Stoki, oy

. ,

’’

.

■• rezydent' m .st. Warszawy•ińż/St,ToŁw47ski scharakteryzował dorobek Komitetu •
< domowy Stolicy. '
• _
.

Z dotycho-zasow7ch doświadczę-' wyciągnął prezydent TołifcŁAidtl srz.exeg wniosków, które cytujemy;
>

1

.

'

'

*

■

•

w'przyszłości rlależy bezwzględnie koordynować przy.dział cbie.ktcw do- Odbudowy z.'przydziałar<r kre lytów >'
■ . -ńa ■ t entcel. Wówczas powotan.de możliwość pedtaeto wy
korzystania- obiektów przydzielonych zainteresowanym
.instytuo.jom.. Jednocze-śnie trzeba przekwaterować u‘
żytk-oWnikó-w danego' obiektu, dc inpych loka.'i, aby in. stytucj-a, która otrzymała jego
rzyiział, ' był a w sta;nie wykorzystać go-w pełni. lokal e, do których prze. •. nieś -leni; b j ią. inni użytkownicy’-lanego .gmaśnu.., winny
’ .
być z. góry ,r-zygot cwane;
•
1.

/.
.
•

.

trzeba kod.acznie przy spi osźy ć . o praco w ni'e planu
zubuiow/ poszczególnych, dzielnic i.bloków, zgodnie .
a- wytycznymi geaerala&go planu przyszłej Warszawy.
- Gotowe pla.y zabudowy•poszczególnych dzielnic pozwo'
Ib *iuru ‘Odbudowy. Stolicy wyznaczać konkretne posz
czególne' place do zabudowy-, a określone budynki do
' odbudowy, lub remontu. To przy pieszy^znakomicie
zabudowę
,
*
-*
■
•
*
*
ł
i^arząd Miejski przygotował już szereg budynków 'dla prze
kazania ich Instytucjo^ różnym' nie'tylko do remontu, leoz - do
prawidłowej, odbudowy, Zarząd Miejski '.planuje właśnie budowę
kompleksu gmachów Słowa Dolskiego,- zespołu '>udynków dla Mini
sterstwa Komunikacji, .Ministerstwa Przemysłu, Skarbu, nadto no
we osiedle mieszkaniowe .W.8.M, na Żoliborzu, Miejski dom Oświa
ty i Kultury w Alejach Jerozolimskich,
•

2.

. '

Ł

3. trzeba zapewni 5 odpowiednie warunki współpracy przy
odbudowie Warszawy zdrowej inicjatywie rywatnej i

kronika odbudowy warszawy
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społecznej, W tym celu muzlmy uporządkować stosowanie ^Y^czcą^
od działania dekretu \
‘?n®3 S^poda.je 1 ,
> ty
od działania dekret ■ p^-t-łvóh kontro-

*

**S*

„^orsysttoto
Uprawnień., wynikających z obowiązuj',c^g-. ustawodawstwa,

łŁÓdzl ' inicjatywo prywatną > musimy odróżnić^
J eśli
Awa mc-’?’ c4 pikszt - rot ów do przestrz©gani f obowiązującego •
^ułM^stwa 1 dę^zi&ania w Jamach t^ ustawodawstwa; drugi obliczany na osiągniecie zysków w krótkiej mecie? oua-wan.« w«.
tyty.wej=« „/gięto aa pito i p^łp^ *«-

szego miasta,
. Tej ostatniej lnic jaiywy. prywatnty y-pietid?
nie możemy. Locz inicjatywie Z^r wej,
kentrolewane;!, -gospodarki.
na .spełnienie
- z -d-^- -o ■?. .
troskliwości, trzeba lad jej pewn-ój? ze korzjst
onn -ę.ji_
ze°wszystkicŁ uprawnij z chwilą? gdy-da
wkity w odbudowę
Stolicy.

■

Trudny'Problem uporządkowania gospodarki Lokalowej w .
Warszawie’znafdu^e się
przy, pełnym, zastosowaniu przepi
sów dekretu o publicznej gospodarce xrka...am.>., na "g’04. e^^t.
dze„ lecz - trzeba jeszcze uregu./woó . napi^ i^śc. d
cy. Luóncśó nieprodukcyjną należy pi^sieolio w ok^jicv py.mu.ea
skie, bądź dc innych.^?^>dkÓVŁ-l:naJU.? zapewniając jej m^liwe wrunki bytowania,^

Sprawa odbudowy Warszawy,
na arani^^d.sv--3X>^ we,

.
-.

'

Z
/^“^łn^Sc^Yorskiel^w
referacie y,t. "Sprawa odbudowy Warszawy
na arenie międzynarodowej" zobrazował?
jak dalece świat interesuje się zniszczę-nla.m:L Stolicy i <• ile *> ■?. .00 jojemy na
'jego pćmoc w odbudowie naj bardo.< ej mórz eol
ski eg i miasta.

Cytujemy najciekawsze urywki tegv referatu,

Oonh naszyty rodaków z rzeźbiarzem Ostrowskim na ozele zorganizowało'w New Y.rku we wrześniu A944 Tymczas wy ko
mitet Organizacyjny Światowej Odbą/icwy Warsz-^wj a
Di w śc-4 310 "szep'1' rowie z ani a ważniejszych krajów kul.?,
ziemskiej ze sprawą “naaSey Stolicy, Krmitet

z inicjatywą ogłoszenia mi ed.zyn.ar - doweg " k tiubu na p^an o..di. dowy Warszawy,
.
/
wpiljp- te^ ■ projektn, konkurs p winien by się od,.yd
rod egidą najpoważniejszego /towarzysz oni a,architektówjAmeryo
z udziałem 50 najsławniejszych urbanistów 1 aroj.tj.. w
Imiennie zaprósz nyoh ze wszystkich większych ośr.dk^ Ameryką
‘Europy, Afryki i Azji. Zasiągiem swym m nkąrc miałby obejmow^.
wszystkie cywilizował,© kraje kul.i ziemskiej? a wię^.W Ameryce? Stany Z jednocz-he ? Kanadę? Memsyk, Kub,, ,

*■
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•
Brazylię, Argentynę, Chile, Columbię i innh‘kraje łacińskiej
Ameryki.
».
o,
,
W Europie. Polskę, Związek Radziecki, Anglię, krajo
GKaądynuwskio,_ Francję, Szwajcarię, Jugosławię i inne kraje.
«•
W Afryce: Unię Południowo-Afrykańską i Egipt.

V/ Azji: Turcję, Palestynę i Indie.

W Australii: Dominium Australijskie i Nową Zelandię.
Międzynarodowy konk'urs, uwzględniający możliwie szewachlarz narodowi miast, mógłby uczynić ze sprawy odbudowy^arszawy zagadnienie o charakterze międzynarodowego znaczę—

Urządzenie konkursu w skali międzynarodew ej jest przed—
sięwzięciem bardzo kosztownym, przekraczającym z pewnością pół
gdyż nagrody musiałyby być odpowiednie wysokie,
a..każdemu arehitemt.wi,^bicrącemu udział -w konkursie, trzeba by
łoby wypłacić dosę pokaźną zaliczkę na pokrycie przynajmniej
częopi kosztów prac, związanych z opracowywaniem planu odbudowy
Warszawy.
v

. u i • u '^óróa techników i inżynierów polskich i polskc-amerykahskich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - idea odbudowy War-r
szawy wywołała szczególne zainteresowanie. I oto pod hasłem teł
iuei w Cnicago w dniu 6 i 7 stycznia 1945 r. dedhodzi do skutku
przy wydatnym wysiłku tfnż.Wacława Szukiewicza - dwudniowy zjazd
techników polskich i polsko-amerykańskich ze Sta—
n^w zjjedno-.z^nych i,Kanady, na którym wygłoszono czterdzieści
^xika referatów, poświęconych sprawie odbudowy kia ju i Warszawy/'
0Jra:?V^i w czterech sekcjach i powziął szereg uchwał w
sp owacja obudowy gospodarczej Polski, wypowiadając się mi ędzy '
innymi je enemy,,^.nie za ideą międzynarodowego konkursu na plan
aabudowy Warszawy.
. _
Szczegółowe sprawozdanie ze zjazdu ukazało się w spec
jalnym wydawnictwie p.t» Waxs_zawa_, stanowiącym stały dodatek
do niezależnego tygodnika "Świt", wychodzącego w New Yorku.
/

W zaprojektowanym przez Komitet nowojorski planie akcli
przewidywało się spowodowanie:
1. ażeby miasta-amerykańskie wstawiały do swoich, budże
tów chociażby niewielkie sumy na odbudowę Warszawy;

s

2. ażeby związki religijne amerykańskie odbudowały świątynie warszawskie;

>* ażeby zrzeszenia kulturalne amerykańskie dopomogły dę
odbudowania naszych ognisk kultury, a więoj uniwersy
tety —. naszych uniwersytetów. zrzeszenia muzyczne —
naszej filharmonii i t.d.;
4. ażeby instytucje dobroczynne amerykańskie zajęły się
odbudową naszych szpitali i przytułków;
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ażeby
amerykańskie zainteresowały się odbudową naszych mo
stów i -.x«
W międzyczasie u kraju pow3taje Naczelna Rada.Odbudowy Warszawy
ze szlachetną ambicją skupienia maksymalnych sił i Grodkew ula odbu
dowy stolicy. Mobilizując przecie wszystkim zasoby własneg* kraju Na
czelna Rada Odbudowy nie zaniedbuje możliwości szukania poważniej
szych środków w Ameryce i w różnych krajach Europy.
W tym celu zostają wysłani najpierw do Szwecji,a.później do An
glii i Ameryki znani architekci Symkusowie,a następnie tylko do Ame
ryki V.Prezydent Miast Strzelecki.
Inicjatywie urzędowej z góry przychodzi z.pomocą inicjatywa spo
łeczna, Na skutek zabiegów adwokata Wacława Bittnera przy czynnym
współudziale i pomocy Gen,Spychalski ego i Prezydenta Tołwińskiego powntaje Liga Obywatelska Odbudowy Warszawy,mająca za zadanie systema
tyczną pracę nad mobilizacją środków na odbudowę Warszawy w zachod
niej Europie,w obydwu Amerykach oraz w niektórych krajaoh Azji i Af
ryki. Z krajów cywilizowanych Liga nie obejmuje swoją działalnością
jedynie Związku Radzieckiego,gdyż-jak wiadomo-Zw.Radziecki przyrzekl
już odbudować część naszej stolicy,a następnie sama sprawa pomocy uW,
Radzieckiego jest załatwiana na płaszczyźnie poroz imienia zaintereso
wanych rządów.
My tu w kraju,uczynimy wszystko,ażeby światu pokazać "cud" pil
skiej' pracy,budującej Warszawę,jako miasto przyszłości i wzór życia
dla innych,a wówczas ludzie dobrej woli z całego świata pospieszą
nam z pomocą i wspólnym wysiłkiem stworzymy dzieło godne epopei War
szawy,
Nowa wspaniała Warszawa stanie się faktem,
0 PLANIE URBANISTYCZNYM I 0 POTRZEBIE KOORDYNACJI.
Dwa dalsze referaty wygłosili; inż.Zygmunt Skibniewski p.t,"Rea
lizacja urbanistycznego planu odbudowy i przebudowy stolioy"foraz
gen.dyw. Marian Spychalski "0 niezbędności koordynacji prac przy rea
lizacji odbudowy"/Do referatu inż.Skibniewskiego,ze względu na jego
fachowość,powrócimy w następnym numerze "Kroniki".
Gen.dyw.Marian Spychalski stwierdził,że problem odbudowy Warsza
wy jest jedyny w swoim rodzaj u,nietylko dla nas w kraju,ale i w świę
cie 3Ł miasta'w tej wojnie zniszczone rOwnis mocno,jak Warszawa,ale

AA? 1 p«e?udowy wielkiego .Hasta,Jednego z największych na dwieO 4. A >

Pn analizowaniu dotychczasowych doświadczeń,wysnutych z dokona-

odbudowie. Wnioski te cytujemy.
/ NPle-v dCżvÓ do ujęcia problemu Warszawy w mocniejszej formie,

aSS^^^^^n^w^ystg^zo/dnCSaOdMs^ce się do spraw War-

szawy.
„/ Tako zasadnienia w pełni dojrzałe,należy ustaliS okowi^zują oą
podstawęJSlałt£a na tersMe Warskwy w
jXtt*/
nian op-ólnv.b/ okresowy plan
,jako wyr^z
?/e/poU?ykitT?fn£st?W.nej.-Należ?
to realizacji
zrolid w terminie
najkrótszym.
Jeśóto konieczne dla koordynacji wysiłków nad odbudową

stra 10.
5/ Należy ustalić i Umocnić, jako obowiązujący organ polityki
budowlanej i organizacji wykonawstwa,Warszawską Dyrekcję Odbudowy,
która winna skoordynować wszystkie siły budujące,

,Należy.dążyó do jednolitego ujęcia administracyjnego War
szawy, jej terenu wpływów i jej zainteresowań.
Te cztery elementy wydają mi się konieczne do dalszej poebstawowego ujęcia organizacyjnego, Ha większego skoordynowania' w-'7siłkćw.
erBUDOWA

przemysłu

warszawskiego

JaKO PODSTaWOWY

CZYNNIK UZDROWEINIA -STOSUNKÓW GCSPOD ■ ROZY 11
I społecznych w stolicy. ■

Referat pod tytułem rewyż-azym wygłosił Minister Przemysłu,
Hilary Minc, Ze względu
jego dóniodłe znaczenie dla odbudowy
Warszawy,cytujemy cbszerą© fragmenty:

. . „
- .•
WarA t rwa pod, względem,
ną? > fWu 195? ^ieliamy,nie licząc rzemiosła,2.^2’ zakłady wrzemyślowe,w kt>ś>ychn praco^łc z górą 80,000 ludzi. Ilość zatrudninycn w przemysue,łączni© 3 Sidzinami,stanowiła około 2?^ ludnośći
warszawskiej Ówczesnej. Jeżeli wliczyć robotników -^lejoych r<-bctw przedsiębiorstwach komunikacyjnych* i sapoowych, jeżeli do tego dodać ludność robotniczą zatrudnioną w
rzemiośle,- to bezspornie z tego wynika,że > roku 135? Warszawa
centrem rozwiniętego handle 1 mlsszozaństwa.nietylk^
A^ni.s .raoyjnynl i rozwiniętych warstw urzędniczych,ale
byicj.
poważnym ośrodkiem przemysłowym i poważnym ośrodki e~
reeotmozym.
u
\
’ "

Przemysł warszawski w całym szeregu dziedzin zajmował
miejsce dominujące w przemyśle polskim. Warszawski r-zemysł póligrafiezny stonowi!,jeżeli,chodzi o liczbę zatrudnionych? 51:X ógć /
łu zatrudnionych w poligrafii w Polsce. Warszawski przemysł’ e'ie«stanowił, jeżeli, chodzi o liczbę zatrudnionych,, 43Y
o.goi u zatrudnionych w przemyśle elektor technicznym, w Polsce. ’
iowazny byi udsia- przemysłu budowlanego,wyrażający się w cyfrze
cyfrze^lg 5^°W&Żny adział Przemysłu metalowego,wyrażający się w
<jaki stan zastaliśmy w momencie wyzwolenia WarszawydNie
możemy tego stanuwuchwycić nu sam moment wyzwolenia.kiedy zatrud
nienie w wielu punktach rOwnało się niemal zeru.
Pierwsze liczny,jpniej lub więcej Ścisłe,odnoszą się do lipoa 1945-

_„_w.
Trzeba.stwierdzi^,że w tym okresie przemysł państwowy
u ^1 ^stni£ił' Mieliśmy już natomiast 658 średnich i mniej
szych zakłauow prywatnychi Ogólna liczba zatrudnionych w przemyje
warszuwsnim wynosiła wtedy około 14.500,a udział robotników w -rzu
mysi© w stosunku do całości Ówczesnej, ludności spadł z 27#hktór.'
mieliśmy w rt1057,do 10%. Mówię o liczbach ludności robotniczej
r^z z rodzinami. Te przemysły,które były przemysłami kluczowymi
warszawy przeu wojną. 1 które były chlubą warszawskiego przemysł cspadły do śmiesznie nikłych liczb. łf lipcu 1945 r. na miejsca.
24.000 ludzi zatrudnionych w•1957 r. w przemyśle metalowym-rrb.eew<u.ło- tylko 1.050 ludzi. Zamiast- 6.700 ludzi w przemyśle metalurgi
cznym mamy zatrudnionych tylko 200 robotnikOw.Mieliśmy więc star.'.
kt-Jry sprowadzał się do Bardzo nikłego procentu dawniejszych
ktl XO2
miarow.
klasy
robotniczej
v s‘
- .przemysłu
.
. warszawskiego
-)
................ — r O-* ,7 dawniejszej
K#
j.vu_t^o
vV X
J6
WcXX
sz&«sKiej,xiEn.eniaAo to charakter miasta. Miasto,które byłe row
nyn ośrodkiem przemysłu i w konsekwencji poważnym ośrodkiem*rA o'
.

*

’ -

——
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niozym,stało się miastem mieszczańsko-urzędniczym,miastem pokątnych
zawodyw,pokątnego handlu,miastem wszelkiego rodzaju wędfownyoh do
mokrążców, handlarzy, miastem, którego charakter ujawniał się w dzi
wacznym handlu ulicznym.

Dalsze kontynuowanie tego stanu groziło bardzo poważnymi kon
sekwencjami, konsekwencjami, które mośnaby streścić w następujących
punktach:

1“ niemożno śó dalszego rozwoju miasta i jego rozbudowy £ez
powstania minimalnego choćby przemysłu,któryby tę rozbudowę obsłu
giwał, a w konsekwencji tego niemożność zorganizowania ruchu budo
wlanego •
Z/> rozporoszenie cennych kadr warszawskich robotników, w szcze
gólności pracowników przemysłu metalowego i przemysłu elektrotechnice
cznego;
3/ bardzo ważne i bardzo istotne,niebezpieczno w swoich obja
wach i konsekwencjach rezultaty socjalne,wynikające z całkowitej
zmiany charakteru miasta.
W tym stanie rzeczy trzeba było podejnować powmt decyzje co
do odbudowy Warszawy z uwzględnieniem w dalszej rozbudowie" Warsza
wy czynnika przemysłowego*

Względy t.zw. bezpośredniej rentowhścl przemawiały za pominię
ciem terenu warszawskiego,jako terenu rozbudowy przemysiu.,Istniał
cały szereg ośrodkOw przemysłu,cały szereg ośrodków warsztatów pracy
ktOre znaoznie mniejszym nakładem kosztOw i znacznie łatwiej dawały
się uruchomić i znacznie większe mogły dać wyniki produkcyjne*
Jednakże nie te rzeczy mogły być decydująco,jeżeli chodzi o określe
nie inwestycyj przemysłowych m Warszawie i tempo odbudowy przemysłu
warszawskiego. Względy bezpośredniej rentowności masiały ustąpić
wcbe^i decydujący oh względów socjalnych i wobec względu na świadome
kształtowanie struktury społecznej Warszawy,jako ośrodka przemysłu
i ośrodka robotniczego.
Już w roku 1945 zaczęliśmy odbudowywać 52 większych i średnich
zakładów w branży elektrotechnicznej,włókienniczej,skórzanej i innej.
¥7 rezultacie tej odbudowy mamy dziś zatrudnionych w przemyśle bu
dowlanym na razie skromną jeszcze ilo’'ć 3200 robotników,ale mamy
skok i osiągamy ogolne zatrudnienia ponad 25*000 robotników w samym
przemyśle, z wyłączeniem rzemiosła.
Trzeba więc skonstatować,że w tych granicach,w jakich tc było
możliwe,kosztem pominięcia bezpośredniej rentowności,tego roku zro
biono świadomie krok w kierunku kształtowania Warszawy jako ośrodka
robotniczego i przemysłowego.
Ta prana,która została wykonana w okresie od lipca 1945 r.dc
lipoa 1946 r, przychodzi już w rumach ogólnego t.zw, planu odbudowy
przemysłu w Polsce, Stanowiły one pierwszy odcinek i pierwszy punkt
wyjściowy tego planu. Jasna rze~z,że w dzisiejszym referacie nale
żałoby powiedzieg o tym,jakim będzie końcowy punkt tego planu,dG ja
kich rezultatów dojdziemy ostatecznie,jeżeli chodzi o rozwój zakła
dów przemysłowych i stanu zatrudnienia w przemyśle.
Sądzę,że wystarczy jeśli pobieżnie tylko wyliczę te zakłady
przemysłowe, które w Warszawie zostały 'uruchomione* są to państwowe
Zakłady Optyczne, Zakłady Produkcji Narzędzi chirurgicznych"Manna"}
fabryka parowozów, ”Ncrblin" fabryka platerów i inne,

sądzę, że niewątpliwie w roku,1949 dojdziemy do ogólnej licz
by zatrudnionych w przemyśle,oczywiście,nieco poniżej stanu,który
był w roku 1937* Jeżeli uwzględnić, że liczba ludności nie osiągnie
wtedy liczby ludności z 1937 r*,t.o jednak będziemy mieli wzrost lud-
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noaci robotniczej Warszawy,jak i ośrodków robotniczo—przemysłowych.,
w stosunku do ogółu ludności.

Cc■się będzie budować? Odbudowa obliczana na najbliższe trzy la
ta bęazie nas kosztować około 50 miliardów obecnych złotych, Oczywiś
cie byłoby błędem ograniczać te wyćbęąki tylko- do tych sum,które będą
.potrzenps na postawienie dachów?czy na instalacje najniezbędniejszych
narzęuzi przemysłowych? Jeżeli mamy osiągnąć zamierzoną ilość zatrud
nienia, ?o jasnym j^st,że muszę z tym byJ związane wydatki na. inwesty
cje mieszkaniowe,na wydatki konsumcyjne«

. ,
planie prac oaludowy Warszawy należy uwzględnić specjalnie
KLLjsżkania
G S Żk. Sulli cl ĆljLa
tv cłl £LOWvnh
DTP,-* frwrH IrĆrw
*r‘^^X*VCłl pj*
» ^"iTr »■» będzie
4 mu~
—
d.la “tych
nowych pracownik
ów,-'których
przemysłu
SJłai za urodnie dla odbudowy i rozbudowy ip-ra^mr..
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■ Po, wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja,ożywiona i moc
na w tonie, Wniosła ona wiele Swi-atła,poruszyła nowe punkty .podniosła
momenty najgorętsze w odbudowie stolicy,
■
■

■■ Pierwszy w dyskusji zabrał, głos Minister Odbudowy,Michał Kacznxowskiyktury zwartym?męskim skrótem myśli i słowa scharakteryzował
centralne punkty odbudowy najbliższego okresu* Cytujemy je poniże j ?
. zwracam cavagQ,że w dniu jutrzejszym zamykamy .pewien etap-pracy,
ic jest - przebijanie arterii?łącz*cej zachód ze wschodem poprzez ..
Warszawę ■- _ Zgodnie z wnioski era, wy suniętym przez urbanistów,zamierzamy •
nu plan, pierwszy wysunąć.problem arterii N-S,półnśc-pcłudnie przez
• Musimy poszerzyć Marszałkowską,, musimjr~zwlf^za4-2 olibórz z
• Kokotowem, ulicą wygo-dną^płynną^ arterią uWwaiaą^.po kWrej pójdzie
szybka komunikacja trurmwą>'wa,oviaiiiiialniB -będzis-^óńniej*-ulepazonci
Komunikacją specjalny fa robota wymagać będzie wyburz©/ w dużej skai
ii,iuże^o nakładu pracy i wysiłku*

Uwnż-am.że jeżeli mamy zanalizować wielkie problemy, odbudowy, tc
musimy.w pełni bazować się na nowoczesnej technice i nauce, i dlate, go uważam, że elnmen turni - które muszą być załatwione w ciągu, najbliż
szego... okresu, są nasze wyższe uczolniejuniwcrsytet,Politechnika, ’aały
zespof wyższych uczelni,tułająsych się dziś niewiadomo gdzio, Muslmy
»ę przeszkodę pokonaj w najbliższym czasie i, uczelnie doprowadzić do
poziomu przedwojennego,
Rzecz trźecia -zto mieszkania. Przed dwoma tygodniami obchodzi—
uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowych
• blósków WSM.kusimy dostarczy/ mieszkań luności Warszawy, w tej dzie
cinie pójdziemy,dwoma korytami.-Pierwsze - to remont istniejących
^budynków mieszkalnyoha Manimy jaknajszybciej wyczerpać ten zapas.
■Budynki,które nadają się uo rcmontu,mas.lą tyć możliwie szybko wyre—
•montowane i oddane uo użytki,by spowodować ulgę na rynku mieszkanio—

,

■

wym.

Niezależnie od tego musimy jaknajszybciej rozpocząć nowe budo—
■ wnictwo mieszkaniowe;
. .
A
jn

więc,
o. sumują? ..tasze plany idą w trzech, kierunkach‘arteria
NS, uczelnie, mieszkania. Niezależnie od tego powstaje problem zao
patrzenia Warszawy,który musi być rozwiązany łącznie z Ministerstwem
Apmizaąx,

• Głos zabierali w dyskusji’
wiceprezydent m.stsWarszuA-y, M.Strz’etecki,który niedawne powróaif z dłuższej podróży po Stanach "jedno-.zonyoh/ Zakomunikował garść
uwarg, wynikają *,y ?h z tego paiomiesięoznego pobytu Jw Waszyngtonie,
Ohm «a ago i Detroit zainteresowaniem cieszyła się wystawa "Warszawa
'

,
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Drży ocenie ocalałych szczątków Stolicy należy odróżni© elementy
pozytywne od negatywnych. Trwałe wartości gospodarcze i kulturalne
dawnej Warszawy powinny być w możliwie pełnym zakresie Ratowane ? plan
Przebudowy należy nawiązań
enne^o dorobku przeszłości. Natomiast
błę Ślini one g? okresu mu szą by« naprawione . Z.obiektów zniszczonych
nalepy odbudowa0 tylko te, które nie kolidują z nową strukturą miasta.

Warszawa musi byś Stolicą w pełnym tego słowa znaczeniu,
ośrodkiem kultury, dyspozycji i odbudowanego we własoiwej sKali przemv słu.
'
'
V/ okresie pierwszych trzech lat „ależy rozpocząć stopniową-^r-eaiiZu<-_
cjg zasad planu nowej Stolicy, celem, przygotowania ^ula_t.VUjsnna akcji
inwestycyjnej w okresach następnych.

Przebudowa Warszawy powinna być wynikiem zgodnego wysiłku inicja
tywy publicznej, społecznej i prywatnej.

Właściwa organizacja oraz uzupełnienie i uporządkowanie norm i
stosunków prawnych powinno przyczynić się ao sharmonizowania tego wysił
ku.
Tezy

finansowe

Naczelna Rada-Odbudowy m.st.Warszawy s-twlerdza konieczność jak naj
szerszej mobilizacji środków materialnych całego społeczeństwa polskie
go dla działa odbudowy Stolicy.

Ta zorganizowaną ofiarność ofejąć musi wszystkie warstwy społeczne i
wszystkich obywateli, którym droga jest stolica, będąoa widomym sym
bolem niezłomnej walki Narodu Polskiego o Wolność.

Naczelna'bada Odbudowy itru. Warszawy upoważnia Komitet Wykonawczy
do szczegółowego przepracowaniu i uzgodnienia z czynnikami rządowymi
i samorządowymi licznych zaprojektowanych i zgłoszonych szczegółowych
projektów na S.F.O.S. i wprowadzenie w życie, tak w kraju, jak i zagra
nicą .
Tezy

propagandowe

Naczelna Rady °dbudowy m.st.Warszawy uważa za swoje podstawowe za
danie mobilizację sił Narodu dla dzieła odbudowy Stolicy. Nowa Warszawa
może powstać z gruzów tylko zbiorowym wysiłkiem całego Narodu, wszyst
kich obywateli, bez względu na ich przynależność klasową i przekonania
polityczne,
kala Naczelna podkreśla inicjatywę, ofiarność i entuzjazm społeczeiłstwa dla dzieło. odbudowy Stolicy w szczególności szerokich niao rcbotnio»zvoh i jako przykład godny naśladowania^ stawia oleski Korni u et
iomeny Odbudowy Warszawy.
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Naczelna Rada Odbudowy m.st.Warszawy uważa za konieczne rozszerze
nie; pogłębienie i spotęgowanie akcji masowej, mobilizującej całe społe
czeństwo na.wszystkie warsztaty pracy, organizacje społeczne i politycz
ne , młodzieżowe, związki zawodowe i tp. — celem podjęcia uchwał i kon
kretnych. zobowiązań, określających wkład tych instytucyj, zrzeszeń i
organizaoyj do dzieła odbudowy,

^udaniem Obywatelskich Komitetów Odbudowy Stolicy /komitety fabrycz
ne, związkowe, zrzeszeń rzemieślniczych i kupieckich, szkolne/ przy
organizacjach politycznych oraz sieć komitetów wojewódzkich, powiato
wych, miejskich, gminnych/ jest czuwanie nad realizacją tych konkretnych
uchwał i zobowiązań. Akcja ta winna dać w rezultacie poważne środki spo
łeczne na odbudowę Warszawy, które stworzą Społeczny Fundusz Odbudowy
Stolicy.

Rada Naczelna Odbudowy m.st,Warszawy uważa, że fundusz ten winien
być oparty na zasadach dobrowolności i powszechności wkładów, przy
udziale wszystkich warstw 'społecznych, w formach dla nich najdogod
niejszych, a więc! datkóyy pieniężnych jednorazowych, lub wielokrot
nych, świadczeń w naturze oraz świadczeń w pracy.
, Rada Naczelna uważa, że fundusze społeczna winny w pierwszym rzędzie
isó na budowę sćkół, mieszkań, instytucyj kulturalno-oświatowych.
Rada Naczelna uważa na słuszną i godną naśladowania inicjatywę nie
których instytucyj i organizacyj budowy w Warszawie własnych gmachów,
jak np. Dom Słowa i Kultury, Dom Radia, Dom ludowy Miejski, Dom Kultu
ry i Oświaty.
Rada Naczelna postanawia, aby miesiąc wrzesień został miesiącem
odbudowy warszawy i w ramach tego miesiąca została przeprowadzona wzmo
żona akcja przez, zbiórki uliczne, sprzedaż nalepek na okna, znaczków,
organizowanie imprez artystycznych z dochodem przeznaczonym na Społecz
ny Fundusz Odbudowy Stolicy i sfc.d.

Jednocześnie ^ada Naczelna zwraca u.-/ rs apelem do Narodów Zjednoczo
nych, aby dzień 1.września, jako rocznica napaści Niemiec hitlerowskich
na Polskę - ogłosić międzynarodowym dniem pomocy Warszawie.

Rada Naczelna z uznaniem podkreśla inicjatywę Rady Związków Zawodo
wych m.gt.Warszawy i młodzieży akademickiej, zorganizowania ochotniczej
pracy mieszkańców Warszawy przy odbudowie. xby dała ona jednak odpowied
nie wyniki, należy w odpowiedni sposób zorganizować ją i rozplanować
oraz ustalić normą prac i odpowiedzialność za jej wykonanie tych orga
nizacyj, które ją prowadzą.

MOST

PONIATÓWSKIEGO

OTWARTY

Nazajutrz po obradach. Naczelnej Rady Odbudowy m.st.Warszawy - prze
żyła^ stolica wielki swój dzień! otwarcie odbudowanego mostu im.ks.
J Szefa 1oniatowskiego.-

Od wczesnego ranka tysiące mieszkańców stolicy ciągnęły na Powiśle
w.Okolice mostu i gromadziło się na Pradze, na wybrzeżu Saskiej Kępy,
Nke brak było "widzów" uwieszonych na latarniach, dekorujących dachy
domów, wplecionych w korony drzew. Pociągi podmiejskie przychodziły do
stolicy. przełaaowane'2 to ludność okolic Warszawy przybywała oglądać
własnymi ocząmi most odbudowany i oddany do użytku.
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Przy dźwiękach hymnu narodowego przed frontem kompanii wojska przeszeał o godziło rano pr.ezydent Bierut w otoczeniu członków Prezydium.
KRN! Szwalbego,. Bracikowskiego i Grabskiego, Premiera Osóbki-Morawskie
go, marsz.Roli-Zymierskiego, wicepremiera Gomułki oraz członków Rządu.
Licznie reprezentowany był korpus dyplomatyczny z dziekanem ,ambasado
rem W.Lebiediewem na czele.,

W ciszy, która unosiła się na dziesiątkami tysięcy widzów, wpa
trzonych w smukłe, lekkie przerzuty przęseł nad taflą Wisły, przebiegły
słowa krótkich przemówieńo

Wita gości na trybunie honorowej, tysiączne rzesze widzów, ga,uśą
lną:ą. najważniejszych, ty?h, którzy przy odbudowie mostu pracowali,
minister odbudowy - Kaczorowski...
— Odbudowa mostu, powiedział minister, dokonana w tak szybkim
tempie, jest wyrazem naszej^wysokiej techniki w dziedzinie projekto
wania i wykonawstwa, zdolności produkcyjnych naszego hutnictwa, wy
trwałości naszego robotnika. Próba naszych sił odbudowy wypadła poży
ty waie.-

Inz.Stanisław Hempel, tworzą planu i Kierownik Odbudowy mostu
wypowiedział kilka znamiennych zdań;
Budowa tego mostu i fakt jego ukńczonia w niezwykle ciężkim
okresie,gospodarczym kraju- potwierdzają istnienie u nas wartości
mcze ważniejszych, niż ten m st: many ludzi którzy odważnie podejmują
decyzje* Gdy w roku um,firma " Mostostal" przystępowała dp racy, cały
jej personel składał się z
3 osób.,
— Tempo i spos-b budowy mostu Poniatowskiego, nieznane dotychczas w
naszym.kraju,.dowodzą naszej samodzielności' i c.jginalności^myśli tech
nicznej* W dziedzinie mostoy/nictwa mamy wielki..- możliwością Nasze mosty
dorównują wielkim mostem świata,ż imieniu rcot tników śląskich przemówił Zn? cl JBtocz, oświadcza
ne,
— Rocotnik'ślaąski zdał egzamin w przeszłości i teraźniejszości,
nie zawiedzie również w przyszłości*Burzą oklasków nagrodzono słowa Skocza., Robotnicy śląscy symboli—
zujó^ Warszawie~ofiarność aąska, który z własnej inicjatywy dał Warsza
wie bezprzykładną pomoc, ofiarowując stalową konstrucję mostue
W imieniu pracowników i robotników firmy " Mostostal" przemawiał
pwzew-ry
■odniczący Rady Zakładowe ’ ,Jerzy Barszcz;
— Gdyby ecie. powiedział oh, zapytali którego- z nas, co powodowało
npą tym nicią,rzem, kt-ry przez szereg ryg-dni pracował po 11 godzin
dziennie, nieraz w trudnej pozycji głów.". wdzł- lub tym wodniakiem ,
ktAry z kry na. krę przeskakiwał, b,y w perę odczepić liny rusztowania
czy tez robotnikiem ,ktmy przez parę g'dzin z rzędu nurkował w mroź—
-nej wodzie, aiy wydobyć zatorione słupy Konstrukcyjne, musi elity śmy
odpowiedzieć, że- _
v
— nie Kierowała mmi ohęś większego zarobku, ani przymus, ani
nawet dyscyplina pracy— pj udzie pm c. owali tak '.fiarnie dlatego-, że sprawę odbudowy mostu
--'.onym terminie^ uznali za swoją sprawę osobistą, za rzecz swego
robotniczego., Każdy z nas czuł na sobie wzrok Warszawiaka, w

------------ ;
■ m,wBuią ht.su aar nam symaci sprawności
naszej techniki i Inwencji inżynierskiej, usprawnionej" i debrze zorga
nizowanej pracy, plamw.ści, a wreszcie'-'udziału całego Narolu w chło
dowi e Stolicy«

ł
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Wreszcie- -pyzemOwił Prezydent Bierut;- Zebraliśmy się tu po to, aby zł»ży4 gorącą podziękę ol
brzymiemu wysiłkowi budowniczych, aby oddań zasłużony hołd talc^* tęwi konstruktorów i wyrazić uznanie dla ich wytrwałości, zapału
i niejednokrotnie prawdziwie bohaterskiej postawie w walce z żywio
łem,Wbrew plbrżymim i niekiedy- zdawało się niepókonanym trud
nościom i przeszkodom^ okazali się zwycięzcami,- I oto oddają ńaą
'piękny szeroki most, który stwarza tak uwragnione połączenie War
szawy z Pragą, oszczędza wiele pracy i wysiłku setkom tysięcy lu
dzi,, •
- Most ten napawa nas ponadto zrozumiałą dumą, nuniewaź jest
, symbolem hartu i wytrwałości, jest- jednym z przejawjów rozmachu
twórczego, jest wiuamym dowodem wzmaga jąoogo się tempa odbudowy
kraju, a naućavshyErtko
bardzo uku^diannj. , a po bestjalsku okaloc-SŁonej Warszawy,'
' : ,
.
. - Meny, jak daleko je«pzn jesteśmy
tego.* Ab® przywrócić
Warszawie jej piękno i wielkość, ale wiemy toż,- |e Odbudowa nos tu’
Penlad^tjsJzia^O; będzie potężnym bodźcom dla potężnienia pracy nad •
odbudową kraju i zaleczeniem ran, zadanyeh ^rzez wojnę- i okupację,
■To t©ż w imieniu Rzeczypospolitej -dziękuję sbrdcezniG wszystkim
robotnikom, lnży-uiarom, konstruktorem i pracownikom za ich trud
i znój, za pracę w najtrudnieszych warunkach, często z narążhhL-a-u...
życia, . Dziękuję górniknm. i-hutnikom^-których wysiłek wcielany zos
tał w piękne kształty naszego mostu,
'
'
•
.. ,
— Niech żyjc. twórczy, rtgjodny wysiłek eał^go-Naaoadir-dla odbu4<*wy jera ju.
' .

X

.

.

■■

• Po przemówieniu Prezydenta— odsłonięta została pamiątkowa
tablica, wmurowana w .ścianę prawej wieży-mostowej /od strony "War—
..ssawy/. W-chwilę•potym -uroczysta deloracja Krzyżama Zasługi tych;
którzy, zasłużyli się przy odbudowie mostu. Ogółem odznaczonych
‘.-Zostało ponad tysiąc osob,
■'
Złote-Krzyże Żuałagi-otrzymali i
Bałaban Mieczysław Tadeusz, Bednarski Stanisław, inż.Bielski

Kreyser.Henryk, Kula Kazimierz, Kota ski Zbigniew, ś.p.Krupnik
JOzof,, Kaiser Mieczysław, Kusimą Bogumiłj lipski Tadeusz, inż.
Mostowski Aleksander, Niiszpsprok Ryszard, Nowara Herman, inż«Olęd
ki Bolesław, Parkiotny Lobpold, Polok Jan, Szindler Oskar, inż.
Szydłowski Kazimierz,.Sabaś J-ózef, Sadowski Marian, Stach Piotr,
Szyszko Stanisławinż. Teliga Jerzy, Trzcianka Stanisław, Wachni w
araki Władysław, mjr,Wojas Paweł, ^migrodnki Antoni,
r

*

Srebrne Krzyże Zasługi otzryinali•

■onisław, Barszcz Jerzy, Bereszko Władysh w, ■ Bilski .
Cop Aloizy,
?ns tanty, Gad omski
„
. ,
,
Andrzej, Gol&z
Henryk, G0-rski' Stanisław, Hajduga Paweł , Haremoski Leon, inż®
Mo-jarozyk .Btahisiaw, Hiabak WalterJelenkiewicz Teodozja, Jarząb
Szcz-epan., Jarczyński Stanisław, inż.Jaworski Kazimierz, -Kayuśoik
Tadeusz, Kaszatan Elorian, inż.Koziołek Jerzy, Kowalczyk Tadeusz,
Kałużyński Stanisław, Kapiea- Emanuel, Kulisz Mikołaj, inż.Komorow
aki Piotr, Waśniawski Władysław, Lebioda Józef, Lewandowski Włatyo
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;.Ł, Lawicki Janusz, Maciszewski Ludwik, Musioł Tomasz, mgr. Moch
nacki Kazimierz, inż.Morawski Telesfor, inż.Morski Mirosław, NcwickiFranćiszek, Nowak Romuald, Ociepko Marian, Pisarek Jan, ins.
Pryfke Wacław, Poźniakowski Włodzimierz, Rożko tjózef, inż.Rogo
ziński Stefan, Sobota Paweł, Strumff Tadeusz, inż.Szanser Jan^Szymczak Kazimierz, Smotrycki Jan, Sokolski Antoni, Sterna Stanisław,
dr.Stefański Wacław, Suchoń Rufin, SRidzińska Halina,, mjr,Ta- yosz
Paweł, Stempel' Ignacy, .inż aTAchy Jan, Wandrasz Władysław, 7M.chowios
Stefan, Wojdyga Aleksander, inż.'Wojnar<nvnki Rrarwi^z?ck,^a4kniv.ski
Henryk,

, Pronzowe'Krzyże Zasługi otrzymało 1-36 osób.
Poświęcenia mostu dokonał dziekan generalny Wojsk polskich,
ks.płk.Warchałowski, w asyście ks.ppłk.Pyszkowskiego, poczym pre
zydent Bierut przeciął wstęgę przy dźwiękach hymnu narodowego.
Z tą chwilą -most Poniatowskiego został ’otwarty.P^zez cały
dzień da późnych godzin r.-?ęy - panował na nim ruch ożywicny•Każdy
mieszkaniec Warszawy uważał za swój obowiązek zobaczy? most, spró
bować własnymi stopami jego... wy trzymałoś?., przejechać po jego ybie
żni" tramwajem czy autobusem.
Był to dzień największej radości * odrodzonej Warszawy.
Młoda Polska w Warszawie^

Pni- 21 i 22 lipca b.r.- to właściwie wielkie święto Warszawy
w pierwszym dniu -obrady-Naczelnej Rady Odbudowy.m»st.Warszawy,
które zadokumentowały troskę całego kraju o powrót stolicy dc peł
nego życia-jaknajspieszniej i jaknajpełniej, w dniu drugim-otwaręic..
mostu Poniatowskiego htory jest kapitalnym, największym dotąd dzie
łem dokonanej odbudowy w Warszawie.,
Na oba dni zjechała do Warszawy z całego kraju- Miodu Polska,
ekoło'40 tysięcy młodzieży, zrzeszonej w organizacji Związku Walki,
Młody oh.Na'" Polu Mokotowskim powstało prawdziwe miasteczko 1590 naaio
miotów.W zlocie Z7M udział wzięły delegacje; młodzieży Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego, WICI. ,Związku Młodzieży Demokratycznej,
Związku" Harcerstwa Polskiego oraz- brygada pracy młodzieży’Jugosło
wiańskiej, delegaci młodzieży Radzieckiej, Hiszpańskiej i dologat
Światowej Federacji Młodzieży demokratycznej, Anglik Kenneth M.S.
Uphan.
< .
.
Natychmiast po otwarciu mostu im.ks.Poniatowskiego tysiączne
szeregi młodzieży w pięknym ,zdyscyplinowanym marszu przedefilowały
przez most.,Szły z-okrzykami; Niech żyje Lud Warszawy! Niech żyje
bohaterska/stolica!;
■Gęstym szpalerem, w ciąga dwugodzinnej defilady, Warszawianie
zalegli ulice. Huczny mi oklaskami- witali grapy młodzieży, gdy te
niosły w dłoniach, lub wiozły, na samochodach, owoce i symbole swo
jej pracy;górnicy-kawały węgla, oskardy i,młoty, rybacy-sieci,
robotnieyod Cegielskiego- maleńki parowozik, kowale— kuźnię,
robotnicy portowi- dźwig ładunkowy.Górnicza młodzież śląska s z Aa
w niP4B±lknąoym poszumie oklasków-, które ją wyprzedzały i które ■
szły za nią. Tak manifestowała Warszawa swą wdzięczność za dar,,
złożony jej przez ślązaków; stalową konsktrukcję mostu Poniatowskie
go i pracę, ślązaków przy montowniu mostu w stolicy.
Gdy górnicy "fh.-a.li wzruszeni; " Nich Żyje bohaterska, stolica"
- warszawiak. W'-óart obracał. dłcwdĄce go ^wzruszenie, a Antki war-
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szawskie wtłałjr kj.ie.rsko - "oddaj węgiel", -.miała się młodzież
w defiladzie, śmiałą się'Warszawa.

Pierwszy to bodaj raz w historii Warszawy oglądaliśmy defiladę
4-0 tysięcy młouzieży, aktora z durną legitymowała > woją użyteczność
społeczni,- symbolami pracy fizy znej. byliśmy więc świadkami jeszcze
jednej , w tym dniu demonatrowanej odbudowy-Z moralnejmłoUzieży pra
cującej fizycznie, przywrócone zostało poczucie własnej wartości,
gouno^u i auiua z wykonywane j pracy.

Po defiladzie- młodzież rozbiegła się po Warszawie-. Wsz dzie
jej było .pełno,, wszystkie ulicy rozbrzmiewały jej- gwarem i śmiechem.
Młodzi iez,u-ordcwanie zwiedzali odbudowane domu,, gmachy instytucji
. użyteczności publicznej , zą^ląda],i .do gaząwni, elektr-owni, f ildo>ó&^--——-H
s'Uwali w gorzkiej^zoiiunib przy r^inaoh,
towe do pracy.

’

•

* ł-^UWU^JiSZnWA, CHCĘ BUDOWAĆ MOST

.

■

•'

-

Zaledwie ukończony nostał-mo»t'Beąiatowakiego - już znowu War- •szuwn stoi' wobec zamierzonej odbudowy' drugiego mostu, już bowiem
.ń^ncydowuna została sprawa drugiego mostu.
,

most mieroedzia będzie odAudo^any jako most s^ły, a prace
• natychmiast.*
'
Projektodawcą nowego .mo-stu i kierownikiem budowy bidzie znowu
inż.Stanisław Hempel. •

Twórca mostu Poniatowskiego tak. m-o-./i o odbudowie- mostu Kier>bedzia. , —.Plan odbudowy tego mostu wyobcAajtam zobie w najstęrającej
Kolejności: najpierw r oz-bixrfca<-.sd^jęy<ihę pogrucho-tanyblr, sterczących •
z wody przęseł, potem - naprawa. filarOw i przyczo-łkPw, proj-ektowa-.
nie, zatwierdzenie, i wykonanie nowego mostu.
Całość 'prac miałaby trwać dwa i poł lat’’ Na początek 1949 roku
most Kierbedzia będzie więc oddany do użytku.- most posiadać ma,
i-odobaie jak most Poniatowskiego, kontrakcję dolnołukową, ezerpkosó jezdni nieco mniejsza w porównaniu z mostem Poniatowskiego. ...■ ■
Przed^r.ozpuczęciem prac w terenie - Biuro Odbudowy Stolicy
musi określić poziom dojazdOw od strony Warszawy.
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