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DRUGA „ROB'.NICA ~POWSTANIA_W_WARSZAWI. E~

W dniu 1 sierpnia Warszawa złożyła uroczysty hołd
wszystkim swoim bojownikom, którzy padli w walce o wolność
z hitlerowskim najeźdźcą, a w szczególności poległym Pow
stańcom roku 1944®
Ludność Warszawy manifestowała spontanicznie i pow
szechnieć Na wszystkich wystawach sklepów zjawiły się białoczerwone wiązanki kwiatów z żałobnymi szarfami^ Wszystkie
miejsca straceń zasypane były kwiatami w takich ilościach,
że wyglądały zdaleka? jak wysokie kwietne kurhany <, Dział w
zasadzie nieświąteczny zamienił się w wielkie święto żałoby,
bólu, wspomnienia,:

0 godzinie 7 ran? rozprowadzone warty wojskowe na
miejsca straceń^ Od rana toż nieprzeliczone tłumy sunęły na
Powązki! szły ugrupowania i wszelkie organizacje ze sztanda
rami, szły tiumy pnjedyńczych usćb, ciągnęła młodzież i dzieci.
Właściwe uroczystości żałobne odbyły się na Powąz
kach, na terenie cmentarza wojskowego? gdzie wydzielono spec
jalny obszar dla poległych uczestników Powstania Warszawskiego.
Na cmentarzu tym rzędami stoją białe krzyże brzozowo, równo
leżą mogiły obłożone darniną^ A na płytach gr nowych jednobrzmią
ce napisy! "Zginął śmiercią bohaterską"0„.

W perspektywie szerokiej alei cmentarnej widnieje
białe^Mauzoleum Powstańca z napisem! "Poległym w walkach o
wolność WatrszawyPrzed Mauzoleum płonie wielki znicz0
Przy łtarza palowym nabożeństwo odprawił ks.płk.Warchałowśkio Przed ołtarzem -- gcneralicja? przedstawiciele Zarzą
du Miejskiego, kompania honorowa Wojska Polskiego ze sztandarem,
poczty sztandarowe związków zawodowych? instytucy.j społecznych,
partyj politycznycho I tłumy mieszkańców Warszawy o

Po nabożeństwie kompania wojska oddała salwę honorową,
orkiestra odegrała marsz żałobny Ch?pir,a0

W godzinach popołudni owych odbyła się uroczysta aka
demia ku czci poległych i usmer dcwany oh., Saka posiedzeń Kra
jowej Rady Narodowej w gmao.hu. Pn.my wypełniła się szozclnieo
Udekorowane ją emblematami, polskich organizaoyj p dziennych i
symbolicznym wizerunkiem dwóch mieczów w obramowaniu liści dę
bu i wawrzynu,, Na. podium stł sztandar 5-ej dywizji piechoty?
która w pamiętnych dniach Pcw siani.a przedarła się z Pragi na
Czerniaków? zakładając tu przyczółek dla wspomożenia Powstań
ców w walceo
Przemawiali przedstawiciele wszystkich fcrmaoyj pow
staniowych z mówcami AK i AL na czeleo

Przez cały dzień trwały wędrówki na Powązki, przez
cały dziel na kilkudziesięciu ir? sjscach straceń zatrzymywały
się prur>v przenh errów.. składajt.o hoł d swym Bohaterom i Męcuen-
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Żywym pomnikiem postanowiła uczcić drugą rocznicę Pow
stania Warszawskiego Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik'* i
ufundowała 10 stypendiów dla młodocianych, uczestników Powstania,
każde w wysokości złotych 5o000.— miesięcznie.
Inicjatywę podjął natychmiast Prezydent K.R.N. Bolesław
Bierut, deklarując_dalszyc?iJL0 stypendiów, tylaż-Agł^ail^R^emia^
Os Óbka-M orawski.

'

Po 5 .stypendiów zadeklarowały ' Komisje Centralne Związ
ków Zawodowych., Centralny-Komitet Wykonawczy Polskiej Partii
c jaliatynzne j' i Centralny Komitet Polskiej PardftyRołotninzou•

Po trzy stypendia zgłosiły? Spółdzielnia Wydawnicza
"Widdza" i Spółdzielnia Wydawnicza "Książka"o
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Histerycznym szlakiem dawnej Warszawy było Krakowskie
■ .
iPnzodniieócis odbtyamy-Morakcwskie j z przed Zamku wiodące na po
łudnie ku Ujazdowcwi i dc Wiłun;«a-o._Przy tym szlaku, którędy
jeździły królewskie karoce i licznatyśri^^^olscy ^magnaci i dwo
racy, nie mogąc pomieścić swych siedzio w cj^łn.onia^nkalanej-mu- t
Warszawy, wznosili swe dwo-ki i rezydencje^ ■■ '
Trzysta lat, jakie dzielą nas od owych czasów^pnzyniosły wiele zmian i wydarzeń* Uczestnikami ich były' też owe pała-~,‘L ee. Pożar trawił drzewo na prochy a i mur nie zawsze, uchodził
> cało z najazdów nieprzyjacielskich0
.
; .

. Niewiele też z tych pamiątek przetrwało do naszych cza
sów.1 A te legły przeważnie w gruzach, posp łu z resztą domów
.Stolicy Polski, w ostatniej ^otasLr~£te wojennej*
•
‘
Szpalerem ciągnęły się w r.1945 wzdłuż obu beków Kra
kowskiego Przedmieścia poszczerbi cne mury dawnych magnackich,
siedzib.
*
Dziś - niektóre już odbudowano, inne pieczołowicie za
bezpieczono przed niszczycielską pracą słot i mrozów. Muszą czc*kać na swój czas, gdy Polska będzie nr?gła przywrócić im świet
ny, dawny wygląd*.
Jeden z nich st A już grtowy w całej krasie, To pałac
Namiestnikowski, siedzi va rządu; odres wiar cwany po i dewastacjach
niemieckiego okupanta* Po sześcioletniej przerwie, z głównego
masztu pałacu znów powiewa biało-czerwona flagae

Najstarszy pałac zwany powszechnie, choć niesłusznie,
pałacem Raczyński n, przy zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i
ulicy TrauAw.tt-1 ~ ^wukr'
v przeżywał tragedię wojenną* W cza—
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stania sierpniowego*
,
*n^+ok oaskiefiO baroku, wzniósł w rel74O
Cenny ten zabytek sasKX®S^ , .
Od 4 0 imienia pałac
wojewoda chełmiński Jan Ansgary
^śźniei własnością Marszałnosi właściwą nazwę ^PSa±ława Mała ohłwś£dX, a\a początku
ka Sejmu Czteroletniego btanisł
zięcia - generała Wincenubiegiego wieku przeszedł w ręc 0
przyszedł na świat getegoSKrasińskięgOe¥/ ^^Sc^naszylh romantyków - Zygmunt Kranialny poeta, ^eden z trOjcy^na y
J„Nieboskie j Komesiński, twórca nieśmierbeln ag ,a'tały tylko ślady £ pic-ncwe
^y^n/przez które ,l4aó sto
sy gJ^u, por .Ónięteg- chwastem.
:
.
n „i v-->- te mty bezcenne skarby polskiej kul
tury. »

.

dziełami Verneta, Ary boj.ie.i-x. vr„i n 1 "Elekcja Stanine były widoki stax®J .7^nalZt4o^u"byłI Płynna. Kolakł ja
sława Augustą na .iwol
6i’.n wińavsłnwa IV i zbroja ze złota i
a wśród. niej zbroja kr •■-.5 ‘p . 4dowałv sió dwa miecze
. srebra króla Zygmunta Augus.aeejrendyłw darze królowi Jagielle

Ła :“iK;8,!ys:iS

sss-sł. 4

..mw --

oh u. przy ulicy Okólnika
bionego muru z zachowanym medalionem K-pernim
tOw starego parkanu pałacowego
Obok wypalm -iieyna

tAS^zasS'

.do dawnego wy8mdu. Znaj^owadc s-^w
jokazolszyn był sklep
‘kilka pe*«»<»ą W*W£r
zaopiekowała''si§ budyńwytwórni j edwabi 'M j--q
rtm^ntUa Dach kry je już ogołocone
kium i przystąpiła c.o
^hP^nieczcna, a na pierwszym i na
ściany, okna górnego
'pomieszczenia na salony tej
parterze szykuje się.
;®^tvPedę Ka pięterku mieszkanie,

rw

by nigdy już do Mej nie Bowzmlóo

Pront pała^ a w^olwią

.*<*•*.

*

'

postaci dwóch
»1*> 3ak przed
Wilonów o«crt»- wfc|j3 elegantek warszawskich
wojną, ulokowała się 5
-wojenne miejsc! firma
« Telimena" y w dtugim zajęła sP3 dawnym miejscu otwo>.Łod Kopernikiem' - w»»M MntŁ gdsl? jlk dawhe.J.wybredSX£2 5e?iósSy^U?ankq 4o4^łe|
^Qty‘

Wnętrze podwórza zalega
pawilonu., Wspaniałeyroz-
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łeżyst® lipy rzucają cień na okopcone płaszczyzny ścian i oca
leli nad wejściem tarczę herbową. Drzewa w tym zakąiku-są_j.edyvnym elementem życia. Reszta tkwi w ponurej martw-ocia.

Ale, być może, niedługi już czas, kiedy zjawi się
kt«ś z roku Raczyńskich, ostatnich właścicieli, kto przywrócą
de życia pozostałe fragmenty tego najstarszego przy Krakow
skim Przedmieściu pałacu. Może wkrótoo zniknie pyzykry dla
przechodnia kontrast między odbudowanym; wjazdem do pałacu, a
zalegającą głąb podwórzA^EKOjiurą^ciszą.
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Po realizacji jednego a ważniejszych zagadnień w od
budowi® Warszawy — mostu Poniatowski cg'?, warto obecnie zapcz—
nać się z pl a nami, odbudowy na najbliższą pr zyjuzłasó * Ya^-naj—
bliższa przyszłość - to okres 2‘-chy >-<d\
lecz i to spreoyj&owane warusje-owo, gdyż aczkolwiek zamierzenia są już wyraź—
.akrańlAnc, je4nak>/i2^Ujżni-*na-ird-.,dapływa gotówki,
U*

•

'■

V.

Odbudowę Warszawy należy podzielić na lwio części,któ£»yołv-arealinaaja może przebiag^-n^wit'.: Legio, Pierwsza część to odbudowa i zaspakajanie potrzeb bńnź^yoh.. druga - dalahr—
planowych. Debrze jv8t, gdy tu dwie części zbiegają
gdy
odbudowany objekt jest dla doraźnych pOtrz-eh-nńo-źbądmy-, a i nu
przyszłość w nowym planie przewidzianyo Tak było z mostem Po
niatowskiego, któr^ konieczny był dla dzisiejszych potrzeb
mieszkańców i z planem przyszłości Warszawy nic kolidował,

Obecnie Wydział Urbanistyczny BeO:,S0 ustalił linię
działania na najbliższą przyszłość, zgodną z przyszłymi zamie
rzeniami i dżiniejszymi potrzebami,
I

‘

»

Pierwszym takim krokiem naprzód będzie przebicie i
przedłużenie -ulicy Marszałkowskiej ęd Placu Bankowego, prawie
w prostej linii, w kierunku wiaduktu żcliborski ego, Trasa jest
już ustalona, pomiary i wytyczenie kierunku wykonane. Obecnie
buldożery będą spycha? gruzy na boki. W ten sposób przebiegać .
będzie narazie priŁOdłużenio ulicy Marszałkowskiej na Z-clibęrz.
Na tej trasie, na podłoża gruzowym, ułożone bę?ą najpierw.pod
kłady pod szyny /tramwajowe, i może będzie wykonane przejście
dla pieszych. Będzie to prowizorium, które już jednak na jesie
ni r.b. da szybką komunikacje tramwajowa mieszkańcom 2obiberzn
i skróci czas przejazdu z Żoliborza do Śródmieścia około 20-ta
minut.Koszt wykonania tych prac wynieś!g około JO milionów zło
tych.

Jeżeli chodzi o ulicę Marszałkowską - to w najbliższym
okresie nastąpią znaczne zmiany w jej wyglądzie. Zagadnienie
poszerzenia tej głównej arterii komunikacyjnej wkracza już na
t-ry realizacji;. O1-eonie ff. rozpatrywano prace konkursowe
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szczegółowego rozwiązania ulicy Marszałkowskiej, jej zabudowy
i przebiegu. Jak wiadomo, ulica. Marszałkowie a w pierwszej fa
zie prac, będzie poszerzona na odcinku od Ogrodu Saskiego do
Alej Jerozolimskieho Zachodnia strona ulicy Zielnej będzie zachńdnią stroną ulicy Marszałkowskiej; tę stronę ulicy zajmą w'
przyszłości wielkie budynki doków handlowych, a w czworoboku
Kredytowej, Marszałkowskiej i Królewskiej - stanie przyszły
Ratusz*
Drugą pilną i ważną potrzebą mieszkańców Warszawy
jest budowa mieszka/* Okoł ; 7 <.000 osób przybywa miesięcznie do
Warszawy? cn znacznie pogarsza stan i tak wielkiego przeludnie
nia mieszkali na terenie0 W tym dziale odbudowy Warszawy, o ilo
pozwolą na to kredyty, rozpoczęta będzie budowa nowej dzielni
cy mieszkań!twej - Muranów, w pierwszej fazie, wzdłuż nowej tra-.
sy ulicy Marszałkowskiej , przebiegającej prze z dawny teren gha±ta. liany tej dzielnicy już zostały opracowane i obecnie przy
gotowywane są rysunki robsoz^s Wzrost ilości miefcsskźńców zmie
sza jeinccz.es.niu- dc prmy-spieszenia -budowy składów, chłodli' i ma
gazynów oraz ustalenia i budowania warsztatów pracy. Również
przewidziana jest rozbudowa Ochoty i Koła, jako dzieLnic mieszkaniowych*
Obecnie dla inicjatywy prywatnej w budownictwie miesz
kaniowym pcw stają nowe i znaczne możliwości, zwłas® za na Słu
żewie x Służewcu, gdzie przewidywana jest budowa demków jedno
rodzinnych*

pilniejsze warunki, gospodarcze Polrki już pozwalają na
-jplanowenii bardziej śmiałe i bliższe w teim lnach wykonania,
"gćlyż przery-sŁ.kooajrwy i rozwój k-omunikacji osiągnęły tak znacz
ne postępy, że kwestio materiał/we i sprzętu budowlanego nie
powodują już tych trudności, na które napotykaliśmy w ubiegłym
roku* Kwestia dbudowy warszawy wyłącznie wysiłkiem kraju staje
się fealną, chodzi tylk"
pieniądze.

Instytucje dysponujące własnymi funduszami rozpoczęły
już pracę, m<,in0 PoK.0o? Bank Towarzystw Spółdzielczych, Bank
Związku Spółek Zarobkowych i szereg innych przedsiębiorstw i
instytuoyj społecznych, miejskich i państwowych. Newy Świat i
Krakowskie Przedmieście odbud ..w u ją się przeważnie z inicjatywy
prywatnej*
Pcza tym, w chwili y.becnoj? planowana jest budowa kom
pleksu gmachów Demu Słowa P / «kiegoP zespołu budynków dla Mini
sterstwa Komunikacji, zesp "^u gaa hów dla. Ministerstwa Przemy
słu, Ministerstwa Skarbu, Dcm Kul.tory i Oświaty oraz rozpoczęta
już jest budowa nowego osjedLa mieszkaniowego Warszawskiej Spół
dzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu*

Budowa tych obiektów stanowić będzie realizację nowego
planu zabudowy Warszawy.

^r*14

ODBUDOWA

KRONIKA

ODBUDOWY

SWIATYN

DZIEŁEM

WARSZAWY
SAMYCH

’ "str? 7 ~

WARSZAWIAKÓW

. m u ■Nie ?° POweJ”wania SĄ straty w naszych kościołach, i świą-^.
tyniach niemal wszystkich wyznań. Najbardziej zabytkowe kościoły
zcs aij z przerażającą pedanterią zaminowane i wysadzone w p-owici.
rze. Wiele kościołów tak zniszczono, że o odbudowie ich nie może
być mowy. Ocalały jedynie fundamenty i na nich wzniesione będą no• we świątynie na wzOr starych.
.
zniszczeniu uległy kośeicły: św. FJLbriana na
JPlko 3® dna ściana, sw. Barbary., Nawiedzenia
zabytek z XIV wieku, jedna z najcenniej..vS’S parniątęk starej Warszawy na Przyrynku, kościół Wniebowzięcia
•Matki Boskiej obrządku wschodniego na Miodowej, Karola Boromeusza
deskach, św. Kazimierza - Newe Miasto 2, piękna kaplica zafrłacii św. Kazimierzą na Tam,xe, św* Andrzeja, PP Kanoniozsk na Placu
Teatralnym, Matki Boskiej Łaskawej na Starym Mieście, kaplioarBalejianOw na Powiślu, Matki Boskiej Różańcowej na Di^^kiej,
1
ÓW. .Magdaleny na Annopolu, kościół Św. Pjueńa^na Podwalu, koJło)“ ci yrc-

Pradze

•
Całkowicie ocalały, lub doznały małych uszkodzeń (już o.lremontowane, lądz zabezpieczono, bądź znajdujące się w r emoneio) I • i
kościpi św. Stanisława ha-Woli, św. Augustyna na Nowolipkach, św.
Bonifacego parafialny na Chełmskiej —. mało zniszczony odbudowuje
obecnie, kościół parafialny św. Józefa na Powązkowskim Omen4 h—
rzu WojaJsowynu - mąłr. zniazoznny, św. Wawrzyńca na Wojskiej - znai-disre
w dobrym, stania, św. Kjckacha na Wolskiej 76 - ocalał
prai^i^-ęałkowicie.
■
...
d
»

t

•

•

z • . .’
Wizytek
na-Krakowskim
Przedmieściu
ocalał, iak
'o&plAł^w
^?ka
^e!i^a^Jły
Karmelitów na
Krakowskim Przedmioiciu
.Ocalał w dużej części koscioł sw* Franciszka na Piwnej. Kościół -Re
demptorystów na Knrolhwej również oąalał.
.ną/^nej‘ Kością Re-

ifii w
ivwe więlicnif L?
.»««« -ni.

?ino baT''ZO gorących walk na Wolikościoły
^CnieWa$.NiemCy ażywali ijako tymcza316 *’”* radzieckiej M .ffar_

rekonstrukc';idr~pfckJ£o3 ^rd2°. zniszczona jest ba-dzó trudna do '
wanai r-rrza-?0 * ° ' • i a6Z riie0> cez .tak charakterystycznej i iimfrTo—
wahej przez warszawiaków sylwetki, trudno wyobrazić hh-i
Kated?^* T° ?eż - rojboty konserwatorskie• zostały "podje-pokry
ła. Ws tę pn^krSi^ 0'0^^
ka?lio^ ^rycz^wf
IcSL
dft. wstępne zroki do odbuuowy swej kaplicy wszczęli 08 Jezuici.

b_A
Parafialny św. Aleksandra na Placu Trzech Krzvżv
rzvś i^vhudnwedXbam’St0W ?e3Zsze Przed wojną. Miano go wogólehbu-

Nr?14

KRONIKA

ODBUDOWY

WARSZAWY

str^ 8 _

stytuowany w przedwojennej okazałości. W kościele postała cdbudowana i wyremontowana kaplica w podziemiach, a obecne pra
oeprzeniosły się na teren górnego kościoła, gdzie odremonto• Sino już jed^Ą kaplicę. Roboty posuwają się w dębrym tempie.
Kościół Św. Krzyża uległ bardzo wielkiemu zniszczoniu Bezpośrednio po wyzwoleniu Warszawy wygląda! on, jak <
wielka krwawiąca rana na pokrytym ruinami Krakowskim Przedna z Niemiec do Warszawy, znów zdobi
kościół odbttdjMwano, górny pokryto dachem i zab®zP1®°Ja4.wft o<a.
kowioie. Część ołtarzy została już
kr
wawi a ją się i tłumy
y

leioła.

. .

KośoiÓł św. Andrzeja (Karola Boromeusza) na Chłodnej
, ,
ezx kościoła jest całkowicie zniszczona, przednia —
tylna część»
zupełnie. Dla wzmocnienia nadwyrężonej
Bilaą śoiaM., podta—
____ ^^Ł^^rSdŁLelSnTwięc w ten sposób zniszcz-eną część
^^jTodocalałej i jednocześnie odremontowano dach. Kościół
więc, o połowę mniejszy, jest już całkowici o gotów. Kości
Najświętszej Marii Panny na Lesznie bardzo zniszczony posia
da obeonie jedną kąplicę czynną.

W kościele Wszystkich Świętych na Grzybnie, również
bardzo zniszczonym, odbudowano w szybkim tempie d?lny k
’
specjalną trudn^itzniszcoo^e sklepiania. Ho~oty
jne trwają, wyuw^M.>®djaak bardzo długiego
a-joei; i nakładu pracy.
”

Rozpoczęto roboty nad odbudową i konserwacją kościołówj św. Trójcy na Powiślu, św. Antoniego na San^t^rafch© j,
Matki Boakóej Częstochowskiej na Łazienkowskiej, gdzie odbu>dewano kaplicę, św, Stanisława Kos tki na Yolibcrzu, św. Jozef a.
flblubie£oa na Kolo. Kościół Kapucynów na Miodowej, bardzo anj^.
ozony, również odbudowuje się.
Nic się dotąd nie robi przy kościele św, Teresy na
Tamce - bardzo zniszczonym.

Kościół św. Jakuba na Placu Narutowicza był jednym z
pierwszych, wziętych do odbudowy. Pokryto go prowizorycznym
dachem, zreperaw ano uszkodzenia w morach z wielkim wysiłkiem,
ponieważ niektóre z nich znajdowały się na wysokości 5? ~ 55
metrów. Prowizoryczny dach wykonano nad kościołom św, Anny
tnebernardyńskim) na Krakowskim Przedmieściu, ff dwóch innych
miejscach tego kościoła postawiono dach wysoki, według pier
wotnego kształtu. Ściana szczytowa odosobniona, którą trud
niej było zabezpieczyć, runęła w marcu r.1946 podczas silne
go wienru.
W kościele Zbawiciela roboty są już bardzo zaawanso
wane i kościół oddany jest do użytku wiernych. A zniszczenia
bvłv tak znaczne, że początkowo nie można było wyremontować
prowizorycznie żadnej kaplicy5 i msze odprawiano w kaplicy na
Mokotowskiej, przerobionej z sali teatralnej. Jedna z wleź
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Michała na Puław-

zastosowane-wewnątrz kościoła szereg filarów ceglanych,
nie przystępuje się już do wewnętrznego tynkowania i rekon
strukcji ołtarzy bocznych.
Dc całkowitęj o dba lewy-świątyń warszawskich jesz- ,
cze bardzo daleko. Obecnie są to raczej szkielety
Lecz dumne ze swego dzieła cząstkowej.odbudowy rzęs ^.para
fian nie widzą.brzydoty g ły;'- Aasf£x
J4Pnhrp-ówy
nvch ołtarzy i braku żyrandoli, ozdób,, me^b i obrazo*...
Również i sprzęt liturgiczny przedstawia eię bardzo ubogo.
D,. odbudowy świątyń, jak stwierdzają praedstawiuiiŁ*;
le władz duchownych, przyczyniła się w
stawa B.C.S.u, którego pro/ ownicy wyko-zudU projekty ^nezpieczająci i re]Ł,;ajrtrn^
mocno przyczynił
ir.do odbudowy ńwżąjyńv
“ Największy jednak wkład w odbudowę duła ludność
•warszawy. Był to tak wielki wkład materiału, pieniędzy, prą.cy i energii, że może wprawić w P-dziw każneg?, kto nie zna
bliżej warszawiaków i kto ni*- wie do jakiego poświęcenia są
oni zdalni.
*
f
0 ilu zatym prawie cały ciężar olbud-wy koś i ołów
>^&tolicy leżał na barkach ludności - to zagranica. aotychczas
nie przyczyniła się dc tej odbudowy niczym... Ani Ęolonra anię'“
-*AAkżXakA, ani wielkie śiodowiska p.lskio w Burdpiu aot,? nie
dały, ani rń^nnł-lnklar-yjałj* swego wkładu. Również ani Pie
niężnie, ani rzeczowo ni e
lioka, ani Watykan.
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DZIECI

Wśród wielu zagadnień pierwszorzędnej wagi dla życia
Warszawy — wysuwa się na czoło opia? a nad dzieckiem, Prymityw—
no warunki bytowania "w r.1945? a przedtem ciężki pięcioletni
okres okupaoji i Powstania r.1944 stworzyły podatny grunt dla
rozwoju różnych chorOb, a przede wszystkim gruźlicy wśród dzie
ci i młodzieży w wieku szkolnym.

Jednym z ważniejszych środków zapbblogawozych było i
jest przeniesienie tych zagrożonych dzieci na krótszy, lub dłuż
szy okres czasu z suteryn i mieszkań^^iemnych i wilg^nynh~w.Jj3^._
ne, możliwie najzdj^owsz^-warunki-..

Sprawą tą zajął się Wydział Wczasów Resortu Zdrowia
Zarządu Miejskiego, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oraz YMCA.
,
Wydział wczasów powołany dla zorganizowania racjonal
nego wypoczynku nic tylko.w okresie wakacyjnym, ule i w ciągu
roku pracy, już w 1,1945 (od miesiąca majaj, w niesłychanie
—warunkach? na które złożyły się znaiKra^ystkim braki,
zdołał wywiaźó ponad 5kW-4żioc.t najtoualni ej szoj ludnnś-otyJWarszawy ha kolonie lvajiZa

• Tworzenie pierwszych kolonij’ wypoczynkowych dla dzieci
i młodzieży szkolnej połączone było z bardzo poważnymi trudno
ściami, poczynając ol zaopatrzenia iu w łóżka, koce,i typc., ą
skończywszy ns zaprowiantowaniu, Trzeba, było zaczynaj. od począt
ku, organizować tak? jak wszystko w życiu warszawiaków - od zera,.
Oel osiągnięto dzięki współdziałaniu władz, urzędów i poszcze
gólnych osób, dla których zagadnienie zdrowia dziecka ma żnaczo• 'nj ę pierwszoplanowe. Dzięki temu stworzono kolonię w Gostyninie
(dla 700 dzieci), w Górze Kalwarii i innych podmiejskich okoli
cach. Na terenie samego miasta uruchomiono około dziesięciu
ogródków Jordanowskich,.

W pierwszym rzędzie akcji, kolonijni; objęte były sioroHy i półsieroty. W kwalifikowaniu ich na kolonie brały uc^rał
szkoły i Wydział Opieki Społecznej, który wywiadami na miejscu
ustalał warunki życia dziecka,

Turnusy kolonijne trwały od 2-ch do 4-eh tygodni.

'
W r.1945 urządzano różne wymoczki po;tmi_e jskie? zorga
nizowano specjalne plaże dla młodzieży szkolnej, z który-h ko
rzystało około 2.000 dzieci dziennie oraz boiska sportowe? na
których grupa instruktorów prowadziła gry sportowe, naukę pływa
nia i t.p*
Młodzież w wieku od.lat 12 do 1" kierowana była dó obo
zów w Wicżyoy na Pomorzu (koło Kościerzyny)? dA Sulejowa nad Pilio<, i do Mazany Dolnej •„
I
Rok 1946 dał już znacznie lepszo możliwością W roku
r.Vr.- h^rzystty. b^zto z kolonii przeszło . ,000 dzieci,
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Jest to liczba jeszcze mała. Ideałem będzie, według oświadczeń
ludzi, którzy w tej dziedzinie pracują - 20.0'10. Oczywiście są
jeszcze braki na koleniach, ale trudne wymagać rzeczy, o które
nie było łatwo nawet w warunkach przedwojennych, naprzykład je
żeli chodzi o zaopatrzenie dzieci w odpowiednią żywność (czeko
lada, owoce południowe i t.p.). W każdym razie dzieci korzysta
ją z racjonalnego wypoczynku i przy prostym, lecz zdrowym wyży
wieniu zyskują na wadze i nabierają” sił.
W zimie 1945/46 r. zorganizowano dla młodzieży żeń
skiej i męskiej dwa obozy narciarskie w Kościeliskach koło Za
kopanego. Były to obozy dla młodzieży starszej w .wieku od 16
do 18 lat. W ciągu zimy odbyło się 9 turnusów dwutygodniowych,
obejmujących po 100 do 130 osób każdy. Na obóz ten przydzielo
na była młodzież lepiej ucząca się, dla której przerwa w nauce
nie stwajreała uszcs6xWł'-’s. Rrs-aazk?lenie uaroiarskie prowadzone
było pod kJ,eyowr<j.o-twem znanej na.mJ-axki, Bh^ałgwy raj.tmkowny.

Te$o lata organizowane są obozy i kolonie na Ziemiach
Ou^yakanyon, zwłaszcza na Dolnym .Śląsku, tak, aby 6 dc 7 tysię
cy Izieci mugło. sj-ądziś chociaż parę tygodni w. zdr owych, warun
kach. Jedną kolonię o charakterze obuzu zorganizowano w Oborni
kach koło Wrocławia (na 300 dzieci), drugą (na 750- dzieci) w
Swieciu nad Wisłą (P.morze). Istnieją również kolonie dla dzie
ci warszawskich w Konstancinie, Szklarskiej Porębie koło Jele
niej Góry, w Ostromecku koło Bydgoszczy, Tołknisku koło Elblą
ga, Strażnicy koło Szenborka,
Jak wielkie jest zrozumienie wśród społeczeństwa pol
skiego dla akcji pomocy dzieciom warszawy świadczy fakt, że w
wielu miejscowościach powstały specjalne Komitety obywatelskie
niesienia pcmocy dzieciom warszawy. W ostatnich dniach Komitet
w Demborku na Pomorzu Zachodnim zaprosił do siebie 206 dzieci
ną wakacje. Komitet nadesłał spis rodzin, które przyjmą dzieci
<o siebie na całe lato.

Zarząd Majątków Miejskich "Agril" zaofiarował mie
sięczny pobyt dla starszej młodzieży w swoich majątkach, znajdu-jącyQłl się W prehieniu 30 kilometrów od Warszawy.

W koloniach i obozach, zorganizowanych przez Wydział
WczaśDw, fachowy zespół wyohowuwoów i wychowawczyń wykazywał
wielką ofiarność i poświęcenie dla dobra dzieci. Były bowiem
wypadki, żew jednej koleni! dla 700 dzieci zepsuł się Wodo
ciąg i do czasu naprawy całe grono wychowawców musiało dono
sić wędę, lub -przewozić ją wózkami; w zimowym obozie .u Kośoie.liskach z powodu śnieżycy nie mogły dojechds na miejsce samo
chody z prowiantem i wychowawcy na własnych plecaoh przenosili
żywność.

Drugą instytucją, która na większą skalę opiekuje się
dziećmi je3t Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Poza or
ganizowaniem żłobków na terenie miasta R.T.P.B. już w pierwszym
roku swej działalności postawiło sobie za oel wysłani® 3.000
izieel zia kolonie letnie. Zorganizowano domy kolonijne w Konstan
cinie,. Gostyninie, Otwocku,Szczytnie? Ciechocinku, Bierutcwiftaąh, Z cgnstowie i Kołobrzegu. W tych miejscowościach 3.000
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nych turnusach.
Jednocześnie dla dziatwy, pozostającej w Warszawie,

^^!r.WZp?iyhńicyI’óUoe^?4\a Kole, obliczona na
700 dzieci.
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ODBUDOWY

Budżet na ten oel przeznaczóny został tak okrojony, ze Biur%2f
wy Stolicy musiało zrezygnować ze spełnienia
swych zamierzeń i planów. Do końca roku szkol
nego około 20.000, dzieci w wiejcu przymusu . .
szkolnego ni-e znalazło joiajsca w szkole.

Plan odbudowy szltółtia rok bieżądy jest w stadium reAle szcziipłińń"^dytów nie zapowiada wykonaniacadAkr>naJpełnegP piana re mon tu szkół, trzeba około
Znfniii larda złotych, tymczasem Ministerstwo Odbudowy przezSoz^ło na ten cel, na kwartały II, III i IV r.b. zaledwie
JSelpełha 84 miliony. W wyniku - trzeba było zmniejszyć proyrram odbucLowy gmachów szkolnych.
ai-LałinJi

-

Ogółem prowadzony jest obecnie remont 52-ch budynizkół
powszechnych zawodowych i ogólno-kszlałoącyoh. Reków s większości
tych budynków rozpoczęty został w roku uhlas—
mont
łym.
Sytuacja najbliższego roku szkolnego pod względem
rozporządzalnyoh budynków przedstawiać się będzie znacznie
lepiej w porównania zrokiem ubiegłym, mimo to - pewna J+ó-rZ
ba dzieci pozostaniarami szkoły, a szereg budynk ,a+nn
natychmiastowy remont mógłby uratować, znowu zwiększą stan
swego zniszczenia wskutek działań warunków atmosferycznych.

Odbudowa mostu
Kierbedzia
Łiex
z

•

Biwo Odbudowy Stolicy opracowało preliminarz
budżetowy na odbudowę mostu Kierbedzia,Centralny Urząd Planowania zatwierdził kwotę 400 mi
lionów złotych, potrzebnych na ten oel w dwui półletnim planie prac.
,

Biuro Odbudowy Stolicy już przystąpiło do robót #
wstępnych. Jeszcze w r.b, B.0oS« dokona następujących prac.

1.

rozwiąże kwestię dojazdu do mostu Kierbedzia od
strony Warszawy i Pragi i uzyska potrzebny dla
r'-- -atu niwelet mostu!!
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2.

przeprowadzi szc zegółowe badania stanu, i nośności
ocalałych filarów;

5.

wykona projekt wstępny i rozpocznie wykonywanie
projektów szczegółowych, obliczeń statystycznych
i rysunków roboczych;

4.

usunięte zostaną wraki zniszczonych przęseł, le
żące pod wodą oraz rozebrane zostaną resztki przę
seł, wreszcie rozpoczęta będzie odbudowa filarów.

Najwybitniejsi architekci w B«0*Bo pracują nad roz
wiązaniem dojazdów do mostu© Grupa inżynierów pod kierownict
wem inżyniera Stanisława Hempla, twórcy mostu Poniatowskiego,
bada już filary.

Most Poniatowskiego legitymuje
swą użyteczność

Biuro Odbudowy Stolicy przeprowa
dziło ciekawe obserwacje nad ruchem
odbywającym si^ na moście Poniatow
skiego -i na mcseie wy sok o wodnym,
(zbudowanym przez saperów sowieckich
w r«1945j*

Okazuje się, że w ciągu doby (od 6 rano do-10 wieczór)
przez most Poniatowskiego przepłynęło około 95.000 osób pieszo,
w samochodach ciężarowych i osobowych, na. rowerach i motocyk
lach; przez most wysokowodny■ Około 65*000© Pieszych Zanito
wano na moście Poniatowskiego 7,5 tysięcy, na wysckowcdnym prawie 20 tysięcy. Przez most Poniatowskiego przejechało 5->490
samochodów ciężarowych, 5.6'71 osobowych, 977 motocykli- 2.956
rowerów i 215 pojazdów konnych* Dla mostu wysok'■■wodnego te same
pozycje brzmią; 2*960, 5*141, 514? 1*795 i 671.
Nadtł przez most Poniatowskiego przebiegają według
rozkładu trzy linie tramwajowe©

Zakwalifikowano do
odbudowy

B.OoS. zbadał na Saskiej Kępie i na Mokotowie
budynki, nadające się, mim;- zniszczenia, de
oclbud,owya Na Saskiej Kępie budynków takich c
typie willowym jest 57; p siadają one ogółem
569 izh. Domy te są przeważnie wypalone, bez
stropów*

.
Na terenie górnego Mokotowa zakwalifikować... do odbu
dowy 265 domy, zawierające 5.709 izb©
Ruiny Teatru Wielkiego
gr.ężą zawaleniem

Gmach Teatru Wielkiego należał dc najpiękniej
szych w przelwojennej Warszawie© Wybudowany
był według projektu'architekta Ccrazziego w
stylu klasycystycznym© Budowa trwała od roku
1*825 do roku 1*8? 5*

.
Gmach ten spalony został w ro1959 w czasie oblężenia
Warszawy. Nie był zabezpieczony przez oały czas okupacji
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niemieckiej. Pogarszał się stale przez lat siedem jego stan
zniszczenia. W czasie powstania r.2^44 uszkodzona została ni
znacznie elewacja frontowa.

.

Brak kredytów sprawił, że dotąd nie zrobiono niej nie
podjęto nawet zabezpieczenia gmachu. Jedynie w r.1945 B.O.S.
dokonaj inwentaryzacji, a Wydział Inspekcji Budowlanej Zarządu
Miejskiego stwierdził, że obecny stan gmachu zagraża bezpieczeń
stwu publicznemu, zarysowały się bowiem frontony od ulic Focha i
Wierzbowej, odchylając się od pibnu.
Ten stan zagrożenia spowodował, że Wydział Architektu
ry Zabytkowej H.O.S., mimo szczupłych kredytów, przystąpił do
prac, mająoycir na celu.
li.
.
-----,

I

Lecz - jest to załatwienie sprawy tylko fragmentarycz
ne. Jeśli piękny^gmach Teatru Wielkiego ma ocaleć ■<* odbudowa
winna być wszczęta natychmiast.
.■gl—U.ni j tramwajuywyoh,

Frzed wojną w r.1939 Miejskie Zakłady Komu..^nikacy jne w Warszawie posiadły 320 tramwa
jowych wozów silnikowych i 324 przyczepne,
a Zakłady Gęgi siakiego miały na warsztacie
kilkadziesiąt.n owych wozów dla Stolioy.

.
W latach okupacji Niemcy nie remontowali zniszczonych
nadmie-rnę,fn..przaGiąż--erleri wagonów, a część wózów wywieźli do
'~^__J-Nlemiec .

W czasie P cw s tant^rwi^łc^zość wozów tramwaj owych, znaj
dujących się na ulicach, wzięto do budowy barykad. Reszta po
została w remizach, została bądź spalona, bądź zniszczona wsku
tek bombardowania. W chwili uwolnienia Warszawy^c^L^-naiall^^
ani jednego całego wozu trawajowego.

Najpierw w czerwcu r.b. uruchomiono pierwszą linię na
Pradze (na trasie Kawęczyńska - Grochowska), a w kilką dni
później drugą od Dworca Wschodniego do Gooławka. W ciągli nie
całych pięciu miesięcy oczyszczono na Pradze 25 tysięcy metrów
bieżących toru, w Warszawie - 50 tysięcy. Rozpięto 4.500 m.
sieci jezdnej i §0 tysięcy m.b. kabli, zasilającyoh Pragę.
W warunkach zgła prymitywnych wyremontowano 19 wagonów moto
rowych i 22 przyczepne.
W sierpniu ubiegłego raku ruszyły pierwsze tramwaje
w Warszawie, Obecnie mamy ogółem 21 linij tramwajowych w ruchu.
Na liniach tych kursują 93 wozy silnikowe i 89-przyczepnych.
Trzema liniami połączona jest Warszawa z Pragą poprzez most
Poniatowskiego,
Szozecin - Warszawie

W lipcu odbyło się w Szczecinie inauguracyj
ne posiedzenie Zachodnio-Pomorskiego Komite
tu Odbudowy Warszawy. Na czele Komitetu Ho
norowego stanął wojewoda szczeciński LeCnarA.
'Pcrv0’v-?/-'7!, w sk-tyH Komitetu weszli mjn! adP
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ministrator apostolski ks.dr.E.Nowicki, zastępca przewodnicząceg* Wojewódzkiej Rady Narodowej H.Dąbrowioz, prezes Sądu Okrą—
gowego L.Gołaszewski, kurator Okręgu. Szkolnego Kaniu, dowódca
12 dywizji piechoty generał brygady W.Lemonóowicz i inni.

Komitet postanowił przesłać Warszawie, jako dar sym
boliczny kopię "Mojżesza" Michała Anioła, wykonaną w białymma-rmur-za, znajdującą się w Starym Dębie pod Szczecinem oraz
odlew rzeźby Oollecniego "Rycerz zaciężny".

Komitet “achodnic-pcmoraki, zachęcony przykładem Gór
nego Śląska, pragnie jaknajspieszniej przyjść z ucjnocą Warsza
wie, Jako etap wstępny postanowiono przepr-owŁo-dzió w Szczeci
nie i okolicy akcję zbiórki mat ąriałnw^j. Specjalne totygaly
robotnicze (ochotnicy) wyd-/bywaO będą z poi gruzów wszelkiego
rodzaju sprzęt, instalacje, rury i t»p<> Bo oczyszczeniu wydoby
ty mat^iriałADkZ^^ła-nyr' będzie Warszawie

Łaak odbudowy

Ministerstwo Odbudowy ogłosiło konkurs na pro
jekt znaku oibudowyc Znak ten służyć będzie,
jako zasadniczy motyw w projektowaniu tablic
pamiątkowych dla demów odbudowanych, lub n-owort^
wzniesionych. nraz^--ąjakn--s;pQ>oJ—jJ>ei_5tibudowy
kraju.
■w

,
Konkurs ogłoszony został jednocześnie w Ministerstwie
Odbudowy, w Biurze Odbudowy Stolicy oraz dla słuchaczów Akade
mii Sztuk Pięknych..

•

Warunki kcnkura-U-o/kraślały wymiary znaku - 10 x 10 cm
w'technice jednobnmwnnj; znak ma być wykonany jako •'płaskorzeź
ba, jako rysunek w druku i jako znak wytłaczany w materiałach
ceramicznych^- W kompozycji znaku, można było użydLnapis! "odbudowa kraju".

D4a Słowa Polskiego
w Warszawie

Sumptem Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik"
stanąć ma w bloku zamkniętym ulicami! Prostą,
Miedzianą, Towarową i Srebrną - monumentalny
gmach - DOK SŁOW.l POLSKIEGO0

.
Dom Słowa Polskiego ma byś monumentalnym pomnikien
arohitektonicznym, a jednocześnie! fabryką, pracowitym.mrewiskien, pustelnią dudhOw twórczych, centralą odbiorczą i nadaw
czą słowa.

Dom Słowa Polskiego powstanie w pasie zieleni między
dzielnicą przemysłową, a śródmieściem, w pobliżu Dworca Głów
nego, Dcm ten będzie syntezą pracy pisarza, dziennikarza, ilu
stratora, korektora, zeoera; będzie terenem pracy umysłowej,
twórczej i terenem produkcji książki i gazety.
plany i
naśzych
dziś, w
Wiedzą

Najnowsze osiągnięcia Ameryki, co więcej - pomysły,
przewidywania amerykańskie - brano są pod uwagę przez
architektów, fascynuje ich ncwoczesnodć"falryki",jaką.
warunkach nowoczesnych jest produkcja gazety i książki.
ni, że Ameryka mówi o gazecie "Por"? którą każdy będzie

Nx*14

KRONIKA

ODBUDOWY' WARSZAWY™ ~~ ~strćl6~*

odbierał w swoim domu, na własnym aparacie, która będzie połą
czeniem maszyny d pisanin z aparatem telewizyjnym Już na
konferencji w San Pranciseo "New York Times” przesyłał drogą
telewizyjną odbitki swych stron z New York^u do San Francisco,
dzięki czemu pismo ukazywało się jednocześnie po obu stronach
amerykańskiego kontynentu*
Te wszystkie najbardziej nowoczesne osiągnięcia, co
więoej - zarysowujące się dopiero możliwości techniczne — bio—
rą^podosiwagf nasi arcbjlt-ekci? jplanująo- Dom Słowa. Polskiego,
Na jesieni r.b. rozstrzygnięty będzie konkurs, roz
pisany na w Domo Na wiosnę wkopane zostaną fundamenty*
»

*

Dom Słowa Polskiego składaj się będzie z następują
cych części;
1,

część.biurowa, glzie znajdą pomieszczenie wssjysi—
kie biura wszystkich działów wydawniczych, ad ml—
nistracyjnych/ kolpo-taż, reklama i t,p,;

2*

część pr-.dukcyjn-Ao trzy redakcje dzienników,
12 redakcyj porie-lykówę z^naxrj.a? drukarnia,
(50 linotyp ów), hela^maazyn płaskich, shereot;
pia, niklownia.j hala maszyn wklęsŁodrukowych-'
hala maszyn* ofsotcwych, chemigrafia, rytr.wnia
litograficzna^ tyńfccgrafin, fot.'..-reportaż« intro—
ligatnrnia$
kolportaż, ekspedycja? hnly operacyjna;

i
/

4.

część gospodarcza -z magazynami, garażami..' elek
trownią* centralnym ogrzewani era księgarnią
reprezentacyjną •

5.

zaopatrzenia ogólno’ sale zjazdowe, biblioteka,
czytelnia* kluby, studium teatralno-muzyczne,
salo wykładowe, stołówka, kawiarnia, świetlica,
amlulatoriunij łaźnia, mieszkania* hotelik.

konkursie zaproszeni zostali architekwiiłski
sadł-wókif Bogusławski, Le
wiński, Hryniewiecka., Marczewski, Putcwski i Bkibrd ewski,.
Wielkie remonty aktualne.

Warszawska Dyrekcja Odbudowy przejęła od
u'ov'oSo kx.il a.naścio gmachów i prowadzi w
szyi kim tempie ich remont*

Mck-.;tuWiu trwa remont trzech dużych d ■“'Ów nri es z—
kalnyeh Pizy ulicy Bukowieckiej, -oMzyiskiej 1 Asfaltowi!
lAa.lt twarzy E:ę'miekrfuia
irejszu, dwu-i trzy-p k jowp z kuchnią.i łazienką* Koszt

_
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v odbudowy każdego.z tych gmach/w wynosi około 5 milion, w zło
tych# A mieszkaniach zainstalują się urzęj nicy państwowi#

Instytut Radowy im© Curie-Skłodowakiej jeśt nie
ty^-ko remontowany <po Powstaniu — zawalone stropy i podpalo
ne wnętrza,, lecz i rozbudowywany© Od UNRRA otrzymaliśmy
znacznie więcej aparatów do leczenia Roentgenem, niż mieliśmy
ich.przed wojną. Trzeba więc budynek powiększyć przez dobudo
wanie trzeciego piętra- nad budynkiem frontowym.Dzięlti rozbu
dowie, w gmachu Instytutu pomieszczenie znajdzie 180 chorych ‘
(Przed wojną - 120).
,
v
Pawilon leczenia Roentgenem mibd będzie specjalna '
.opancerzenie z ołowiu w Ściana?h dla zabezpieczenia przed
■szkodliwym; promieniowaniem radu,
weht-yjkihKrr'-^---- —
podłogi wyłożone zostaną J-in-YL-emm-©- Remontowane sc. równi eż
mieszkania dla pr aoroików Instytutu©

_
^a jesień^. uruchomione zostanie ambulatorium na
okolę 50 chorych, a cały gmach już odbudowany oddany bodzie
dQ:.nzy-tku.xa wiosnę r01947©.
'
* Na remont pięknego pałacu "Pod Blachą/' potrzeba
Według sżozegpiowycu obliozed. 1 6.-milionów złotych © Na rok
bieżący przyznany został kredyt, w wysokości zaledwie półto
ra miliona.© <y granicacn tej sumy warszawska Dyrekcja Odbu
dowy. remontuje prawe skrzydła , .gdzie zainstalowane będzie
Aychiwiui
•r:awnycil'» Soboty mają, byd wykonane na 1 paździer
nika r. w
i

• .
Kosztem 15 milionów_zloty h prowadzony, jest remont
pięknego gmachu izby Przemyślowo—Handl wej przy ulicy Senael
kiej nr 5* w gmaęhu jest 15? pokoje oraz duża sala konferen- .
cy<Jxla na g00 oso;-© Dotychczas oddana do użytku 40 pokojów.
r^ŁvPraC’Ć^ ,J^z^dnicy Centralnego Urzędu Planowania.
,-,aO gm^m ma byś gotów na 1 października r©b„

,ubezpi6ozalni _
Spole^znej

t

.
azen^ai

Warszawska Ubezpieczalnia Społeczczęściowo odbudowała piękny,
nowoczesny gmach szpitala przy
ulicy.Solec nr 93©w odbudcwanej
części postawionych będzie 90 łó
żek, ku wielkiej radości członków
•beepi -ożalni,

Warto przypomnień; że wspaniały ten urnach sznttal'.lęozj ł

oi,^ .doskr-na_ę

r.pW.5

zagranicznych

n'wag©

D-Kiłpa?ł1 zą2óty on był prze. Niemców i służył wy
łącznie pacjentom niemieckim© I Powstaniu Niemcy wywie Ź3 5
urządzenie, a saE gn-aeb. ucięli™ bl_
dzo ęd będę lotniczych© Wyzwolona Warszawa --trzymała swój
najpiękniejszy gmach szpitalny > stanie niewiarygodnej-'.'
£*? 2?Xań*
,Pąst.s.ałc wnętrza, podziurawione .
mury-i. zerwane aachy. częściowo wypalone p■■•keje*
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Trzeba było urządzać wszystko od początku.Od UNRRA
otrzymano łóżka szpitalne, urządzenia rentgenologiczne,sprzęt
chirurgiczny oraz urządzenia elektrc-medyczne.Z dafów angiel
skich, za pośrednictwem p.Hore, szpital otrzymał bieliznę,
pościel, materiały opatrunkowe, część urządzeń gospodarczych,

Gmach Dworca Głównego przy Alejach Jerozolim
skich, jedna z najpiękniejszych i najbaadziej
nowoczesnych budowli dworcowych w Europie,
został po Powstaniu podminowany i wysadzony
w powietrze prze^ Niemców. CzQŚd_gmarhxą_XeBłfi—
w gruzach, na^ójniant wielopiętrowe frontony wychyliły się z
fundamantw i pochylone ukośnie nawisają nad ziemią. Podobny
las spotkał także gmach Dworca Pocztowego przy zbiegu ulic
Tperoz o lims ki ej i Żelaznej,

Ruiny Dworca Głównego
ie rozbiórce

■

Nowy Dworzeó Główny w Warszawie stanie - według projektów urbanistów, - na linii Średnicowej pomiędzy ulicami:
Chałubińskiego i Żelazna. Początek budowy ncw ego dworca - to
sprawa jeszcze daleka. Tymczasem aktualna jest kwestia roz
biórki wraków dawnego Dworca.

.>

Zadanie nie należy do rzędu łatwyoh, wymaga dużegp
nakładu pracy, pieniędzy oraz pomocniczych urządzeń technicz
nych. Na pierwszy ogioń pójdzie Dworzec pocztowy. Trzeba bę
dzie usunąć gruz i szmelc żelazny poza teren miaśta, przy tym
szmelc odtransportowany będzie odrazu. do hut, a grnz posłuży
do zasypywania glinianek przy ulicy-Opatowskiej 'amz_na SaOŁę-__
Śliwicach.
Rozbiórka Dworca Pocztowego i Dworca Głównego, obejmających łącznie 40.000 ton materiału, jest przedsięwzięciem
olbrzymim. Projektowaną jest kolejka linowa dp przewożenia pod
ciętej konstrukcji żelaznej poza teren budowli. Przewiduje się
też zastosowanie całego systemu dźwigów stojących. Konstrukcja
żelazna będzie cięta aparatami tlenowymi, Do wyburzenia części
żelbetowych prawdopodobnie użyte będą materiały wybuchowe,przytym ładunki dynamitowe muszą być zakładane małymi porcjami,aby ■
nie wywołać zbyt wielkich wstrząsów, ze względu na bezpieczeń
stwo okolicznych d-mów.

>

a

Prace przy wyburzaniu obu obiektów potrwają rok.
Otwarta pływalnia na Stadionie
Wojska polskiego

Piętrowy budynek, prze znaczony na
szatnie, zbudowany przed wojną przy
pięknej pływalni na stadionie Wojsjka
polskiego przy ulicy Łazienkowskiej,
został przez Niemców oałkowioie zde
wastowany po Powstaniu,Ucierpiał tak
że sam basen i urządzenia pływalni.

Wszystko to zostało całkowicie odremontowane i w
końcu lipca r.b, pływalnia wraz z natryskami i szatniami odda
na została do użytku publicznego.

r
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Zburzony wiadukt żoliborski, stanowiący nń.ez_bą.U
ne połączenie komunikacyjna arterii północ - po*
ludnie, jest już w odbudowie*

.
Arteria ta stanowi połączenie Żoliborza z Mokotowem,. ?.
wiadukt ma wielkie dla niej znaczenie, decyduje bowiem o bezpo
średniej komunikacji.
(
Odbudowany wiadukt ma byó gotowy w listopadzie r.b.

Boernerowo na warsztacie

Wznowiona została działalność Stowarzysze
nia Przyjaciół Boernerowa, nowoczesnegos
pięknego przed wojną osiedla mieshkani/./w-e-go o typie willowym na północnym’ przedmie-.
sciu Stolicy.
r

.
Stowarzyszenie stawia sobie w pierwszej' linii zadanie
przywrócenia osiedlu należytych warunków rozwoju, a przede
wszystkim komunikacji tramwajowej z Warszawą.
Uporządkowano własnym wysiłkiem główne ulice. Utworzo
na Komisja Ba.nitarnaedla.
f

Ójccwie Franciszkanie odją^klaszK'aL-ń- K- -Ści-Ó ł

Na ruinach Starówki jest jeden, niewielki
zresztą ośrodek życia, klasztor 00 Fran
ciszkanów aa dziedzińcu klasztornym wre
praca: kończy się odbudowa jednego skrzyd
ła klasztoru, drugie, jeszcze nietknięto
remontem martwo sterczy wypalonymi ścia
nami*

,
W czasie Powstania w podziemiach klasztoru i
schroniło się około 800 osób ze Starówki i Żolibo: za.
kierowali przez wiele cni huraganowy ogi
na budowle
kańskie. Wiele osób ginęło od bomb i kul, a 50 - pod
z aw alo ny ch mur ów *

kościoła
Niemcy
Francisz
gruzami

-Zaraz po wyzwolenia Warszawy ojcowie i bracia franciszkańscy stanęli dozpracy nad uratowaniem jedynego, ocalałego na
’ Starym Mieś ci o kościoła* Dzięki B.O.S.- owi od bud oowa postępuje,
posiłków. Na terenie klasztoru czynnnia Caritasu, która wydaje około 140 obiadów dziennie, Z obiadćw tych korzysta nieliczna ludnoś-j rui?'. Starówki.

Odznaczeni artyści.

W Państwowym Teatrze Polskim w przerwie
uroczystego widowiska p<,t„"22 lipca,r wi
ceminister kultury i Sztuki udekorował
Złotym Krzyżem Zasługi następujących ar
tystów : Broniszównę. Barszczewską, Pance
wiczów*, Wyrzykowskiego, Buszyńskiego i
KubalskiegOo
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W Muzeum Narodowym w Warszawie nastąpi
ło. otwarci© stałych galeryj malarstwa polskiego i obcego. Jest to wydarzenie
w życiu kulturalnym odrodzonej Warszawy
dużego znaczenia! pieczętuje ono niejako
dorobek wysiłku społeczeństwa nad przy-,
wróceniem Warszawy nie tylko do żyoia,
lecz i do roli Stolicy* ośrodka kultury
i sztuki, promieniującego na krajo

•
Jeśli chodzi o galerię malarstwa obcego, dzięki zabie
gom komisji rewindykaoy jne j, udało się zgromadzi? okuło 90%
dawnych eksponatów i to w stanic dobrym, W galerii tej mamy wy:
bitne dzieła malarstwa flamandzkiego, holenderskiego i ułoskieg
W galerii malarstwa polskiego zgromadzono dzieła, po
chodzące ozęściowo z rewindykacji, a częściowo wydobyte z ukry
cia* Galeria ta gromadzi dzieła malarzy od XVIII wieku do współ
oz®snyoh, nieżyjących już mistrzów.

Jedna sala poświęcona jest całkowicie Matejce. Oddziel
ru, salę posiada Oanaletto! 23 płótna, przedsia wiającc widoki
Warszawy. W innych salach rozwieszono obrazy Bacciarellego,Norb
lina,, Lampiego, Chełmońskiego, Michałowskiego, Kossaka,-. Gierym
skich, Wyczółkowskiego, Fałata, Buszczyoa, Malczewskiego, Poz
nańskiej, Pankiewicza, Śliwińskiego, Wojtkiewicza i innych.
—Uroblazgl odbudowy

Na zakończenie — kilka- drobiazgów, po
wiedzielibyśmy okruchów odbudowy?‘licz
bę których moglibyśmy wielokrotnie
zwiększyło Więc tylko dla przykładu!

♦
Przy moście Kierbedzia usunięto około 500 ton szmelcu
z wraku. Prowadzona jest rozbiórka nadwodnej izęści czwartego
przęsła. Części podwodne usuwane są przy .pomocy .dźwigów*
Uruchomiono stację przepompowywania Ścieków przy uli
cy Karowej, przetłaczającą ścieki z Powiśla do górnych kanałów.
Dzięki temu poprawią się warunki sanitarne Powiśla.

Na Ododlaoh przy ulicy Sowińskiego budowana jest na
nowo parowozownia dla obsługi odcinka kolejowego Warszawa Zachód. Obecnie stawiane są na założonych fundamentach mury
konstrukcyjne, Przy parowozowni mieocio się b^dą warsztaty po
mocniczo oraz sypialnie dla drużyn,obsługujących parowozy,
Rozpoczęto budowę XI kolonii Warszawskiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej na Żoliborzu. Po założeniu fundamentów i wy
budowaniu piwnic, prowadzone są. praoe murarskie na piętrze,XI kolonia będzie pierwszym novowybudowanym domem Stolicy m
wojnie.
"

Stocznia rzeczna na Czerniakowie odremontowała i od
dała do użytku statek pasażerski "Słowacki"• obecnie prowadzi
remont holownika Klara i trzech berlinek płaskodennych o po
jemności 250 ton każda*

