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JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI
(17 X 1909 – 8 VII 2006)

Juliusz Wiktor Gomulicki (17 X 1909 – 8 VII 2006)

Juliusz Wiktor Gomulicki nie ¿yje. Prze¿y³ 96 lat i prawie dziewiêæ miesiêcy. Wymie-
niam równie¿ miesi¹ce, bo przecie¿ On sam w ostatnim czasie, zagadywany o wiek, po-
dawa³ nie tylko rok, ale i miesi¹ce, jakby ciesz¹c siê z tej wci¹¿ rosn¹cej liczby. By³a
to jednak radoœæ pozorna, gdy¿ w istocie zupe³nie nie radowa³y go ostatnie lata ¿ycia.
Od œmierci ¿ony Marii, ukochanej Muruni, która odesz³a 22 paŸdziernika 2003 roku,
¿ycie straci³o sens, a bolesn¹ samot-
noœæ potêgowa³a œlepota, uniemo¿li-
wiaj¹ca zwyk³e spotkania z ludŸmi
i obowi¹zkowe dot¹d d³ugie, codzien-
ne lektury. Có¿ po ¿yciu cz³owiekowi
ksi¹¿ki, czytelnikowi „nienasycone-
mu” (jak¿e celne okreœlenie Stefana
Lichañskiego), który otoczony swym
imponuj¹cym ksiêgozbiorem, nie
móg³ z niego korzystaæ. Có¿ po ¿yciu
odartym przez staroœæ ze wszystkich
przyjemnoœci i niemal ze wszystkich
dawnych przyjaŸni, znajomoœci, gdy
jedynym kontaktem ze œwiatem pozo-
sta³ wnuk, synowa i nieliczni bliscy.

By³ cz³owiekiem iœcie renesanso-
wym, o niezliczonej liczbie pasji i za-
interesowañ. Tylko Jego, obdarzonego
przez naturê tak niezwykle ch³onnym
umys³em, imponuj¹c¹ pamiêci¹, wiel-
k¹ zdolnoœci¹ kojarzenia i wnioskowa-
nia, g³êbok¹ intuicj¹ badawcz¹ i b³ys-
kotliwym intelektem – tylko Jego móg³
Julian Tuwim nazwaæ „omniscjen-
cj¹” w zakresie literatury i kultury
polskiej. Fot. Jacek Marczuk



6 Juliusz Wiktor Gomulicki(17 X 1909 – 8 VII 2006)

Juliusz Wiktor Gomulicki, czyli po prostu JWG – lubi³ ten skrót, czêsto siê nim po-
s³ugiwa³ – wielokrotnie broni³ siê przed umieszczaniem Go w zawê¿aj¹cych szuflad-
kach klasyfikuj¹cych, lecz przecie¿ wiedzia³, ¿e czasem bywa to konieczne. W biogra-
mie, który sam skreœli³, te¿ przyj¹³ pewn¹ kolejnoœæ swych zainteresowañ, specjalnoœci,
pisz¹c: pisarz, filolog, historyk literatury, edytor, varsavianista. Jak widaæ, varsavianista
na ostatnim, pi¹tym miejscu, chocia¿ liczba prac, które poœwiêci³ swemu miastu, wy-
kracza grubo ponad szeœæset.

Syn varsavianisty, warszawiak z urodzenia i ca³e ¿ycie mieszkaj¹cy w tym mieœcie,
by³ piewc¹ Warszawy przez wszystkie swe lata. Pierwszy tekst warszawski og³osi³ w ro-
ku 1935, maj¹c lat 26. Ostatnie Jego varsavianum to imponuj¹cy objêtoœci¹ tomWarsza-
wa wieloraka 1749-1944, wydany jesieni¹ ubieg³ego roku przez Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy, jako druga pozycja serii Biblioteka Warszawska. Promocja tej ksi¹¿ki,
siedmiusetstronicowej, lecz zawieraj¹cej przecie¿ tylko niewielki wybór Jego varsavia-
nów rozrzuconych po licznych czasopismach i przez to dla wielu dziœ niedostêpnych,
wiêc ta promocja, zorganizowana przez Muzeum w piêknej Sali Sreber, przemieni³a siê
w serdeczne, kilkugodzinne spotkanie sêdziwego Autora ze swymi Czytelnikami. Cho-
cia¿ s³aby, niedowidz¹cy i niedos³ysz¹cy – mê¿nie zniós³ trudy tamtego wieczoru. A gdy
nastêpnego dnia, zatroskany o zdrowie Profesora, zatelefonowa³em rano, by zapytaæ
o samopoczucie, us³ysza³em pogodne, wrêcz ¿artobliwe zapewnienie, ¿e czuje siê lepiej
ni¿ przedwczoraj. Tego by³o potrzeba. Kontakt z ludŸmi, spotkanie z czytelnikami oka-
za³y siê lekiem lepszym ni¿ medykamenty.

By³ wiêc równie¿ varsavianist¹, a dla czytelników „Kroniki Warszawy” i dla jej re-
dakcji, podobnie jak dla bliskich i znajomych z Towarzystwa Przyjació³ Warszawy – by³
varsavianist¹ przede wszystkim.

To przecie¿ JWG znajdowa³ siê w grupie osób, których starania doprowadzi³y do re-
aktywowania w roku 1970 „Kroniki Warszawy”. Jak wiadomo, owe zabiegi nie by³y ³a-
twe, ale w tamtej grupie inicjatywnej, jak byœmy j¹ dziœ nazwali, znalaz³o siê kilku nie-
ustêpliwych, by³ te¿ i On. Ka¿dy kto choæ raz widzia³ Gomulickiego szar¿uj¹cego
w s³usznej sprawie (bra³ siê zaœ tylko za sprawy s³uszne) wie, jak taka szar¿a wygl¹da³a.
„Kronika” powsta³a, JWG zaœ od roku 1985 do 1990 by³ wiceprzewodnicz¹cym, a w la-
tach 1990-1991 przewodnicz¹cym Rady Naukowej naszego kwartalnika. By³ te¿ jego
autorem, publikowa³ na tych ³amach szkice i artyku³y. „Kronika” zaœ odwdziêczy³a siê
za tê wieloletni¹ wspó³pracê, poœwiêcaj¹c jesieni¹ 1999 roku wiêksz¹ czêœæ swego spe-
cjalnego, podwójnego numeru dwóm Gomulickim – Wiktorowi i Juliuszowi Wiktoro-
wi, Ojcu i Synowi, wtedy 90-latkowi, którego jubileusz w ten w³aœnie sposób uhono-
rowano. Wiem, jak bardzo ucieszy³y Go tamte wyrazy pamiêci przyjació³ i by³ych
wspó³pracowników. Nie mog³o Go ju¿ niestety ucieszyæ ostatnie wyró¿nienie – Krzy¿
Wielki Orderu Odrodzenia Polski, przyznany poœmiertnie przez prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

*

W jednej ze swych licznych prac varsavianistycznych, wydrukowanej w³aœnie
w „Kronice Warszawy”, a poœwiêconej W³adys³awowi Korotyñskiemu, JWG przypomi-
na³ s³owa, jakie W³adys³aw zapisa³ o swym ojcu Wincentym w rok po jego œmierci:

¯al mi nade wszystko tego, czego on nie powiedzia³, nie napisa³, co pospo³u z nim
posz³o do grobu. Z jego zgonem znikn¹³ klucz do tych œwietlanych czasów; ile¿ cza-



su przyjdzie oczekiwaæ, nim siê znaj-
dzie równy umys³; ile pracy, ile wiedzy
niezu¿ytkowanej.

Juliusz Wiktor Gomulicki by³ godnym nastêpc¹ i kontynuatorem varsavianisty Ko-
rotyñskiego. By³ nastêpc¹, który w swych dokonaniach dalece przewy¿szy³ poprzedni-
ka. A nas mo¿e cieszyæ œwiadomoœæ, ¿e znaliœmy Profesora. ¯e mogliœmy z nim rozma-
wiaæ, s³uchaæ Jego gawêd, wyk³adów na spotkaniach varsavianistów, bibliofilów, polo-
nistów, ¿e mogliœmy czytaæ na bie¿¹co Jego kolejne prace. I œwiadomoœæ tego nieco ³a-
godzi nasz ¿al po Jego odejœciu.

Chocia¿ bowiem prze¿y³ tak wiele i pozostawi³ tak ogromny dorobek, to Jego œmieræ
jest bolesn¹ strat¹.

I ¿al tego wszystkiego, czego nie powiedzia³, nie napisa³, co pospo³u z nim posz³o
do grobu.

NA KRASIÑSKIEGO

Przyszed³em na Krasiñskiego.
Popo³udniowa pora.
Zwykle o tej godzinie
bywa³em u Profesora.

Ta sama klatka, schody,
pokój, obrazy, rega³y.
Wszystko jak by³o. I ksi¹¿ki.
Stoj¹, jak zawsze sta³y.

Na biurku nó¿ do papieru,
niewielki budzik (wci¹¿ tyka),
na pó³ce zdjêcie Muruni
i Syna, jako ch³opczyka.

Rega³ z Jego ksi¹¿kami,
rega³ z ksi¹¿kami o Nim –
mieliœmy robiæ wybór,
lecz czas zamiary przegoni³.

I Chiñczyk z koœci s³oniowej,
uliczny sprzedawca herbaty,
co sta³ w pokoju Matki,
tam na Skorupki, przed laty.

Jedyny, drobny bibelot
sprzed wojny ocala³y,
przywióz³ go Ojciec z Pary¿a,
jest taki kruchy, nietrwa³y.

Mia³ dom otaczaæ opiek¹,
chroniæ od z³a, niedoli.
Lecz nie chcia³, nie móg³, nie zdo³a³?
Na tyle ciosów pozwoli³.

Na œmieræ Rogera i ¯ony,
i Jego starcz¹ niedolê.
Na tê œlepotê, bezsilnoœæ.
I samotnoœci bóle.

Chiñczyku, Opiekunie,
przeros³o ciê zadanie.
Nie ma ju¿ Podopiecznych.
Zosta³o tylko mieszkanie.

14 lipca 2006

Roman Nowoszewski
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ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Andrzej So³tan

DZIEDZICTWO KULTUROWE BIA£O£ÊKI *

Andrzej So³tan, Dziedzictwo kulturowe Bia³o³êki

W minionym pó³wieczu – w rezultacie kilkakrotnych przy³¹czeñ – w granicach admini-
stracyjnych Warszawy znalaz³y siê tereny stanowi¹ce wczeœniej jej bli¿sz¹, a niekiedy
nawet dalsz¹ okolicê. Te nowe rejony miasta maj¹ w³asn¹ historiê, tradycje i dziedzic-
two kulturowe, które do niedawna pozostawa³o poza sfer¹ badañ varsavianistycznych
i jest stosunkowo s³abo znane. I nic w tym zaskakuj¹cego, wszystkie bowiem wydane
dot¹d syntezy dziejów stolicy napisane zosta³y w czasach, kiedy znaczna czêœæ dzisiej-
szej Warszawy nale¿a³a jeszcze do innych gmin i powiatów.

Potrzebie nadrobienia zaleg³oœci i wype³nienia luk w tym zakresie wychodz¹ na-
przeciw od kilku lat ró¿norodne inicjatywy wydawnicze o charakterze wspomnienio-
wym lub monograficznym, podejmowane przewa¿nie przez same spo³ecznoœci owych
niedawno powsta³ych dzielnic. Mo¿na tu tylko przyk³adowo wspomnieæ zbiór relacji
Bródno i okolica w pamiêtnikach mieszkañców(1995), pracê zbiorow¹Historia Bia³o³êki
i jej dzieñ dzisiejszy(2002) czy reprint ksi¹¿ki Henryka WierzchowskiegoAnin-Wawer
(2004), nad której uzupe³nieniem i rozszerzeniem pracuj¹ aktualnie cz³onkowie miej-
scowego oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Warszawy.

Pragn¹c wesprzeæ dzia³ania zmierzaj¹ce do szerszego upowszechnienia wiedzy na te-
mat przesz³oœci owych regionów miasta, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami przyst¹pi-
³o do organizowania spotkañ poœwiêconych ich dziedzictwu, przede wszystkim mate-
rialnemu.

Zaczynamy od Bia³o³êki, drugiej pod wzglêdem wielkoœci dzielnicy Warszawy, obej-
muj¹cej oko³o 15% powierzchni miasta. Nazwê swoj¹ wziê³a ona od wsi istniej¹cej tu
ju¿ w œredniowieczu, ale na jej obecne terytorium z³o¿y³o siê a¿ 40 innych osad i kolo-
nii, maj¹cych nierzadko równie dawn¹ metrykê. Przypomnieæ trzeba, ¿e okolice te by³y
obszarem doœæ gêstego osadnictwa, poczynaj¹c od epoki paleolitu. Po okresie wyludnie-
nia spowodowanego wêdrówk¹ ludów do ponownego rozwoju sadyb ludzkich dosz³o tu
w pocz¹tkach X wieku, kiedy Mazowsze w³¹czone zosta³o do pañstwa Polan. Wtedy
w³aœnie w s¹siedztwie dzisiejszej Bia³o³êki powsta³ gród w Bródnie, którego relikty od-

* Publikowane w zeszycie teksty zosta³y wyg³oszone na sesji zorganizowanej pod tym samym tytu³em przez
Oddzia³ Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie. Sesja odby³a siê 23 lutego 2006 r. w Muzeum Histo-
rycznym m.st. Warszawy, otworzy³a cykl spotkañ dotycz¹cych historii prawobrze¿nej Warszawy.



s³oniêto w powojennych badaniach archeologicznych. Proces ponownego zasiedlania
tych ziem postêpowa³ jednak wolno, utrudnia³y go najazdy wojowniczych Jaæwingów,
Prusów, a póŸniej Litwinów. Szybsz¹ ich kolonizacjê zapocz¹tkowa³a dopiero unia pol-
sko-litewska u schy³ku XIV wieku, k³ad¹ca kres ustawicznym walkom na pograniczu.

Obfitsze od XV wieku Ÿród³a pisane pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e na obszarze obecnej
dzielnicy wystêpowa³a w³asnoœæ ksi¹¿êca i rycerska. Wsie i puszcze ksi¹¿êce otacza-
³y szerokim ³ukiem, od ¯erania po Nieporêt, po³o¿one miêdzy nimi dobra rycerskie
w Bia³o³êce, Tarchominie i D¹brówce, siêgaj¹ce pocz¹tkami nawet XII wieku. Wœród
zasiedlaj¹cego je rycerstwa wyró¿nia³ siê ród Go³yñskich herbu Prawdzic, skupiaj¹cy
w swych rêkach oprócz Bia³o³êki okresowo równie¿ czêœæ D¹brówki, Tarchomina i Go-
lêdzinowa. Jednemu z Go³yñskich – Adrianowi (zm. 1540), marsza³kowi dworu ksi¹¿¹t
mazowieckich, zawdziêczamy zapewne rozpoczêcie budowy stoj¹cego w Tarchominie
koœcio³a parafialnego Œw. Jakuba Aposto³a, bêd¹cego przez stulecia oœrodkiem ¿ycia re-
ligijnego tej czêœci równiny praskiej.

Awans polityczny Warszawy, która w XVII wieku sta³a siê faktyczn¹ stolic¹ Rzeczy-
pospolitej, podniós³ atrakcyjnoœæ okolic miasta, w tym tak¿e terenów na prawym brze-
gu Wis³y, zwracaj¹c na nie uwagê zwi¹zanych z dworem królewskim dygnitarzy œwiec-
kich i duchownych. W³aœcicielem Bia³o³êki by³ przez pewien czas biskup che³miñski
Wawrzyniec Gembicki (zm. 1624), Tarchomina zaœ i dóbr do niego przynale¿nych
– podskarbi wielki koronny Franciszek Maksymilian Ossoliñski (zm. 1756). Za wy-
j¹tkiem lat wojen i klêsk elementarnych ¿ycie tych stron nie obfitowa³o wszak w wyda-
rzenia mog¹ce zainteresowaæ kronikarzy lub historyków. Mimo stopniowego zbli¿ania
siê granic Warszawy, której czêœci¹ sta³y siê u schy³ku XVIII wieku Golêdzinów, Praga
i Skaryszew, zmiany na terenach dzisiejszej Bia³o³êki nastêpowa³y wolno.

Do wiêkszych przemian dosz³o dopiero w nastêpnym stuleciu, kiedy wskutek postê-
puj¹cej parcelacji dóbr zak³adaæ zaczêto nowe kolonie i osady. Wówczas te¿ powsta³ tu
pierwszy zak³ad przemys³owy, jakim by³a uruchomiona w 1826 roku wytwórnia octu
winnego i estragonowego Ludwika Hirschmana. Przejêta w 1860 roku przez Ludwika
Spiessa, da³a pocz¹tek du¿ym zak³adom wyrobów chemicznych i farmaceutycznych,
czynnym do chwili obecnej. Aczkolwiek w latach nastêpnych uruchomiono kilka in-
nych fabryczek i wytwórni, okolice te pozostawa³y terenem przede wszystkim gospo-
darki rolnej i ogrodniczej, nastawionej w coraz wiêkszym stopniu na zaspokojenie po-
trzeb rozrastaj¹cej siê szybko Warszawy. W XIX wieku pocz¹tek swój wziê³y tak¿e tu-
tejsze cmentarze: zarówno rzymskokatolicki przy ul. Mehoffera, jak i ewangelicki, sta-
nowi¹cy pami¹tkê po zamieszkuj¹cych Grabin, Józefów, Stanis³awów, Szamocin czy To-
maszew do ostatniej wojny kolonistach niemieckich.

Poprowadzenie na prze³omie XIX i XX wieku kolejki z Jab³onny do Karczewia
wzmog³o zainteresowanie tutejszymi gruntami. Tanioœæ parcel sprawi³a, ¿e w dwudzie-
stoleciu miêdzywojennym osiedlali siê tu chêtnie drobni urzêdnicy, kolejarze, tramwa-
jarze i rzemieœlnicy warszawscy. Wtedy tak¿e w Bia³o³êce Dworskiej i Henrykowie swo-
je zak³ady opiekuñcze otworzy³y zgromadzenia sióstr rodziny marii i sióstr benedykty-
nek samarytanek. S¹siedztwo lasów i piaszczystych wydm Buchnika sprzyja³o równie¿
zabudowie letniskowej, której przyk³ady przetrwa³y jeszcze gdzieniegdzie w postaci
drewnianych lub murowanych willi.

Dorobek pokoleñ zamieszkuj¹cych te strony ludzi uleg³ ca³kowitej niemal zag³adzie
w ostatnich miesi¹cach drugiej wojny œwiatowej. W toku maj¹cych tu miejsce zmagañ
militarnych niektóre z miejscowoœci tworz¹cych dzisiejsz¹ dzielnicê zniszczone zosta³y

10 Andrzej So³tan, Dziedzictwo kulturowe Bia³o³êki
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prawie w stu procentach. W trakcie powojennych przemian – odbudowy i rozbudowy –
zatarte zosta³y istniej¹ce niegdyœ miêdzy nimi granice, w miejscu zniszczonej powsta³a
nowa zabudowa, przekszta³ceniu uleg³y poprzednie uk³ady komunikacyjne, zmieni³a
siê znacznie struktura spo³eczna i zawodowa mieszkañców. Mi³oœnikom i badaczom
przesz³oœci tych stron coraz trudniej znaleŸæ œlady minionych epok. Dawniejsze dzieje
poza koœcio³em parafialnym w Tarchominie przypominaj¹ ju¿ tylko zachowany w jego
s¹siedztwie drewniany dwór z XVIII wieku oraz oficyna pa³acowa z czasów Królestwa
Kongresowego. Pami¹tk¹ po nowszych s¹ wzniesione w pierwszej æwierci ubieg³ego
stulecia koœcio³y Narodzenia NMP w P³udach i Chrystusa Króla Pokoju przy Modliñ-
skiej, a obok wspomnianych ostatnich tu willi i resztek cmentarzy ewangelickich tak¿e
pojedyncze kapliczki i krzy¿e przydro¿ne, maj¹ce niekiedy sw¹ w³asn¹ ciekaw¹ histo-
riê. Zróbmy wszystko, aby te nieliczne pozosta³e do naszych dni pami¹tki przesz³oœci
nie uleg³y dalszemu uszczupleniu, by mog³y s³u¿yæ tak¿e tym, co przyjd¹ po nas.
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Bia³o³êka ma trzy cenne zabytki, s¹ to: koœció³ Œw. Micha³a Archanio³a w Grodzisku,
koœció³ Œw. Jakuba w Tarchominie i w bezpoœrednim s¹siedztwie zespó³ parkowo-pa³a-
cowy. Ka¿dy z nich jest wykonany z innego materia³u, pierwszy z drewna modrzewio-
wego. Drugi murowany. Trzeci obiekt to pa³ac, a raczej tylko jedna oficyna niedokoñ-
czonego du¿ego zespo³u pa³acowego, z ubijanej ziemi, otynkowana, która sprawia wra-
¿enie murowanej.

KOŒCIÓ£ ŒW. MICHA£A ARCHANIO£A

Koœció³ Œw. Micha³a Archanio³a w Grodzisku zosta³ ufundowany przez królow¹ Bo-
nê, ¿onê Zygmunta Starego, która bêd¹c zaradn¹ gospodyni¹,podró¿owa³a czêsto po
swych w³oœciach, dogl¹daj¹c je osobiœcie. Podczas jednej z takich podró¿y, wiod¹cej
obok miejsca, w którym dziœ stoi koœció³, królowa zaniemog³a. Po wyzdrowieniu –
z wdziêcznoœci za cudowne ocalenie – wystawi³a tu modrzewiowy koœció³ek pod wezwa-
niem Œw. Micha³a Archanio³a. Na pe³niejsz¹ informacjê o obiekcie natrafiamy dopiero
w 1602 r., kiedy opiekê nad nim objêli ojcowie bernardyni z klasztoru na warszawskiej
Pradze. Na gruncie przykoœcielnym, darowanym im przez króla Zygmunta III Wazê,
wznieœli niewielki klasztor, który wraz z koœcio³em zniszczony zosta³ w latach „potopu”
szwedzkiego. W 1716 r. na miejscu spalonego postawiono nowy koœció³ modrzewiowy,
kryty gontem, z niewielk¹ wie¿yczk¹ poœrodku dachu, zwieñczon¹ ¿elaznym krzy¿em.
Odbudowana zosta³a równie¿ rezydencja nadal opiekuj¹cychsiê œwi¹tyni¹ bernar-
dynów, w której rezydowa³o odt¹d zwykle dwóch ojców i jeden braciszek zakonny.
W 1734 r. ufundowane zosta³y spi¿owe dzwony koœcielne. W 1811 r. wnêtrze koœcio³a
przyozdobione zosta³o czterema o³tarzami: wielkim z obrazem Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej powsta³ym najpewniej w koñcu XVIII w. oraz trzema bocznymi z wizerunka-
mi œw. Jana Nepomucena, œw. Antoniego i œw. Micha³a. Przeniesione one zosta³y z koœ-
cio³a Bernardynów na Pradze, rozebranego jak wszystkie budynki od Wis³y a¿ po dzi-
siejsz¹ ulicê Targow¹, za wyj¹tkiem kaplicy Loretañskiej. Rozbiórka spowodowana by³a
koniecznoœci¹ ods³oniêcia pola ostrza³u fortu, broni¹cego sta³ego mostu, zbudowanego
na Wiœle przez wojsko francuskie. Z koœcio³a Bernardynów pochodz¹ zapewne te¿ czte-
ry drewniane figury: œw. Feliksa, œw. Jana Nepomucena oraz dwóch œwiêtych bernar-



dyñskich. Œwi¹tynia stopniowo traci³a na znaczeniu, bo w po³owie XIX w. msze œwiête
odprawia³ tylko w niedzielê i œwiêta doje¿d¿aj¹cy z Warszawy zakonnik. Po kasacie za-
konu bernardynów w 1864 r. Grodzisk przeszed³ pod opiekê parafii Matki Boskiej Lo-
retañskiej na Pradze, a w 1895 sta³ siê jej fili¹. Wkrótce jednak koœció³ grodziski sta³ siê
za ma³y w stosunku do potrzeb, tote¿ jego rolê przejê³a od 1917 r. nowa parafia erygowa-
na w Markach. Uszkodzony podczas dzia³añ wojennych koœció³ Œw. Micha³a Archanio-
³a zosta³ wyremontowany w 1954 r. Budynek koœcio³a Œw. Micha³a Archanio³a w Gro-
dzisku figuruje od 1984 r. w rejestrze zabytków. Od powojennego remontu minê³o pra-
wie pó³ wieku i kolejna generalna renowacja by³a niezbêdna. Przeprowadzono ja wiel-
kim nak³adem si³ i œrodków finansowych proboszcza i parafian, przy minimalnym
wsparciu Urzêdu Gminy Bia³o³êki. Najbardziej k³opotliwe by³o spe³nienie wymagañ
konserwatora zabytków. Najwa¿niejsza by³a wymiana spróchnia³ych podwalin – warun-
kuj¹ca dalsze istnienie budowli. Nastêpnie usuniêto tynk wewnêtrzny, zastêpuj¹c go
jasnymi deskami. Drewniane zewnêtrzne elementy zabezpieczono chemicznymi œrod-
kami przeciwgnilnymi i odpornymi na ogieñ. Przeprowadzono renowacjê obrazu Matki
Boskiej Czêstochowskiej z o³tarza g³ównego, ale poniewa¿ jest namalowany na deskach,
jego stabilizacja potrwa jeszcze jakiœ czas. Konserwacj¹ objêto rzeŸby drewniane, ³¹cz-
nie z eliminacj¹ korników w specjalnej komorze w Muzeum w Wilanowie. Odnowione
figury œw. Feliksa i œw. Jana Nepomucena ustawiono po obu stronach nawy g³ównej.
Równie¿ wyremontowano organy na trochê ciasnym chórze. Budynek œwi¹tyni zabez-
pieczono przed po¿arem, instaluj¹c czujki dymu maj¹ce po³¹czenie ze stra¿¹ po¿arn¹.
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Przed w³amaniem chroni¹ czujki ruchu, monitoring i zewnêtrzne oœwietlenie obiektu.
Uporz¹dkowano teren wokó³ koœcio³a i otoczono go bardzo porz¹dnym, metalowym
ogrodzeniem, a dworkowy budynek plebanii pokryto nowym ³amanym gontowym da-
chem z lukarnami, nawi¹zuj¹cym do gontowego dachu koœcio³a. Obiekt jest wiêc bar-
dzo zadbany, nic dziwnego, bo ks. proboszcz przed teologi¹ ukoñczy³ historiê sztuki.
Zmienia siê ca³kowicie otoczenie obiektu sakralnego z dawnego wiejskiego na wielopiê-
trowe miejskie. Parafian jednak nie przybêdzie, poniewa¿ powstaj¹ dwie nowe parafie.

KOŒCIÓ£ ŒW. JAKUBA W TARCHOMINIE

Tarchomin po³o¿ony jest nad sam¹ Wis³¹, na stosunkowo niskim terenie zalewowym.
Jego usytu³owanie spowodowane by³o korzyœciami, jakie dawa³o po³o¿enie nad drog¹
wodn¹, czêsto wykorzystywan¹, oraz posiadaniem prawa przewozu przez rzekê, da-
j¹cym dlatego te¿ spore dochody. W XVI w. czêœæ Tarchomina nale¿a³a do Go³yñskich,
druga do rodu Wesslów, nie ma pewnoœci, kto wystawi³ koœció³ Œw. Jakuba stoj¹cy do
dziœ; przyjêto datê 1518 r., wyskroban¹ na cegle. PóŸniejsze dzieje œwi¹tyni s¹ udoku-
mentowane przez ksiê¿y proboszczów Tarchomina. Pierwszy z nich to ks. Zbigniew
Drzewiecki – proboszcz tarchomiñski w latach 1987-2000, który z wielk¹ starannoœci¹
zestawi³ materia³y Ÿród³owe. Efektem jego pracy s¹ ksi¹¿kiKoœció³ œw. Jakuba Aposto³a
w TarchominieorazParafia Tarchomin. W tej drugiej opisana jest dzia³alnoœæ proboszcza
tarchomiñskiego w latach 1774-1787, ks. Franciszka Czajkowskiego, znanego kartogra-
fa, który na polecenie biskupa Micha³a Poniatowskiego opracowa³ mapê diecezji p³oc-
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kiej, a nastêpnie mapy województwa krakowskiego, sandomierskiego, Ksiêstwa Sie-
wierskiego i w póŸniejszym okresie diecezji krakowskiej, che³msko-lubelskiej, gnie-
Ÿnieñskiej oraz innych. Wykonane by³y w skali 1:185 000, na podstawie opisów parafii
nadsy³anych przez proboszczów. Jako wzór s³u¿y³ opis parafii Tarchomin sporz¹dzony
przez ks. Franciszka Czajkowskiego w 1785 r., wymieniaj¹cy miejscowoœci, drogi, rzeki,
stawy, lasy znajduj¹ce siê na jej terenie. Dziwiæ mo¿e ocena dok³adnoœci materia³ów,
odleg³oœci podawano bowiem w milach polskich dawnych (~8,56 km), milach polskich
wiêkszych (~7,42 km) i milach polskich mniejszych (~5,56 km), a k¹ty – za pomoc¹
okreœleñ: „na letni wschód”, czy „zimowy zachód”, niemniej jednak mapy oceniano
bardzo wysoko. Opisy parafii, uporz¹dkowane i zszyte w 23 tomy, przekazane zosta³y
przez ks. Czajkowskiego Towarzystwu Przyjació³ Nauk w Warszawie, ale niestety wy-
wieziono je potem do Rosji.

Ale wróæmy do koœcio³a. Œwi¹tyniê zbudowano na niewielkim, sztucznie usypanym
wzgórku, aby zabezpieczyæ j¹ przed wylewami Wis³y. Budowla z ceg³y w stylu gotyku
nadwiœlañskiego zwrócona jest frontem na pó³noc. Wejœcie by³o w elewacji zachodniej,
zachowa³ siê jeszcze zamurowany portal ceglany. A strop nietypowy dla gotyku by³ p³a-
ski, drewniany. Konsekrowa³ j¹ biskup p³ocki Piotr Dunin Wolski w 1583 r. Na po-
cz¹tku XVIII w. maj¹tek tarchomiñski zakupili Ossoliñscy, którzy przyst¹pili do roz -
budowy koœcio³a. Dobudowano wówczas zakrystiê, skarbiec i kruchtê, wzmocniono
mury koœcio³a dwunastoma szkarpami, pokryto nowym dachem, na którym umieszczo-
no sygnaturkê, oraz niestety otynkowano ca³y koœció³ (gotycki!). Wewn¹trz zbudo-
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wano chór i now¹ drewnian¹ ambonê. W po³owie XVIII w. na miejscu drewnianej
dzwonnicy z trzema dzwonami wzniesiono barokow¹ dzwonnicê z bram¹, wbudowan¹
w ogrodzenie, tak jak i now¹ kostnicê. Murowane ogrodzenie cmentarza koœcielnego
i wzniesienie na wzgórku chroniæ mia³y œwi¹tyniê w czasie powodzi. Zamurowywano
wówczas furtki i bramê dzwonnicy, aby zabezpieczyæ zgromadzonych na cmentarzu pa-
rafian wraz z dobytkiem przed szeroko rozlanymi wodami Wis³y. Problem z powodzia-
mi ³¹czy siê jeszcze z budow¹ nowej plebanii w koñcu XIX w., piêtrowej, „aby na górze
w razie powodzi mo¿na by³o siê schroniæ”. Ossoliñscy prawdopodobnie szykowali ko-
œció³ w Tarchominie na mauzoleum rodziny, o czym œwiadczyæ mo¿e ozdobna metalowa
p³yta z herbem Ossoliñskich – Topór i napisem:Aedificat proprias hic ascia modesta ruinas
(„Tutaj na rumowisku zbudowa³ gmach z wielkim trudem”). P³yta przykrywa wejœcie
do krypty, w której pochowano tylko zmar³ego 5-letniego ch³opca, ale ju¿ obdarzonego
tytu³ami: „Ignacy Ossoliñski, chor¹¿y Dworu Królewskiego, kapitan sandomierski,
Regimentu Laski Wielkiej Królewskiej Chor¹gwi, urodzony 3 lipca 1750 roku, odszed³
ubogo i zarazem rozjaœni³ niebo 9 lipca 1755 roku”. Trumienkê z koœæmi i tabliczk¹ in-
formacyjn¹ odkryto w 1978 r. przy budowie sali dla ministrantów. Ossoliñscy prawdo-
podobnie zmienili zdanie i na ³uku têczowym umieszczono tylkodwie, bardzo skrom-
ne, niewielkie tablice epitafijne. Na prawej upamiêtnionazosta³a: „Teresa z Hrabiów
na ¯migrodzie Stadnickich herbu Szreniawa, Ossoliñska, Wojewodzina Wo³yñska,
w Rymanowie zmar³a D 8 maja 1776 r. w Zagórzu u O. karmelitów pochowana, prosi
o modlitwê”. Na lewej: „Józef Kanty Hrabia S. P. R. z Têczyna Ossoliñski herbu Topór,
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Wojewoda Wo³yñski, dnia 18 listopa-
da R 1780 Zmar³ w Rymanowie y tam
pochowany prosi o modlitwê”. Osso-
liñscy ufundowali dwa boczne o³ta-
rze: œw. Anny i Matki Bo¿ej Ró¿añco-
wej, a tak¿e g³ówny – Œwiêtego Krzy-
¿a – architektoniczny, barokowy, usta-
wiony w prezbiterium, siêgaj¹cy a¿ do
stropu. W g³ównym polu, obramo-
wanym dwoma korynckimi kolum-
nami umieszczony zosta³, olejny ob-
raz przedstawiaj¹cy Ukrzy¿owanie.
W po³owie XVIII w. o³tarzy by³o a¿
siedem i dotrwa³y do koñca XIX w.,
kiedy przeprowadzono remont wiel-
kiego o³tarza i bocznych: z lewej stro-
ny o³tarz Matki Boskiej Ró¿añcowej,
a z prawej strony o³tarz œw. Józefa. Po-
zosta³e o³tarze, bardzo ju¿ zniszczo-
ne, usuniêto. Obrazy z obu o³tarzy zo-
sta³y przemalowane przez Franciszka
Stelmaskiego w 1894 r., który jeszcze
wymalowa³ we wnêkach prezbiterium
postacie czterech ewangelistów: Ma-
teusza, Marka, £ukasza i Jana oraz
œw. Stanis³awa i œw. Wojciecha. Otyn-
kowano œciany zewnêtrzne, a wewnêtrzne pomalowano farb¹. Posadzkê drewnian¹ za-
st¹piono posadzk¹ z lastryko i upamiêtniono to dat¹ 1894; w³aœnie ta data mo¿e b³êd-
nie sugerowaæ, ¿e wtedy postawiono koœció³. W latach 1896-1912 proboszcz ks. Rynkie-
wicz wybudowa³ now¹ plebaniê. Dach koœcio³a zosta³ pokryty now¹ dachówk¹, a wie-
¿yczka obita now¹ blach¹. Kolejne bardzo kosztowne prace, a mianowicie regotyzacjê,
przeprowadzi³ w latach 1912-1932 proboszcz ks. Bañkowski z prof. Stanis³awem Ma-
rzyñskim na koszt W³adys³awa Kisiel-Kiœlañskiego, od 1888 r. nowego w³aœciciela Tar-
chomina. Usuniêty zosta³ tynk ze œcian zewnêtrznych, oczyszczono ceg³ê. Wnêtrze
odnowiono, pomalowano stalle, ambonê, ³awki, o³tarze. Barokow¹ dzwonnicê pokry-
to miedzian¹ blach¹, zawieszono trzy dzwony ufundowane przez parafian. Odnowiono
zmursza³y parkan i pokryto go tynkiem. W latach 1933-1934 proboszcz ks. W¹d³owski
na miejscu drewnianego stropu, pokrytego ozdobnym gipsem przez Ossoliñskich, po³o-
¿y³ strop drewniany, kasetonowy, bez rozet i przeprowadzi³ generalny remont dachu.
Podczas drugiej wojny œwiatowej Niemcy zrabowali dzwony, czêœciowo zniszczone zo-
sta³y dach i stropy – odremontowane w 1945 r. W latach nastêpnych wielokrotnie by³y
prowadzone ró¿ne prace remontowe i konserwacyjne, dziêki którym zachowa³o siê do
naszych czasów nastêpuj¹ce wyposa¿enie koœcio³a: o³tarz g³ówny z obrazemUkrzy¿owa-
nie Jezusa Chrystusa, zakupionym przez ks. Romana WoŸniczkê w 1957 r., w zwieñcze-
niu o³tarza XVII-wieczny obraz œw. Jakuba Aposto³a, obok o³tarza rzeŸby z drewna li-
powego aposto³ów œw. Piotra i œw. Paw³a, nadnaturalnej wielkoœci. Odnowione ostatnio,
wskazuj¹ swoj¹ ekspresj¹ ruchu na wykonawcê du¿ej klasy. Odrestaurowano bardzo
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pracowicie o³tarze boczne – œw. Józefa i Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Na chórze muzycz-
nym zachowa³y siê organy z koñca XIX w. wykonane przez organmistrza Józefa Szy-
mañskiego, wielokrotnie naprawiane i powiêkszane, po generalnym remoncie w latach
1978-1979 uzupe³nione o sprowadzon¹ z Niemiec, bardzo cicho pracuj¹c¹ dmuchawê.
Poprzednio „kalikowa³o” siê d³ug¹ rêczn¹ dŸwigni¹, co wielokrotnie na nabo¿eñstwach
wykonywa³em, zaproszony przez organistê; by³o to zajêcie mêcz¹ce. Organy te w 1982 r.
zosta³y wpisane do rejestru zabytków. Ambona fundacji Ossoliñskich, drewniana, po-
malowana i z³ocona, sk³ada siê z mównicy z parapetem, zaplecka i baldachimu zwieñ-
czonego krzy¿em oraz schodków. Stalle, konfesjona³y i ³awki s¹ neogotyckie z prze³omu
XIX i XX w. Chrzcielnica fundacji Ossoliñskich, z czarnego marmuru dêbnickie-
go, z nakryw¹ ze z³oconej miedzi. Wieñcz¹ca j¹ korona pochodzi z innego obiektu.
W kruchcie w 1986 r. rodziny i koledzy poleg³ych ufundowali pami¹tkow¹ tablicê:
„¯o³nierzom 5 i 6 kompanii II batalionu I rejonu „Brzozów” poleg³ym w Powstaniu
Warszawskim pod wsi¹ Polesie Nowe oraz zaginionym, pomordowanym i zmar³ym
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w latach 1939-45”. Stara, popêkana plebania zosta³a ju¿ rozebrana, zast¹pi³a j¹ nowa,
wiêksza. W 1996 r. przeprowadzono kapitalny remont ogrodzenia. Rozebrano i wymu-
rowano od nowa ok. 50 m muru i zbudowano 6 przesklepieñ dla korzeni drzew, ponie-
wa¿ rosn¹ce obok pomniki przyrody – lipy drobnolistne spowodowa³y liczne pêkniêcia
i odchylenie muru od pionu.

ZESPÓ£ PA£ACOWY W TARCHOMINIE

Trzecim zabytkiem, sporo m³odszym od koœcio³ów, jest zespó³ parkowo-pa³acowy. Po³o-
¿ony miêdzy koœcio³em Œw. Jakuba a Wis³¹, by³ jeszcze bardziej nara¿ony na powodzie
ni¿ zbudowany na wzgórku du¿o wy¿ej koœció³. Tadeusz Mostowski zakupi³ w sierpniu
1790 r. dobra tarchomiñskie od Stanis³awa Kostki Kochanowskiego i zamierza³ wznieœæ
w Tarchominie pa³ac, którego projekt zamówi³ u znanego architekta – Szymona Bogu-
mi³a Zuga. Sk³adaæ siê mia³ z korpusu g³ównego, usytuowanego na miejscu istniej¹cego
do dziœ modrzewiowego dworku z XVII w., oficyn po obydwu stronach i dwóch korde-
gard. Na pocz¹tku XIX w. zrealizowano tylko, istniej¹ce do chwili obecnej, praw¹ oficy-
nê i lew¹ kordegardê wg projektu nieznanego architekta. Nietypowa jest natomiast
technologia i materia³ wzniesionych budowli – ubijana ziemia. Ten rodzaj budownic-
twa stosowany jest od czasów najdawniejszych, po dzieñ dzisiejszy we wszystkich nie-
mal kulturach œwiata ze wzglêdu na tanioœæ i powszechnoœæ materia³u, ekologicznoœæ
i trwa³oœæ. Materia³ ten, w Polsce spotykany na Pomorzu, Œl¹sku i w Wielkopolsce,
w ró¿nych odmianach, jak szachulcowe, ryglówkowe, na Mazowszu nie by³ stosowany.
Teresa Kelm w swojej ksi¹¿ceArchitektura ziemi. Tradycja i wspó³czesnoœæpodaje, „¿e
w budowlach z ziemi zamieszkuje obecnie ponad 1/3 populacji naszego globu”. Sk¹d
u polskiego magnata chêæ budowania pa³acu z tak nietypowego materia³u? Zapozna³ siê
z nim na zachodzie, doceni³ jego zalety i stara³ siê go rozpowszechniæ. Tadeusz Mostow-
ski uczy³ siê w Collegium Nobilium, a nastêpnie studiowa³ rolnictwo w Niemczech,
Szwajcarii i Francji, interesowa³ siê równie¿ prawem i administracj¹. Aktywny dzia³acz
Sejmu Czteroletniego, wraz z Ignacym Potockim uzgadnia³ po klêsce maciejowickiej
z Suworowem, na Pradze, warunki kapitulacji Warszawy. Aresztowany, uwiêziony, po
uwolnieniu wyjecha³ do Francji, gdzie przed³o¿y³ Napoleonowi memoria³, przypomina-
j¹cy mu sprawê polsk¹ i potrzebê przywrócenia silnego pañstwa polskiego. Dobra we
Francji, odziedziczone po ojcu, zapewnia³y Mostowskiemu dostatnie ¿ycie i pozwala³y
na kultywowanie w³asnych zainteresowañ sprawami rolnictwa, przemys³u i administra-
cji. W 1802 r. powróci³ do kraju i zamieszka³ w swoim maj¹tku w Tarchominie. Sprowa-
dzi³ do niego kilkanaœcie rodzin ch³opów francuskich, aby stworzyæ wzorcowe gospo-
darstwo i propagowaæ postêp w rolnictwie wœród w³asnych poddanych. Prawdopodob-
nie byli wœród nich specjaliœci od budownictwa z ubitej ziemi i to oni zbudowali oficy-
nê pa³acow¹ i kordegardê w Tarchominie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ¿e gdy
zosta³ w 1815 r. ministrem prezyduj¹cym w Komisji Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych
i Policji, energicznie zaj¹³ siê odbudow¹ zniszczonego licznymi dzia³aniami wojennymi
kraju. Mostowski przygotowa³ wydany 3 lutego 1816 r. przez namiestnika gen. Zaj¹czka
zakaz budowy nowych i remontowania istniej¹cych w Warszawie budynków drewnia-
nych, lecz „tylko murowane z kamienia dachówk¹ pokryte, z ceg³y, lempasów i pi¿e,
pod temi dwoma ostatniemi powinny byæ wysokie gruntowne fundamenta z kamienia
lub ceg³y”. Pi¿e – to w³aœnie ubijana ziemia, natomiast nie uda³o mi siê wyjaœniæ termi-
nu – lempasy. Poniewa¿ w³aœcicielom zniszczonych domów brakowa³o pieniêdzy na od-
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budowê, namiestnik wyda³ kolejne postanowienie o udzielaniu po¿yczek sp³acanych ra-
tami przez 23 lata. Oprocentowanie 5% rocznie plus 1% tzw. funduszu ¿elaznego, z któ-
rego mia³ powstaæ fundusz po¿yczkowy, dzia³aj¹cy po up³ywie 23 lat. Budowanie z ceg³y
przysparza³o sporo k³opotów, bo by³o zbyt ma³o wykwalifikowanych murarzy, którzy,
wykorzystuj¹c sytuacjê, podnieœli stawki wynagrodzenia. Dla zaradzenia temu 9 listo-
pada 1816 r. w „Gazecie Warszawskiej” ukaza³o siê nastêpuj¹ce og³oszenie: „Kommissy-
ia Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych i Policyi. Sprowadziwszy z Francyi dwóch rzemieœl-
ników do murowania wszelkich budynków w pi¿e czyli w ziemiê ubijan¹, a chc¹c upo-
wszechniæ w kraju naszem ten sposób budowy równie g³adki, trwa³y i najmniej ko-
sztowny, zaleci³a otworzyæ we wsi W³ochach pod Warszaw¹ szko³ê, w któreyby w³aœci-
ciele mogli bezp³atnie, parobków przez siebie dostawionych i rocznie ugodzonych, od
1 go stycznia 1817 roku daæ wyuczyæ sztuki murowania w pi¿e tudzie¿ robót ciesiel-
skich do dachów, pu³apów, drzwi i okien. Bêd¹ mogli zarazem ci¿ parobcy æwiczyæ siê
w poznawaniu i u¿ywaniu narzêdzi rolniczych, potrzebnych do uprawy przemienney
i obrabiania warzyw w rzêdach na polu”. Jest oczywiste, ¿e w³aœcicielem maj¹tku we wsi
W³ochy by³ Tadeusz Mostowski. Jak bardzo chcia³ upowszechniæ tê tani¹ metodê bu-
downictwa, œwiadczyæ mo¿e umieszczenie w umowie z Ludwikiem Hirschmannem
o dzier¿awê gruntu pod budowê fabryki octu w 1826 r. wymagania zawartego w para-
grafie 2: „Na tym gruncie P. Hirschmann wystawi potrzebne do fabryki budowle,
a szczególniej zabudowanie z ubijanej ziemi na fundamencie z ceg³y mai¹ce zawieraæ
d³ugoœci ³okci siedemdziesi¹t szerokoœci dwadzieœcia, a wysokoœci ³okci piêæ, pokryte
dachówk¹ lub g¹tami, tudzie¿ dwie szopy z drzewa”. Niestety, budynek ten nie zacho-
wa³ siê, tak wiêc jedynym obiektem z ubijanej ziemi jest obecnie pa³ac i prawdopodob-
nie kordegarda. Fakt zbudowania pa³acu z ubijanej ziemi potwierdzi³ in¿. Klajnert. To
on zaprojektowa³ i nadzorowa³ budowê siedziby Wy¿szego Seminarium Duchownego
Diecezji Warszawsko-Praskiej, po³¹czonego ³¹cznikiem z pa³acem. Nikt, patrz¹c na bu-
dynek zbudowany z ziemi i otynkowany, stoj¹cy ju¿ dwieœcie lat, w to nie uwierzy. Za-
stanawiaæ mo¿e jedynie brak tak powszechnych w budowlach pa³acowych ozdób, bo
tu zastosowano tylko boniowanie œcian parteru i wg³êbiony, dwukondygnacyjny portyk
fasady wsparty na toskañskich kolumnach, ale to mo¿e byæ wynikiem kolejnych re-
montów.
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Sierpniowy dramat P³ud, pere³ka Marcelina, bia³o³êccy papie¿e, krzy¿e w D¹brów-
ce, podchmielony Maciek i prawdziwy diabe³, czyli rzecz o niektórych przydro¿-
nych œwi¹tkach na terenie dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie

W 1922 r. w krakowskiej serii wydawniczej „Biblioteka Orlego Lotu” ukaza³a siê bro-
szura zatytu³owanaKrzy¿e i kapliczki przydro¿ne. Jej autor – Jan Wiktor – bi³ na alarm:
„Kapliczki i krzy¿e (...) jako twory ducha polskiego za wszelk¹ cenê nale¿y ratowaæ od
zniszczenia, któremu ulegaj¹ z powodu naszego niedbalstwa, braku mi³oœci, poszano-
wania (...). W krótkim czasie (...) znikn¹ wskutek karygodnego zaniedbania, opiesza³o-
œci i lenistwa”. Problem nie by³ zreszt¹ nowy. Zwróci³ na niego uwagê ju¿ Zygmunt
Gloger w wydanej w 1902 r.Encyklopedii staropolskiej. Natomiast w pochodz¹cym z po-
cz¹tku wieku biuletynie Towarzystwa Popierania Przemys³u Ludowego w Królestwie
Polskim pt. Krzy¿e polskieuœwiadamiano, i¿ lekcewa¿enie piêkna artystycznego, historii
i zwyczajów miejscowych zwi¹zanych z figurami przydro¿nymi jest zjawiskiem obser-
wowanym od lat co najmniej osiemdziesi¹tych.

Dlatego te¿ abp Kakowski na wniosek Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie
wyda³ polecenie dla duchowieñstwa, aby chroni³o te zabytki od zag³ady i wspomaga³o
twórczoœæ ludow¹. Z kolei grupa wybitnych etnografów, konserwatorów, historyków
sztuki, socjologów religii i innych pracowników naukowych UJ opublikowa³a w 1936 r.
specjalny „Kwestjonariusz do opisu kapliczek” dla m³odzie¿owych Kó³ „Orlego Lotu”.

Krzy¿e, kapliczki i figury przydro¿ne maj¹ bowiem nie tylko wartoœæ artystyczn¹,
ale tak¿e krajoznawcz¹. S¹ œciœle z³¹czone z pejza¿em, nie sposób oderwaæ ich od natu-
ralnego otoczenia, przeniesione zaœ do muzeum czy koœcio³a, trac¹ swój prawdziwy wy-
raz. Niejednokrotnie kryj¹ te¿ ludowe podania, legendy, tajemnice przekazywane z ojca
na syna oraz ³¹cz¹ siê z ró¿nymi, nierzadko dramatycznymi, wydarzeniami. Marta Zie-
liñska, autorka pracy o kapliczkach w centrum Warszawy, napisa³a, ¿e „przechadzka ich
œladem (...) mo¿e dostarczyæ wielu niezwyk³ych prze¿yæ” (Kapliczki Warszawy, Warsza-

* Bart³omiej W³odkowski – ur. 1980, autor wielu artyku³ów dotycz¹cych lokalnej historii (g³ównie Bia³o³êki),
animator ¿ycia kulturalnego, prezes i dyrektor Fundacji Ave, za³o¿yciel i dyrygent chóru Avetki, dzia³aj¹cego
w Bia³o³êce, szef ogólnopolskiego festiwalu „Betlejem u Avetek”, wydawca lokalnego miesiêcznika kulturalne-
go dla m³odych – „Aveciarz”.



wa 1991, s. 5). Co wiêcej, owe œwi¹tki nie s¹ li tylko echem minionego czasu... Mo¿na
siê o tym przekonaæ na warszawskiej Bia³o³êce, gdzie pomimo dynamicznego rozwoju
demograficznego ocala³o (oby na zawsze) wiele arcyciekawych przydro¿nych krzy¿y
i kapliczek. OdwiedŸmy niektóre z nich.

* * *

Jad¹cy z Bródna na Bia³o³êkê autobusem linii 176, w po³owie drogi, tu¿ za Kana³em
¯erañskim, po prawej stronie spostrzega du¿e osiedle bloków mieszkaniowych, zwane
potocznie od nazwy ulicy osiedlem „Marywilska”. Wij¹ca siê wœród budynków w¹ska

ul. Sygna³owa prowadzi prostopadle do Wyspiarskiej,
biegn¹cej wzd³u¿ torów kolejowych. Kiedy przejdzie
siê kilka metrów – otoczenie diametralnie siê zmie-
nia. Wokó³ stare, potê¿ne drzewa, wysoka, bujna trawa
oraz ruiny domu i ogrodzenia posesji dawnego w³aœci-
ciela tych ziem. Po przejœciu przez pozosta³oœci bramy
wjazdowej droga nieco siê rozszerza i po lewej stronie
w otoczeniu piêknych akacji na wysokim, blisko dwu-
metrowym cokole, widaæ wspania³¹ kamienn¹ figu-
rê Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem naturalnych rozmia-
rów (1,60 m). Na frontowej œcianie coko³u wykuta jest
modlitwa: „Kto siê w opiekê odda Pannie Œwiêtej,
Matce Jezusa, Bez zmazy poczêtej, Œmia³o rzec mo¿e:
«Nie zgine na wieki, Bo jestem pewny Maryi opieki»”.

Kapliczka ³¹czy mieszkañców Marcelina. Wielu
z nich odprawia w tym miejscu majowe i czerwcowe
nabo¿eñstwa, na œpiewanie litanii loretañskiej przy-
chodzi nawet 60 osób. Przez ca³y rok stoj¹ tu œwie¿e
kwiaty, oczy cieszy zadbane otoczenie. Wa¿ne sprawy
tej wspólnoty równie¿ omawiane s¹ przy figurze, któ-
ra w tajemniczy sposób integruje lokaln¹ spo³ecznoœæ.
Nic dziwnego, ¿e wszyscy jednog³oœnie poparli latem
2001 r. pomys³ rodzin pañstwa Mostowskich i Kê-
dziorków, aby z funduszy mieszkañców przeprowadziæ
renowacjê figury. Pochodzi ona bowiem z pocz¹tku
wieku, pamiêta obydwie wojny, pilnie wymaga wiêc

zabiegów konserwatorskich. „W pamiêtnym czasie wielkiej wojny europejskiej”– czyta-
my napis z ty³u coko³u – „na uproszenie ³aski Matki Najœwiêtszej pami¹tkê tê stawia
w maju 1915 roku Wac³aw Wodzyñski, w³aœciciel Marcelina. Prosi nastêpców o konser-
wacjê”. Nikt ju¿ niestety nie pamiêta, w jakiej intencji Wodzyñski postawi³ figurê, nie
wiemy te¿ nic o jego ¿yciu, o wielkoœci i granicach maj¹tku. Ci, którzy mogli coœ opo-
wiedzieæ, ju¿ zmarli... A sprawa jest ciekawa i zagadkowa, powszechnie bowiem wiado-
mo, i¿ podówczas Marcelinem w³adali Majlertowie. Ich kroniki rodzinne (bardzo skru-
pulatne i szczegó³owe) nie podaj¹ nazwiska Wodzyñskiego. Kim wiêc by³ i dlaczego ty-
tu³owa³ siê mianem w³aœciciela?

Testament fundatora zrealizowano. W 2001 r. figura zosta³a gruntownie odnowiona
przez specjalistê, który nie tylko j¹ odrestaurowa³, ale tak¿e artystycznie uzupe³ni³ bra-
kuj¹ce elementy. Dodajmy, ¿e cokó³ i figura otoczone s¹ ¿elaznym ogrodzeniem o wy-
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miarach 2,90 x 2,60 m, sam zaœ cokó³, sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci, ustawiony jest na
trójstopniowym podeœcie i zwieñczony ozdobnym gzymsem.

* * *

W D¹brówce Szlacheckiej – niewielkiej osadzie, ci¹gn¹cej siê wzd³u¿ ul. Czerem-
chowej – stoj¹ a¿ trzy krzy¿e przydro¿ne (czemu ich tak wiele na niewielkiej przestrze-
ni?), kryj¹ce niejedn¹ tajemnicê.

Pierwsza z nich zwi¹zana jest z kilkumetrowym, otoczonym p³otkiem, prostym
drewnianym krzy¿em z figur¹ Chrystusa, usytuowanym na dawnej drodze z p³udow-
skiej karczmy, ³¹cz¹cej siê z drog¹ na cmentarz i do
koœcio³a w Tarchominie, przy obecnym skrzy¿owa-
niu ulic Mehoffera i Modliñskiej, vis à vis Fabryki
Mebli Artystycznych. W pamiêci starszych miesz-
kañców D¹brówki ¿yje jeszcze, licz¹ca przynaj-
mniej 200 lat, opowieœæ ludowa. Jej bohater – Ma-
ciek, miejscowy gospodarz – wyró¿nia³ siê wyj¹tko-
wym zami³owaniem do odwiedzania p³udowskiej
karczmy. Jak wieœæ g³osi, pewnego razu, mocno ura-
czony chmielowym trunkiem, sam wraca³ do
D¹brówki. Niespotykanie gêsta mg³a utrudnia³a
powrót. Maciek szed³ i szed³, a znajomych zagród
nie by³o. Co wiêcej, drzewa, które mija³, wydawa³y
mu siê obce i nieznane. Naraz zobaczy³ przed sob¹
cz³owieka. Choæ chwia³ siê na nogach i w g³owie mu
szumia³o, ruszy³ raŸno przed siebie, ufaj¹c, ¿e zdo³a
go dogoniæ i odnaleŸæ drogê do domu. Jednak im
szybciej szed³, tym szybciej postaæ siê oddala³a. Ma-
ciek pêdzi³ jakby w amoku, potyka³ siê co chwi-
la, ale szybko podnosi³ i bieg³ dalej, nie zwa¿aj¹c
wcale, ¿e idzie po wodzie, ¿e jest jej coraz wiêcej i ¿e
siêga mu po pas! Zorientowa³ siê dopiero wtedy,
gdy poczu³ brak gruntu pod nogami. Zrozumia³,
i¿ wszed³ w bagno! W tym momencie tajemnicza
postaæ odwróci³a siê, a ton¹cy Maciek ujrza³... dia-
b³a, który g³oœno siê zaœmia³ i znikn¹³. Nikt nie wie,
jakim cudem nasz bohater uratowa³ ¿ycie, pewne
jest jedynie, ¿e pod wp³ywem wydarzeñ tego wie-
czoru diametralnie zmieni³ swoje postêpowanie, a na miejscu spotkania z biesem usta-
wiono krzy¿.

Kilkaset metrów dalej, w g³êbi D¹brówki, przy ul. Czeremchowej, stoi kolejny krzy¿
– tym razem ¿elazny, usytuowany na miejscu dawnego drewnianego, zniszczonego
przez czynniki atmosferyczne. Jednak wyjaœnienie tajemnicy mnogoœci d¹brówkow-
skich krzy¿y znajdziemy dopiero po przejœciu kolejnych kilkuset metrów. Oto na roz-
staju ulic Prz¹œniczek i Czeremchowej spotykamy najm³odszy z d¹browskich krzy¿y, li-
cz¹cy – bagatela – 102 lata!

Okolicznoœci jego powstania przywo³uje Barbara W³och, której dziadek W³adys³aw
Banaszek by³ podówczas so³tysem wsi D¹brówka Szlachecka i u¿yczy³ placu na wysta-
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wienie krzy¿a: „Sto lat temu D¹brówka by³a typow¹ wsi¹ rolnicz¹, wokó³ której sta³y
dwory. W okresie jesienno-zimowym ich w³aœciciele urz¹dzali polowania, korzystaj¹c
przy tym z d¹browskich pól i p³ac¹c do kasy gromadzkiej umown¹ cenê. Za te w³aœnie
pieni¹dze uchwa³¹ ca³ej wsi w 1900 roku wystawiono solidny i okaza³y krzy¿. Na dwóch
granitowych kamieniach, z których jeden stanowi kwadratowy podest, a drugi, stoj¹cy
na nim cokó³ z niewielk¹ kapliczk¹ i figurk¹ Matki Boskiej Niepokalanej, umocowano
dwumetrowy krzy¿ kowalstwa artystycznego z pasyjk¹. Na cokole wyryto wyraŸnie s³o-
wa: „Ofiara ca³ej Gromady 1900 r.” Ca³oœæ ogrodzono p³otkiem, a na czterech jego ro-
gach posadzono jesiony, które z czasem wyros³y na potê¿ne drzewa. Jednak na mocy
rozkazu wojskowego z 1944 r. zosta³y œciête podczas bitew frontowych, aby nikt nie
ukry³ siê za ich okaza³ymi pniami. Ich los podzieli³y wszystkie pobliskie drzewa, zre-
szt¹ wojenne straty materialne w D¹brówce by³y bardzo du¿e. O dziwo – bomby i poci-
ski jakby omija³y krzy¿, nie drasnê³a go ¿adna kula. Ten krzy¿ ma widaæ szczególn¹
moc. Pomóg³ przecie¿ tym, którzy go stawiali. Fundatorzy oprócz pragnienia uczczenia
tysi¹ca lat od narodzin Chrystusa, wzorem górali i ich krzy¿a na Giewoncie oraz w in-
tencji proœby o wolnoœæ ojczyzny, chcieli przede wszystkim z³o¿yæ Bogu ofiarê przeb³a-
galn¹, aby oddaliæ szalej¹c¹ w tym okresie gruŸlicê”.

GruŸlica nie by³a jedyn¹ z nieuleczalnych chorób tamtego czasu. „Czarna ospa, ty-
fus, a zw³aszcza cholera dziesi¹tkowa³y ludzi, nie omija³y te¿ naszych terenów. Kiedy
przychodzi³y nawa³y morowego powietrza – co jest bogato udokumentowane w literatu-
rze – ludzie w ca³ej wsi stawiali krzy¿e i urz¹dzali specjalne procesje pokutne”. Owe
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d¹browskie trzy krzy¿e usytuowane nieopodal siebie by³y zapewne kolejnymi stacjami
próœb zanoszonych do Boga, aby oddali³ pomory.

„PóŸniej, kiedy choroba ust¹pi³a, nasz krzy¿ sta³ siê duchowym centrum osady” –
kontynuuje pani W³och. – „I tak jest do dziœ, choæ nie przychodz¹ tutaj ju¿ na œw. Mar-
ka procesje z koœcio³a z ksiêdzem, chor¹gwiami i modlitwami o urodzaje, choæ nie œpie-
wamy majowego, krzy¿ ³¹czy nas wszystkich: stale jest przybrany kwiatami, a niedawno
wspólnym wysi³kiem ca³ej osady zosta³ odnowiony, przed coko³em umieszczono te¿ la-
tarenkê. Niech nam wskazuje dobre drogi i odstrasza z³e moce! A ci, którzy podczas
spacerów zawêdruj¹ do D¹brówki, mijaj¹c krzy¿e, niech odmówi¹ modlitwê za tych,
których na pocz¹tku wieku zabra³a choroba...”

* * *

Miêdzy P³udami i Choszczówk¹, na rogu ulic Deseniowej i Strzybnickiej, nieopodal
„Czajki”, po lewej stronie, roœnie kêpa bujnych bzów. Wœród nich ukryte s¹ resztki sta-
rych fundamentów oraz niedawno zniszczona przez grupê pijanej m³odzie¿y przedwo-
jenna kapliczka – figurka Matki Boskiej, któr¹ w 2005 r. kilkanaœcie metrów od pierwot-
nego miejsca usytuowania okoliczni mieszkañcy i osoby emocjonalnie zwi¹zane z wy-
darzeniami 1944 r. wznieœli na nowo, wykorzystuj¹c nawet ocala³e elementy, m.in. cha-
rakterystyczny i ciekawy artystycznie kamienny postument pod figur¹ Matki Boskiej.
Ta ostatnia, pieczo³owicie os³oniêta przeszklon¹ wnêk¹, pochodzi z koœcio³a w P³udach.
W tym miejscu w przedostatni dzieñ sierpnia 1944 r. rozegra³ siê jeden z najwiêkszych
dramatów dla mieszkañców P³ud i okolic za czasów okupacji hitlerowskiej. To w³aœnie
tutaj nale¿y szukaæ œladów sprawy, o której do niedawna ma³o kto wiedzia³ i o której
wielu przez lata nie chcia³o mówiæ, niekiedy fa³szywie pojmuj¹c zasadêde mortuis nil nisi
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bene, innym razem z zasadnych w PRL-owskiej rzeczywistoœci obaw, na pewno zaœ nikt
od zakoñczenia wojny do chwili publikacji moich tekstów na ³amach „Nowej Gazety
Praskiej” (2003 r.) o niej nie pisa³.

Trop prowadzi do neogotyckiego koœció³ka Narodzenia NMP w P³udach. Tam pod
pierwszym witra¿em z prawej strony nawy widnieje osobliwy napis: „Ofiara £. Wil -
manowicz na wieczn¹ pamiêæ sióstr Marii i Teresy”. Uwa¿na osoba skojarzy nazwi-
sko i imiona z treœci¹ tablicy, umieszczonej na zewnêtrznejœcianie prezbiterium
nied³ugo po wojnie: „+KU CZCI ŒW. P. ZMAR£YCH ŒMIERCI¥ MÊCZEÑSK¥
30 VIII 1944 R. SIÓSTR TERESY I MARJI WILMANOWICZ OD W SMUTKU
POGR¥¯ONYCH MATKI I SIOSTRY”. I choæ o siostrach, ale wcale nie zakonnicach,
Wilmanowicz pró¿no szukaæ wiadomoœci w kronikach parafialnych, to w³aœnie ta ko-
œcielna, nieco zapomniana tablica jest g³ównym materialnym œwiadectwem wydarzeñ,
które rozegra³y siê pó³ wieku temu przy dzisiejszej ul. Strzybnickiej.

Vis àvis tajemniczych bzów, pod numerem 4, na rozleg³ej posesji z wyschniêtym ju¿
stawem, znajduje siê zadbany stuletni dworek z czerwonym dachem, relikt „drewnianej
przesz³oœci” okolicy. Na pocz¹tku lat 20. osiedlili siê tutaj pañstwo Wiœniewscy, a obec-
nie mieszka pani Jolanta Wiœniewska-Dubielecka, córka chrzestna Marii Wilmanowicz.
Maria, ur. w 1912 r. w Ciechocinku, razem ze starsz¹ siostr¹ Teres¹, ur. w 1910 r. w Toru-
niu, oraz matk¹ Marcyann¹, ur. w 1878 r., zamieszka³a tutaj w koñcu lat trzydziestych
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(prawdopodobnie w 1937 r. ) u ks. Albina Tomasza Ko³akowskiego, który w tym czasie
zakupi³ od Kozaczyñskiego kilkuhektarowe gospodarstwo rolne z inwentarzem oraz
domem, m³ockarni¹, zabudowaniami gospodarskimi i ogrodem, usytuowanymi w miej-
scu, gdzie dziœ rosn¹ bzy. Dok³adnie nie wiadomo, jakie relacje – czy rodzinne, czy kon-
spiracyjne – istnia³y miêdzy ksiêdzem a Wilmanowiczami, wówczas mówiono o „sio-
strach i matce ksiêdza”. Natomiast sam ks. Ko³akowski, jak wskazuj¹ dokumenty z Ar-
chiwum Prowincjonalnego Zakonu Ojców Pijarów w Krakowie, urodzi³ siê 7 czerwca
1902 w Grudusku, do nowicjatu zakonu ojców pijarów wst¹pi³ w 1920 r., a osiem lat
póŸniej przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Pomimo sukcesów w pracy w 1932 r. postanowi³
odejœæ z zakonu. W 1933 r. nadesz³o ze Stolicy Apostolskiej zezwolenie na trzyletni¹
eksklaustracjê, przed³u¿one póŸniej na kolejne trzy lata. Poniewa¿ nie zosta³ suspendo-
wany, nadal móg³, mieszkaj¹c w P³udach, sprawowaæ sakramenty i niekiedy na proœbê
ówczesnego proboszcza Tarchomina, ks. Karola Zdebskiego, odprawia³ nabo¿eñstwa
w filialnym koœciele. S³u¿y³ mu do mszy s¹siad zza p³otu, wówczas kilkunastoletni m³o-
dzieniec, p. Henryk Gilecki, rdzenny mieszkaniec P³ud, harcerz i dzia³acz konspiracji
AK, który przekaza³ istotne wiadomoœci na temat tajemniczego kap³ana.

„Za okupacji, co wieczór o tej samej porze, ks. Ko³akowski przychodzi³ do naszego
domu – wtedy okaza³ego drewnianego dworku – szed³ do piwnicy, gdzie by³ ukryty ra-
dioodbiornik i s³ucha³ wiadomoœci nadawanych przez zachodnie stacje. Sta³em wtedy
„na czatach”, uwa¿aj¹c, czy nie zbli¿a siê niepo¿¹dany goœæ. Zdobyte w ten sposób in-
formacje ksi¹dz t³umaczy³ na jêzyk polski, a ja z kolegami roznosiliœmy pod wskazane
adresy” – relacjonuje dawny ministrant. W domu ekspijara odbywa³y siê spotkania
konspiracyjne, podczas których organizowano pomoc dla partyzantów i przygotowywa-
no rozmaite akcje. Grupa dzia³a³a najprawdopodobniej w ramach Stronnictwa Pracy
(ugrupowanie opozycyjne wobec sanacji, powsta³e w 1937 r.), a póŸniej – od po³owy
1943 r. – jej od³amu za³o¿onego przez Feliksa Widy-Wirskiego pod nazw¹ Stronnictwo
Zrywu Narodowego.

30 VIII 1944 r. Niemcy z posterunku gestapo w Henrykowie zorganizowali ob³awê
w domu ksiêdza. Nakazali wyjœæ wszystkim mieszkañcom na zewn¹trz. Ksi¹dz, pod
pretekstem przebrania siê, wróci³ do domu i zbieg³ przez okno, znajduj¹ce siê z ty³u
budynku. W efekcie aresztowano 23-30 osób. Byli to okoliczni mieszkañcy, g³ównie
¿o³nierze AK „Obro¿a”, pracownicy z gospodarstwa ksiêdza, w tym zapewne uczestnicy
organizacji konspiracyjnej, wreszcie wysiedleñcy zza Buga, którzy koczowali na pose-
sjach miejscowych gospodarzy, a tak¿e dwie siostry ksiêdza. Poniewa¿ ksi¹dz nie zg³osi³
siê do wyznaczonej przez gestapo godz. 18, hitlerowcy, zgodnie z zapowiedzi¹, oblali
benzyn¹ i podpalili jego gospodarstwo, a aresztowanych wywieŸli w kierunku Jab³onny.
Pañstwo Wiœniewscy w ostatniej chwili uratowali sêdziw¹ Marcyannê Wilmanowicz.

O tajnych spotkaniach w P³udach prawdopodobnie donios³a Niemcom narzeczona
jednego z uczestników konspiracji. Ksi¹dz odmówi³ jej udzia³u w planowanej na noc
z 29 na 30 VIII akcji przerzutu partyzantów do Kampinosu. Niewyjaœniona do dziœ po-
zostaje jednak kwestia, dlaczego ksi¹dz uciek³, nara¿aj¹c na œmieræ tyle osób? Po pew-
nym czasie pojawi³ siê w P³udach ponownie i na niedzielnej sumie, „zanosz¹c siê od
p³aczu, przeprasza³ ludzi. Zapewnia³, ¿e pomo¿e jakoœ sierotom i wdowom” – przywo³u-
je bolesne wspomnienia s. Hieronima, wówczas kilkuletnia Jadwiga Broniec, córka jed-
nego z aresztowanych.

Donosicielkê wytropiono i postawiono przed s¹dem. Przed kar¹ œmierci uchroni³ j¹
brak pe³noletnoœci. Rodziny zaginionych rozpoczê³y aktywne poszukiwania cia³, za-
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koñczone niestety niepowodzeniem. Tropy prowadzi³y do Buchnika, Pomiechówka,
Lasów Chotomowskich, Janówka, Modlina, Palmir. Wszêdzie tam odbywa³y siê ekshu-
macje. Wiele wysi³ku w ustalenie miejsca tragedii, niestety równie¿ bez rezultatu, w³o-
¿y³a £ucja Wilmanowicz, siostra Marii i Teresy, ju¿ przed wojn¹ zamieszka³a w Nowym
Jorku, aktywnie dzia³aj¹ca w polonijnych strukturach koœcielnych. Dwukrotnie – w la-
tach czterdziestych i siedemdziesi¹tych – przybywa³a do kraju i prowadzi³a w³asne
œledztwo. Podczas pierwszej wizyty ufundowa³a wspomnian¹ wy¿ej tablicê pami¹tkow¹
na koœciele w P³udach i zabra³a do siebie matkê, która nied³ugo potem, w 1951 r., zmar-
³a. Kolejny pobyt zbieg³ siê z inicjatyw¹ ks. proboszcza Micha³a Rudzkiego zamonto-
wania w œwi¹tyni zwanej przez miejscowych „koœcio³em na górce” witra¿y wg projektu
Jana Molgi. St¹d ów opisywany wy¿ej witra¿ na prawej œcianie koœcio³a. Spotykaj¹c siê
z Wiœniewskimi, wspomina³a, i¿ w USA odwiedzi³ j¹ ks. Ko³akowski, prosz¹c o wy-
baczenie.

Istotnie, ks. Ko³akowski ostatecznie znalaz³ siê za Oceanem. Po tragicznym wyda-
rzeniu przedosta³ siê do Poznania, a nastêpnie do Gdyni, gdzie zosta³ kapelanem Mary-
narki Wojennej. Zwi¹zany ze stronnictwem miko³ajczykowskim, w 1947 r. zosta³ nawet
pos³em do Sejmu Ustawodawczego z ramienia Chrzeœcijañskiego Stronnictwa Pracy. Po
wyjeŸdzie Miko³ajczyka zbieg³ z Polski do Rzymu – wykorzystuj¹c s³u¿bow¹ wizytê
w Czechos³owacji – celem pojednania siê z hierarchi¹ koœcieln¹, a otrzymawszy tam,
w ramach ekspiacji, misjê pracy duszpasterskiej wœród polonii amerykañskiej, wyjecha³
do Stanów Zjednoczonych, gdzie... zerwa³ kontakty z rzymskim Koœcio³em katolickim.
Wst¹pi³ do Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego (polskokatolicki). Zmar³
w latach szeœædziesi¹tych lub siedemdziesi¹tych XX w.

W po³owie lat piêædziesi¹tych s. Hieronima spotka³a przypadkowo jednego z uczest-
ników konspiracji z otoczenia ks. Ko³akowskiego. Twierdzi³ on, ¿e aresztowanych
w czasie ob³awy 30 sierpnia 1944 r. zamordowano w lasach miêdzy Sierakowem a Pocie-
ch¹ w Kampinosie. Do aresztowanych w P³udach do³¹czono innych wiêŸniów, ³¹cznie
ponad 100 osób. Kazali im wykopaæ do³y, a potem zastrzelili. „Jednak czasy nie sprzyja-
³y poszukiwaniem” – mówi ze smutkiem s. Broniec. Niedawno nawi¹za³a ze mn¹ kon-
takt mailowy daleka rodzina sióstr Wilmanowicz z USA. Byæ mo¿e uda siê znaleŸæ od-
powiedzi na niektóre pytania.

* * *

Uwa¿ny podró¿ny, jad¹cy kolej¹ z Warszawy na Pomorze, do niedawna jeszcze w po-
³owie drogi miêdzy szybko mijanymi stacjami Warszawa-P³udy i Warszawa-Choszczów-
ka (w odleg³oœci 150 metrów od skrzy¿owania ulic Karnickiej i Fletniowej), tu¿ przy
nasypie, dostrzega³ ustawion¹ na wysokim cokole figurê Matki Bo¿ej Niepokalanej,
zwrócon¹ twarz¹ w stronê poci¹gów. Od dwóch lat figura „patrzy” na rozrastaj¹ce siê
osiedle w P³udach i b³ogos³awi mieszkañców. O zmianie ustawienia figury zadecydowa-
no podczas jej gruntownej restauracji, podjêtej z inicjatywy pañstwa £ukasiewiczów –
nowych w³aœcicieli posesji, na której zabytek siê znajduje. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e
maj¹c¹ nieprzeciêtne walory artystyczne figurê ocalono w ostatniej chwili.

A warto przyjrzeæ siê zw³aszcza przepiêknie zdobionej kolumnie, na której stoi figu-
ra. Na jej trzech œcianach wœród rozmaitych motywów dekoracyjnych umieszczono
p³askorzeŸby w formie medalionów, przedstawiaj¹ce – to rzecz niespotykana i fenome-
nalna – papie¿y: Piusa IX (1846-1878), Leona XIII (1878-1903) i Piusa X (1903-1914).
Z ty³u coko³u odnajdujemy datê wystawienia kapliczki – 1906 rok. Trzeba przyznaæ, ¿e
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popiersia papie¿y nie by³y czêstym motywem wykorzystywanym w tego typu budow-
lach. Ich obecnoœæ wskazuje na wysoki stopieñ „œwiadomoœci eklezjalnej” twórcy.

Zreszt¹ owa Matka Bo¿a P³udowska, która przez kilkadziesi¹t lat by³a Matk¹ Bo-
¿¹ Kolejarsk¹, równie dobrze mo¿e byæ nazywana Matk¹ Bo¿¹ Zakochanych. Blisko
100 lat wczeœniej na cokole figury p³udowskiej wykuto przepiêkn¹ modlitwê: „Tyœ Ma-
tk¹ Piêknej Mi³oœci nazwana, O Matko Œwiêta i Niepokalana. Mi³oœæ wyjednaj dla
Twych ziemskich dzieci, niech Serce Twoje Mi³oœæ wnet roznieci”.

Co wiêcej, delikatne rysy twarzy na figurze Matki Bo¿ej przywodz¹ na myœl inn¹ fi-
gurê – Jezusa z otwartym sercem, znajduj¹c¹ siê przed starym koœció³kiem w P³udach
(obecnie po jego prawej stronie, niegdyœ po lewej). Ta z kolei – umieszczona na wyso-
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kim, ale ju¿ nieozdobnym cokole – powsta³a w czasie
wojny w 1916 r. jako proœba o odzyskanie przez Pol-
skê niepodleg³oœci. Œwiadczy o tym napis na frontonie
(pierwotnie wykuty w kamieniu, w 1999 r. zast¹piony
granitow¹ tablic¹ razem z trzema innymi upamiêtnia-
j¹cymi 50-lecie istnienia parafii w P³udach): „O niepod-
leg³oœæ, wolnoœæ i ca³oœæ Ojczyzny naszej – prosimy Ciê
Panie”.

Podobieñstwo figur wskazuje na to, ¿e mog³y po-
wstaæ z rêki tego samego twórcy. A ich lekkoœæ i piêkno
naturalnie ³¹cz¹ siê stylem z piêknym p³udowskim
koœció³kiem. Wielce prawdopodobne, ze obydwie figu-
ry wystawi³ architekt i budowniczy koœcio³a – Wac³aw
Wêdrowski, od lat dwudziestych XX w. mieszkaniec
P³ud (którymi siê zachwyci³). To w³aœnie od jego spad-
kobierców pañstwo £ukasiewiczowie kupili posesjê
z „papiesk¹ figur¹” Matki Bo¿ej. Zreszt¹ zas³ugi Wêd-
rowskich dla P³ud by³y ogromne. Pomys³ budowy
œwi¹tyni w P³udach zrodzi³ siê – bez jakiegokolwiek
udzia³u w³adzy koœcielnej – na pocz¹tku XX w. w g³owie
rejenta Kiersnowskiego, ówczesnego w³aœciciela P³ud,
który zamierza³ stworzyæ tutaj osadê letniskow¹; jako
cz³owiek pobo¿ny chcia³ zapewniæ mieszkañcom mo¿li-
woœæ udzia³u w nabo¿eñstwach bez koniecznoœci wyjaz-
dów do odleg³ego koœcio³a w Tarchominie. Kiedy jed-
nak jego interesy podupad³y, musia³ sprzedaæ ziemiê,
nie dokoñczywszy dzie³a. Wtedy w³aœnie Wac³aw,
zwi¹zany z pracowni¹ architektoniczn¹ s³ynnego Józefa
Piusa Dziekoñskiego (widaæ to w neogotyku nadwiœlañ-

skim, nawi¹zuj¹cym do koœcio³a Œw. Jakuba), razem z ¿on¹ Mari¹ zorganizowali komi-
tet budowy koœcio³a, z³o¿ony z przedstawicieli miejscowej ludnoœci. Dziêki ich uporowi
i rozmaitym przedsiêwziêciom zarobkowym (zbiórki, spektakle, koncerty, realizowane
na warszawskich scenach) w 1913 r. budowa zosta³a ukoñczona. Ale to ju¿ inna historia.
Jednakowo¿ niew¹tpliwie t³umacz¹ca obecnoœæ papieskich medalionów na niepozornej
kapliczce z pocz¹tku wieku na dzisiejszych obrze¿ach stolicy. Có¿, jak widaæPolonia
semper fidelis. P³udy tak¿e.
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CMENTARZE EWANGELICKIE
NA BIA£O£ÊCE

Teresa Falkowska, Cmentarze ewangelickie na Bia³o³êce

Mañki, Wojdy, Brzeziny, K¹ty Grodziskie, P³udy, Olesin to nazwy raczej wsi, osad, fol-
warków ni¿ dzielnic stolicy. W 1977 r. osady te zosta³y przy³¹czone do Pragi Pó³noc
i dziœ wchodz¹ w sk³ad Bia³o³êki. To dziœ jedna z najbardziej dynamicznie rozwija-
j¹cych siê dzielnic Warszawy. W ci¹gu ostatnich 3-4 lat powsta³o tu kilkadziesi¹t kolo-
nii domków jednorodzinnych, które ca³kowicie zmieni³y krajobraz tej czêœci miasta.
Znikaj¹ ³¹ki, pola i ostatnie zagrody ch³opskie, dzikie ptaki i zwierzêta szukaj¹ schro-
nienia w rezerwacie Czarnej Strugi, spychane na wschód i pó³noc przesuwaj¹cymi siê
nowymi granicami miasta.

Bia³o³êka to dziœ jeden wielki teren budowy, w którym gin¹ pomniki przesz³oœci,
pomniki historii tej dzielnicy i naszego miasta.

Od 1995 r. co kilka lat pojawiaj¹ siê w prasie alarmuj¹ce g³osy na temat zapomnia-
nych i niszczej¹cych XVIII–XIX-wiecznych cmentarzy ewangelickich dawnych osad-
ników niemieckich na terenach warszawskiej Bia³o³êki. Pisali o nich Bart³omiej Janicki
i Micha³ Pilich w „Pulsie Warszawy”, Piotr Zadro¿ny oraz dziennikarze „Echa Bia³o-
³êckiego” Jêdrzej Kunowski i Marek Horn.

Sk¹d wziêli siê tu Niemcy?
Dzieje osadnictwa cudzoziemców na terenie stolicy siêgaj¹ XVII w. Pierwsi przyby-

wali tu Holendrzy, uciekaj¹cy przed kontrreformacj¹, którzy potrafili walczyæ z ¿ywio-
³em rzek, osuszali grunty. W 1629 r. podpisano w staromiejskim ratuszu umowê dzie-
r¿awn¹ z Holendrami. Otrzymali oni w dzier¿awê tereny nad Wis³¹, g³ównie na obsza-
rze Saskiej Kêpy. W XIX w. wœród kolonistów zaczêli przewa¿aæ Niemcy, protestanci
i ich te¿ lokowano wzd³u¿ Wis³y, na linii dzisiejszego Kana³u Bródnowskiego i ¯erañ-
skiego, na p³askich i mokrych terenach, które obecnie wchodz¹ w sk³ad Bia³o³êki.
Niemcy mieszkali w niewielkich wsiach-folwarkach, budowali charakterystyczne domy
stawiane prostopadle do drogi z oknami wychodz¹cymi prawie zawsze na po³udnie. Do
dziœ takie budynki spotkaæ mo¿na wzd³u¿ ul. K¹ty Grodziskie.

Wœród spo³ecznoœci kolonistów byli reprezentanci wielu zawodów i rzemios³, dziêki
temu ka¿da osada by³a samowystarczalna. Mimo innej narodowoœci i wiary, a tak¿e in-
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nego jêzyka czêsto asymilowali siê z polsk¹ ludnoœci¹. Œwiadcz¹ o tym istniej¹ce do dziœ
polskojêzyczne nagrobki na starych cmentarzach, np. w Brzezinach, lub spolszczona
pisownia, zapewne z niemieckiego, nazwiska Szulc.

Na pozosta³oœci cmentarzy trafi³am przypadkowo, w czasie wycieczek rowerowych.
Na planach miasta cmentarze, o których mowa, nie istniej¹. Nie figuruj¹ te¿, z wy-

j¹tkiem jednego przy ul. Juranda ze Spychowa, w rejestrach zabytków, niewiele wiedz¹
o nich urzêdnicy, jedynie na gminnych mapach geodezyjnych zaznaczone s¹ cztery ta-
kie cmentarze: na Kêpie Tarchomiñskiej, w Augustówku (przy skrzy¿owaniu ulic Mañ-
kowskiej i Ruskowego Brodu), w Brzezinach przy ul. Kamykowej, odchodz¹cej od
ul. Juranda ze Spychowa, oraz na terenie dzisiejszego cmentarza katolickiego przy
ul. Mehoffera. Poza granicami miasta jest jeszcze jeden taki zapomniany cmentarz we
wsi Micha³ów-Grabina (gmina Nieporêt).

Bia³o³êckie cmentarze nale¿a³y przed wojn¹ do ewangelickiej parafii w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim lub Radzyminie. Tragiczne wydarzenia II wojny œwiatowej sprawi³y, ¿e
parafie ewangelickie opustosza³y. Po wojnie cmentarze nie zosta³y zwrócone ¿adnej jed-
nostce organizacyjnej Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w RP i z uwagi na znikom¹
liczbê wiernych na tym terenie Koœció³ ewangelicki nie wyst¹pi³, w okreœlonych przepi-
sami prawa terminach, o zwrot tych nieruchomoœci. Na mocy przepisów dekretu z 8 mar-
ca 1946 r. o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich (DzU nr 13, poz. 87 z póŸn. zm.)
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cmentarze sta³y siê z dniem 16 kwietnia 1956 r. w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. Parafii nie re-
aktywowano.

Po wojnie rozpocz¹³ siê trwaj¹cy do dziœ proces dewastacji cmentarzy. Rozebrano
i rozkradziono czêœæ p³yt nagrobkowych. Te, które pozosta³y, zaros³y mchem, resztki
pêkaj¹ rozsadzane przez korzenie kilkudziesiêcioletnich drzew.

Podobno w 1941 r. hitlerowcy przesiedlili ostatnich niemieckich osadników z Bia³o³ê-
ki na Pomorze.

W 1944 r. omawiane tereny by³y aren¹ walk frontowych. Na cmentarzach przy
ul. Juranda ze Spychowa oraz przy Ruskowym Brodzie zachowa³y siê do dziœ œlady po
bunkrach Armii Radzieckiej, okopy i œlady po dzia³ach. Jeszcze w 2003 r. odnajdywano
w pobli¿u niewypa³y.

Najlepiej zachowany dawny cmentarz ewangelicki znajduje siê przy ul. Mehoffera, któ-
ry po 1945 r. po³¹czony zosta³ z cmentarzem katolickim idziêki temu unikn¹³ dewastacji.

Najwiêkszy z cmentarzy, pó³torahektarowy przy ul. Kamykowej w Brzezinach, jest
ca³kowicie zaroœniêty. Trudno jest dotrzeæ do niego, trzeba przedzieraæ siê przez zdzi-
cza³e akacje, g³óg, krzaki bzu. Gdy jesieni¹ spadn¹ liœcie z drzew, mo¿na jednak dopa-
trzeæ siê poprzewracanych, pot³uczonych p³yt nagrobkowych, jednak wiêcej znajduje siê
teraz œmieci ni¿ grobów, wszêdzie porozrzucane stare opony, ¿elastwo, plastikowe po-
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jemniki. Prawdziwe wysypisko œmieci i odpadów budowlanych, chocia¿ dooko³a teren
jest coraz bardziej uporz¹dkowany przez napieraj¹ce na to miejsce ze wszystkich stron
osiedle nowych domków jednorodzinnych. Podczas akcji „sprz¹tanie œwiata” w latach
dziewiêædziesi¹tych dzieci zebra³y tu w jednym roku kontener œmieci. Dotar³am do wy-
wiadu z 1995 r. z dyrektorem z pobliskiej szko³y (p. Piotr S³awiñski) dla gazety „Echo
Bia³o³êckie”, w którym informowa³, ¿e jeszcze kilkanaœcie lat temu na tym cmentarzu
sta³  rz¹d nagrobków dzieciêcych. Dziœ po tych p³ytach nie ma ju¿ œladu.

Te nieliczne epitafia, które mo¿na jeszcze wypatrzeæ, s¹ ju¿ mocno uszkodzone, za-
roœniête mchem, pot³uczone. Mo¿na odczytaæ tylko fragmenty tekstu „Ratz...1934” na
innym „sterben, 1872”

Najmniejszy cmentarz, równie¿ zaroœniêty drzewami i dzikimi krzewami, na Augu-
stówku przy zbiegu ulic: Mañkowskiej i Ruskowego Brodu – jest w nieco lepszym stanie.
Mo¿e dlatego, ¿e po³o¿ony jest na niewielkim wzniesieniu w pobli¿u sosnowego lasu. Jak
pamiêtaj¹ mieszkañcy s¹siednich zabudowañ, jeszcze do niedawna w centrum cmentarza
sta³ drewniany krzy¿, dziœ jego drewniane zbutwia³e ramiona rozpad³y siê, a z ziemi ster-
czy jedynie jego fragment.

Pozosta³o tu kilka nagrobków z daj¹cymi siê jeszcze odczytaæ nazwiskami zmar³ych,
datami ich œmierci – g³ównie z XIX w.

W czerwcu 2004 r. w wyniku prac ziemnych zwi¹zanych z zak³adaniem wodoci¹gu
miejskiego przy ul. Ruskowy Bród, na granicy cmentarza, odkopano kamienn¹ p³y-
tê nagrobkow¹ w bardzo dobrym stanie, o wymiarach ok. 50 x 80 cm. Jest na niej tekst:
„Hier ruhet in Gott Sigmunt Adolf Vogkrodt Geb.am 10. Novem. 1886 Gest... 8. Sep-
tem. 1887.” („Tu odpoczywa w Bogu Sigmunt Adolf Vogkrodt ur. 10 listopada 1886
zm. 8 wrzeœnia 1887”) Jest to najlepiej zachowane epitafium z tego cmentarza.
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Niestety, tu te¿ dociera ta z³a strona cywilizacji: sterty plastikowych butelek po na-
pojach, puszki po piwie, zbêdne sprzêty domowe itp.

Kolejny opisywany przez dziennikarzy cmentarz na Kêpie Tarchomiñskiej nad Wis³¹
nie istnieje w dokumentacji S³u¿by Ochrony Zabytków, choæ autorom artyku³ów praso-
wych uda³o siê odnaleŸæ jeszcze kilka lat temu piêæ ocala³ych nagrobków z koñca XIX w.

Dziœ po tym cmentarzu nie pozosta³ ju¿ ¿aden œlad....

Stare, zapomniane cmentarze ukryte na terenach podmiejskich w g¹szczu zieleni to
œlady lokalnej historii, to œlady po dawnych mieszkañcach, po ludziach, których ¿ycie sta-
nowi element historii tych miejsc.
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Propozycja przeniesienia w jedno miejsce ocala³ych jeszcze fragmentów p³yt
nagrobkowych ze wszystkich cmentarzy i utworzenia lapidarium, zg³aszana w poprze-
dnich latach – nie znalaz³a dotychczas ani spo³ecznego, ani urzêdowego poparcia.
A przecie¿ historia osadników niemieckich na Bia³o³êce, sprowadzanych tu dla osusza-
nia gruntów,  to dziœ czêœæ historii Warszawy.

Obecnie, gdy tak niewiele pozosta³o ju¿ z omawianych cmentarzy (kilka mogi³
skrzynkowych i fragmenty dwóch nagrobków na cmentarzu przy ul. Juranda ze Spy-
chowa oraz szeœæ fragmentów nagrobków
przy Ruskowym Brodzie), mo¿na propo-
nowaæ uporz¹dkowanie dawnych cmenta-
rzy stosunkowo niewielkim kosztem, po-
zostawiaj¹c je jako tereny zielone, mo¿e
ogrodzone, koniecznie z tablicami infor-
muj¹cymi o miejscu spoczynku dawnych
mieszkañców Bia³o³êki – osadników nie-
mieckich, co z pewnoœci¹ powstrzyma³o-
by proces dewastacji.

A mo¿e z ocala³ych fragmentów na-
grobków stworzyæ œcianê pamiêci, mo¿e
usypaæ kamienny kopiec, wkomponowu-
j¹c ocala³e resztki epitafiów...

Szacunek nale¿ny ludzkim mogi³om
oraz szacunek nale¿ny historii naszego
regionu nie pozwala na obojêtnoœæ wobec
takich miejsc.

Inicjatywa spo³eczna tu jednak nie
wystarczy. Z uwagi na sytuacjê prawn¹
cmentarzy potrzebna jest wspó³praca
urzêdu dzielnicy ze zwierzchnikiem Koœ-
cio³a ewangelicko-augsburskiego w Pol-
sce i z konserwatorem zabytków.
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Danuta i Zbigniew Nojszewscy

DWOREK STASINEK

Danuta i Zbigniew Nojszewscy, Dworek „Stasinek”

Dwór powinien byæ posadowiony na wzniesieniu. Otaczaæ go musi co najmniej równie
stary park, a na ganek winny prowadziæ schodki. Bardzo wa¿ne jest po³o¿enie wzglê-
dem stron œwiata, najlepiej na godzinê 11. Elewacja ogrodowa powinna byæ zwrócona
na po³udnie z lekkim odchyleniem na wschód – wtedy s³oñce oœwietla wszystkie strony
dworu. Zbudowany powinien byæ z bali modrzewiowych w konstrukcji zrêbowej (czê-
œciej ze wzglêdów ekonomicznych stosowano sosnê czy œwierk). Powierzchniowo nie-
wielki, parterowy (czasami z poddaszem u¿ytkowym) o maksymalnej powierzchni do
400 m2.

Adam Mickiewicz opisuje wPanu Tadeuszudwór Soplicowo.

Œród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Sta³ dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany
Œwieci³y siê z daleka pobielane œciany
Tym bielsze, ¿e odbite od ciemnej zielni
Topoli co go broni¹ od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsz¹d chêdogi,
I stodo³ê mia³ wielk¹ i przy niej trzy stogi…

Niektórzy twierdz¹, ¿e to tylko wiejska chata z gankiem. Czy mo¿na siê z tym zgo-
dziæ? Jak wiemy, to nie tylko chata, lecz niekiedy oœrodek ¿ycia spo³ecznego i patrio-
tycznego, to kultura, to  walka o wolnoœæ Polski.

Zespó³ dworsko-parkowy Stasinek znajduje siê na pó³nocnych obrze¿ach Warszawy,
na terenie dzielnicy Bia³o³êka, przy ulicy o tej samej nazwie. Do 1974 r. teren ten nale-
¿a³ do Jab³onny. Od pocz¹tku dwór nierozerwalnie zwi¹zany by³ z okaza³¹ rezydencj¹
Poniatowskich, a nastêpnie Potockich w Jab³onnie.

Park otaczaj¹cy dwór ³agodnie opadaj¹cy ku Wiœle skomponowany zosta³ na planie
prostok¹ta. Historia parku siêga pocz¹tków XVIII w. Od bramy wjazdowej do dwo-
ru zachowa³a siê aleja kasztanowa zakoñczona okr¹g³ym klombem, elementem tak bar-
dzo charakterystycznym dla przydworskich parków. Na œrodku klombu znajduje siê
ciekawy zegar s³oneczny datowany na 1837 r. Niegdyœ park mia³ wspania³¹ alejê dêbow¹
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prowadz¹c¹ do pa³acu w Jab³onnie. Bieg³a ona prostopadle do alei kasztanowej. Z kil-
kudziesiêciu ponad 350-letnich dêbów pozosta³o zaledwie kilka. Wyciêto je w 1920 r.
Te, które pozosta³y (szeœæ sztuk), uznano za pomniki przyrody. Na ty³ach dwo-
ru znajduje siê malowniczy staw (na naturalnych Ÿród³ach),który wraz z otocze-
niem wchodzi w sk³ad ogrodu. Najwiêksze skupiska starych drzew s¹ w jego czêœci
pó³nocno-zachodniej i po³udniowo-zachodniej, w otoczeniu stawu. Na terenie parku
zlokalizowano tak¿e obiekty pomocnicze: przy wjeŸdzie na posesjê znajduje siê wartow-
nia powsta³a w XIX w., przy dworku gara¿, a nad stawem budynek gospodarczy zwany
„kapliczk¹”.

Dwór Stasinek wzniesiono w I po³owie XIX w. dla administratora dóbr Potockich.
Zaprojektowa³ go znany architekt Henryk Marconi, pracuj¹cy wówczas dla Potockich
w Jab³onnie. Drewniany dwór modrzewiowy ma pó³torej kondygnacji nadziemnej i jest
czêœciowo podpiwniczony. Strop ³ukowy pod piwnic¹ zachowa³ siê w stanie nienaruszo-
nym. Kondygnacje po³¹czone s¹ drewnianymi schodami jesionowymi opartymi na ko-
lumnach. Do elewacji frontowej i ogrodowej przylegaj¹ zadaszone ganki, przez które
przeprowadzone s¹ g³ówne wejœcia do budynku. Dachy ganków wsparte s¹ na modrze-
wiowych kolumnach (szeœæ kolumn od frontu i szeœæ kolumn w elewacji ogrodowej).
Dodatkowe wejœcie od strony po³udniowo-wschodniej prowadzi przez drzwi kuchenne.
Dwór wykonany jest z modrzewiowych bali w konstrukcji sumikowo-³¹tkowej, obitych
obustronnie deskowaniem, a od strony zewnêtrznej pokryty warstw¹ izolacji termicz-
nej. Przykryty jest dachem krokwiowym czterospadkowym, pokrytym drewnianymi
modrzewiowymi gontami u³o¿onymi potrójnie.

Dwór Stasinek w Buchniku zawsze pozostawa³ w prywatnych rêkach. Nazwa „Stasi-
nek” pochodzi od Stanis³awa ksiêcia Poniatowskiego, wczeœniej nosi³ nazwê „Annów”
od Anny Bukowieckiej. Najbarwniejsz¹ postaci¹ w historii dworu by³ od 1879 nowy
w³aœciciel August Potocki zwany „hrabi¹ Guciem”. Utracjusz i hulaka, uwielbiany
przez ca³¹ XIX-wieczn¹ Warszawê. Bohater wielu anegdot i opowiastek, podziwiany za
pogardliwy stosunek do carskich urzêdników, m.in. do znienawidzonego namiestnika
Josifa Hurki.

Stefan Krzywoszewski, autor pamiêtników z tamtego okresu, tak scharakteryzowa³
hrabiego Gucia: „³atwy w obejœciu, uœmiechniêty – dosadny w soczystych dowcipach
i powiedzonkach, przy tym po wielkopañsku hojny – tym jeszcze jedna³ sobie sympatiê,
¿e uparcie stroni³ od Zamku, ¿adnych dworskich rang nie piastowa³. Dziedzic piêknej
Jab³onny, trybem ¿ycia – od z³ej strony – naœladowa³ swobodê obyczajów ksiêcia Józefa,
bez jego bohaterstw i zas³ug. Hrabia Gucio lubi³ ³adne i dostêpne kobiety, szlachetne
wino, dobre polowanie i hazard. Otacza³ siê gronem ludzi weso³ych i dowcipnych, bez
wzglêdu na ich pochodzenie i stanowisko towarzyskie. Tak samo jak ksi¹¿ê Józef nie
potrafi³ gospodarowaæ ogromn¹ fortun¹, któr¹ otrzyma³ w spadku. Jab³onna, Nieporêt,
piêkny pa³ac w Warszawie, Zator w Galicji, olbrzymie leœne przestrzenie Berezyny
– winny by³y nieœæ ogromne dochody: hrabia Gucio stale bywa³ w k³opotach. Komor-
nik nierzadkim bywa³ w pa³acu goœciem. Gospodarz przyjmowa³ go z ¿artobliw¹ non-
szalancj¹, czasem szklank¹ szampana czêstowa³”.

Dwór w czasach Augusta têtni³ ¿yciem, przez pewien czas mieszka³a w nim baletni-
ca teatru Wielkiego Owsiankówna – ulubienica Hrabiego.

Najgorszy okres w historii dworu to czasy przejêcia Stasinka w 1900 r. przez ¿ydow-
sk¹ spó³kê „Wolman i Wilczek”. W tym czasie wyciêto wspania³¹ aleje dêbow¹ prowa-
dz¹c¹ do pa³acu. Cenny budulec ze starych dêbów wykorzystano. Stanem dworu przez



30 lat nikt siê nie interesowa³. Cieka-
wsze czasy nasta³y dla niego dopiero
w 1929 r. Stasinek zakupi³a rodzina
Zadworskich. Przez prawie 50 lat pie-
czo³owicie zajê³a siê zabytkowym
dworem. W 1938 r. zakoñczy³a kapi-
talny remont. Zmieniono wystrój
wnêtrz,  dobudowano  altanê  ogrodo-
w¹, pokryto dach nowymi gontami.

W okresie II wojny œwiatowej te-
ren, jak i sam dwór by³y mocno
ostrzeliwane. W czasie prac renowa-
cyjnych (1997-2001) wyjmowaliœmy
naboje ze œcian i oœcie¿nic drzwiowych
i okiennych. Do niewybuchów i nie-
wypa³ów kilkakrotnie przyje¿d¿a³y
samochody saperskie. Najwiêkszy
pocisk mia³ kaliber 175. Przedstawiê
autentyczn¹ historiê, która nam siê
w tym czasie przydarzy³a. Przyjecha³
patrol saperski z dowcipnym panem
kapitanem. Zabrali wszystkie niewy-
pa³y, pakuj¹c je do skrzyñ z piaskiem.
W ostatnim momencie robotnik
wrzuci³ „coœ” prosto do skrzyni z pia-
skiem. Saperzy padli na ziemiê. My
staliœmy myœl¹c, ¿e to kolejny dowcip

pana kapitana. To „coœ” okaza³o siê bardzo niebezpieczne.
Czasy powojenne to bardzo trudny okres dla wszystkich zabytków w Polsce. Ma-

j¹tek buchnikowski liczy³ wówczas oko³o 40 ha, nie podlega³ wiêc przepisom o parcela-
cji. Przez nastêpne lata wiêkszoœæ maj¹tku rozprzedano, dziel¹c na mniejsze area³y. Na-
stêpni nabywcy dworu Stasinek, pañstwo Muszyñscy, kupili ju¿ nieca³e 1,5 ha.

Pod koniec lat siedemdziesi¹tych, przy pomocy finansowej pañstwa, pod patrona-
tem prof. Zinna przeprowadzono kolejny generalny remont. Nie wiem, czy z powodu
zbyt ma³ych nak³adów finansowych czy niedostatecznego nadzoru nad pracami remont
nie zosta³ odpowiednio wykonany. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych do œwie¿o wyre-
montowanego dworu wprowadzili siê nowi w³aœciciele, pañstwo Zylberowie. Pan Jan
Zylber to znacz¹ca postaæ œwiata artystycznego i politycznego Polski. Wspania³y mu-
zyk, cz³onek sekstetu Krzysztofa Komedy, re¿yser, pose³ na Sejm – za³o¿yciel Partii
Przyjació³ Piwa. Pierwszy profesjonalny menad¿er naszych artystów za granic¹. Cz³o-
wiek z wielk¹ charyzm¹. Mi³o wspominam nasze rozmowy z panem Janem we dworku.
Na jego zaproszenie bywa³o tu wielu artystów, aktorów, re¿yserów i polityków, tj. Ro-
bert de Niro, Jerzy Skolimowski czy Roman Polañski. Wszyscy wspominaj¹ najwiêksz¹
imprezê z okazji urodzin pana Jana. W parku bawi³o siê oko³o 600 osób. Orkiestra gra³a
do bia³ego rana, budz¹c zaspane ptaki. W wielu autobiografiach znanych ludzi mo¿na
znaleŸæ mi³e wspomnienia z wizyt u pañstwa Zylberów „na Stasinku”.
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Zakoñczenie prac remontowych dworu Stasinek,
1938



Dwór Stasinek zakupiliœmy wiosn¹ 1997 r. Zaczêliœmy od wizyty u konserwatora za-
bytków, pani Agnieszki Rene. Chc¹c oceniæ stan techniczny i zaplanowaæ odpowiedni
remont, zleciliœmy ekspertyzê specjaliœcie z listy konserwatora. Jakie¿ by³o nasze zdzi-
wienie, gdy pan in¿ynier jednoznacznie stwierdzi³, ¿e obiekt nie nadaje siê ju¿ do re-
montu. Na szczêœcie nastêpny specjalista po dok³adniejszych badaniach mykologicz-
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Elewacja frontowa i ogrodowa dworu Stasinek z lat siedemdziesi¹tych



nych mia³ odmienne zdanie. Remont obiektu zabytkowego po likwidacji PKZ (Pra-
cownia Konserwacji Zabytków) jest du¿ym wyzwaniem nawet dla specjalisty budowla-
nego. Kto dziœ wykona warszawskie okucia do okien skrzynkowych? Zakres remontu
by³ bardzo du¿y, wymieniliœmy czêœæ belek dachowych i belki stropowe bez zdejmowa-
nia gontu, podwalinê od strony stawu, wszystkie drzwi i okna oraz instalacje. We-
wnêtrzny uk³ad pomieszczeñ te¿ uleg³ zmianie. Przywróciliœmy osiowoœæ wejœcia g³ów-
nego, powiêkszyliœmy salon z 20 do 60 m2. Najwiêkszy problem mieliœmy z otynkowa-
niem i ociepleniem elewacji. Przez prawie pó³ roku ¿aden specjalista nie zdecydowa³ siê
na wykonanie tych prac. ZaprzyjaŸniony architekt poleci³ nam ekipê Finów maj¹cych
du¿e tradycje w tynkowaniu drewnianych domów. Prace te wykonywali zim¹, ofoliowu-
j¹c dok³adnie ca³y dworek i stosuj¹c odpowiednie ogrzewnice. Wykonali to bardzo pro-
fesjonalnie, choæ kontakt z nimi by³ bardzo trudny – znali tylko jêzyk fiñski. Cie-
kaw¹ technologiê zastosowaliœmy przy czyszczeniu stawu. Ze wzglêdu na sporo sta-
rych drzew przy stawie specjalistyczny sprzêt nie móg³ byæ u¿yty. Trzeba by³o szukaæ
niekonwencjonalnych metod. Staw nie by³ czyszczony od jego za³o¿enia. ZnaleŸliœmy
w nim du¿o „pami¹tek” a¿ z czasów powstania listopadowego. Carskie guziki od mundurów,
odznaczenia wojskowe, jedno z napisem po rosyjsku „za Warszawê26 sierpieñ 1831 rok”.
Remont wraz z rewaloryzacj¹ ca³ego za³o¿enia parkowego trwa³ ok. czterech lat.

Warto nadmieniæ, ¿e niew¹tpliwy urok miejsca i prace przeprowadzone przy rewalo-
ryzacji parku zosta³y docenione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
który z rekomendacji Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nagrodzi³ w 2001 r. re-
alizacjê projektu Z³otym Medalem w kategorii „Park krajobrazowy przy obiekcie za-
bytkowym”.
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Nowa altana od strony stawu
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Dworek Stasinek zim¹

Piêkna jesieñ na Stasinku



Krzysztof Madej

Z DZIEJÓW JEDNEGO DOMU
W BIA£O£ÊCE DWORSKIEJ

Krzysztof Madej, Z dziejów jednego domu w Bia³o³êce Dworskiej

Przystêpuj¹c do pisania niniejszej pracy, chcia³bym na wstêpie omówiæ Ÿród³a w niej
wykorzystane oraz podaæ ich genezê. Tekst ten dotyczy g³ównie lat 1966-1973.
W odniesieniu do tego okresu dysponowa³em najobfitszym materia³em Ÿród³owym.
Podstaw¹ Ÿród³ow¹ sta³y siê zebrane przez mojego dziadka dokumenty czy ich odpisy
gromadzone przy okazji starañ o odzyskanie domu. Poza zebranym materia³em archi-
walnym dotar³em do osób, które uczestniczy³y w opisywanym tu konflikcie z racji fun-
kcji, jakie pe³ni³y w strukturach w³adzy osiedla w opisywanych latach1. Przede wszyst-
kim jednak sporo informacji zaczerpn¹³em z tradycji rodzinnej. Stara³em siê (nie mnie
oceniaæ, czy mi siê to uda³o) przy weryfikacji uzyskanych t¹ drog¹ informacji byæ wol-
nym od emocjonalnych obci¹¿eñ. Opisuj¹c koleje domu, pozwoli³em sobie umieœciæ je
w szerszym tle historycznym. Nie da siê jednak unikn¹æ w tego typu relacji pewnych
elementów sagi rodzinnej, tak¹ bowiem konwencjê narzuca niekiedy sam materia³
Ÿród³owy2. W tekœcie ograniczy³em do niezbêdnego minimum aparat naukowy – tam
gdzie nie podajê Ÿród³a dokumentu, znajduje siê on w zbiorach mojej rodziny.

II RP I WOJNA – POWSTANIE I ZNISZCZENIE DOMU

Dom, o który przez parê lat trwa³ spór, zosta³ wybudowany w 1933 r. przez rodzinê
Apolonii Pisarskiej (mojej babci) przy ówczesnej ul. Jasnej na osiedlu Bia³o³êka Dwor-
ska (stanowi¹cym wtedy czêœæ gminy Jab³onna). Pierwotnie przeznaczony by³ na cele
letniskowe dla kilku rodzin, co zreszt¹ zdeterminowa³o jego strukturê (a w przysz³oœci
los): du¿a klatka schodowa wy³¹czona z czêœci mieszkalnej domu, 4 izby na parterze

1 Odby³em d³ug¹ rozmowê z lokalnym spo³ecznikiem, wieloletnim radnym Pragi Pó³noc z terenu Bia³o³êki,
o stosunkach panuj¹cych na osiedlu i w dzielnicy w omawianych latach. Ponadto rozmawia³em z przewodni-
cz¹cym Komisji Pojednawczej, na której forum rozpatrywany by³ spór miêdzy lokatorami a moim dziadkiem
w 1968 r. (relacje Zbigniewa Bzinkowskiego i Adama Krawczyka).
2 Poni¿szy materia³ by³ prezentowany na sesji zorganizowanej w lutym br. przez Oddzia³ Warszawski Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami, na kanwie tej historii powsta³ równie¿ artyku³ opublikowany w marcu 1999 r.
w miesiêczniku „WiêŸ” pt.Bój o dom.



i na piêtrze stanowi¹ce pierwotnie kompleksy mieszkaniowe 4 razy po pokoju z kuch-
ni¹. Dom ten pozbawiony by³ praktycznie wszelkich wygód – dopiero 2-3 lata przed
II wojn¹ teren Bia³o³êki Dworskiej zosta³ zelektryfikowany. Co warte podkreœlenia, bu-
dynek ten mia³ konstrukcjê murowan¹, rzadkoœæ na tamtym terenie. Bry³a domu, p³a-
ski dach zdecydowanie nawi¹zywa³y do koncepcji modernistycznych.

Dom powsta³ na fali swoistego boomu budowlanego, który mia³ tu miejsce po doko-
naniu parcelacji gruntów nale¿¹cych do hrabiego Reya (1928-1929). Po tym terminie
osiedla³a siê tu „arystokracja robotnicza”: kolejarze, tramwajarze itp. – dla której kup-
no parceli by³o korzystniejsze finansowo ni¿ mieszkania w Warszawie3. W 1942 r. w wy-
niku ma³¿eñstwa dziadków zasz³y te¿ zmiany w jego statusie w³asnoœciowym. Euge-
niusz Kraskiewicz (mój dziadek) sta³ siê jego wspó³w³aœcicielem. We wrzeœniu 1944 r.,
w zwi¹zku ze zbli¿aniem siê wojsk radzieckich i walkami powstañczymi w Warszawie,
Niemcy wygnali st¹d ca³¹ ludnoœæ cywiln¹. Na wygnanie poszli te¿ moi dziadkowie
z rodzin¹. Tereny Bia³o³êki sta³y siê aren¹ za¿artych dzia³añ militarnych pod koniec
paŸdziernika 1944 r. i uleg³y powa¿nym zniszczeniom4. Wydarzenia te nie oszczêdzi³y
te¿ opisywanej nieruchomoœci, która s³u¿y³a walcz¹cym stronom za bunkier. Jak póŸ-
niej oszacowano, dom uleg³ zniszczeniu w ponad 60%.

DOM UPAÑSTWOWIONY (1945-1957)

Rodzina znalaz³a w koñcu schronienie w £odzi, gdzie zamieszka³a w opuszczonym,
poniemieckim mieszkaniu. W Warszawie straci³a praktycznie wszystko: we wrzeœniu
1944 r. zniszczony zosta³ dom Eugeniusza Kraskiewicza, z którego zosta³y tylko funda-
menty – wkrótce zreszt¹ rozkradzione (mo¿e byæ to egzemplifikacj¹ podejœcia do w³as-
noœci, jakie panowa³o na tym terenie po 1945 r.). W wyniku zniszczeñ lewobrze¿nej
Warszawy utracona te¿ zosta³a ca³a w³asnoœæ moich dziadków tam siê znajduj¹ca (m.in.
sklepik z artyku³ami wikliniarskimi przy ul. ¯elaznej). Te okolicznoœci sprawi³y, i¿ ro-
dzina zdecydowa³a siê uk³adaæ dalsze swe ¿ycie w £odzi. By³a ku temu jeszcze jedna,
pierwszorzêdnej wagi przyczyna: nowa sytuacja spo³eczno-polityczna, w której z jednej
strony ze wzglêdów pragmatycznych (bardzo du¿e zniszczenie substancji mieszkanio-
wej w wyniku dzia³añ wojennych i potrzeba przeznaczania mieszkañ dla pracowników
zatrudnionych przy odbudowie i w zak³adach uruchamianych), z drugiej zaœ ze wzglê-
dów natury ideologicznej, w³adze niechêtnie traktowa³y ka¿d¹ pozapañstwow¹ formê
w³asnoœci tak podstawowego dobra, jakim jest mieszkanie5. Wyrazem podejœcia w³adz
do kwestii mieszkaniowej by³a okolicznoœæ, ¿e nawet wtedy, gdy nie dokonano wyw³a-
szczenia nieruchomoœci prywatnej, rola jego w³aœciciela ograniczona zosta³a tylko do
administrowania budynkiem. Okreœla³ to dekret z 21 grudnia 1945 r., okreœlaj¹cy zasa-
dy publicznej gospodarki lokalami. Cel jego wprowadzenia przedstawiono w preambule
w nastêpuj¹cy sposób: „W celu racjonalnego wykorzystania uszczuplonego wskutek
wojny zapasu lokali oraz planowego uregulowania publicznych potrzeb lokalowych
wprowadza siê w okresie czasu, dopóki odbudowa zniszczonych miast i osiedli nie za-
pewni dostatecznej iloœci pomieszczeñ dla instytucji publicznych oraz nie zaspokoi po-
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4 Informacje zaczerpn¹³em z tekstu Zbigniewa Bzinkowskiego „Próby wyparcia Niemców z Miedzyrzecza Wi-
s³y i Narwi” (mps w posiadaniu autora).
5 A. Andrzejewski, Polityka mieszkaniowa, Warszawa 1978, s. 136.



trzeb mieszkañców tych miast i osiedli, publiczn¹ gospodarkê lokalami mieszkalnymi
i u¿ytkowymi, b¹dŸ te¿ publiczn¹ kontrolê najmu lokali na zasadach przepisu dekretu
niniejszego”6.

Bardziej pragmatyczne racje sta³y za dekretem z 26 paŸdziernika 1945 r. o rozbiór-
ce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny, który jednak
– w czêœci III (Naprawa budynków), w art. 3 ust. 2, przes¹dza³ los nieruchomoœci.
Stwierdzono w nim m.in.: „Je¿eli dla danego miasta ustalone zosta³y przepisy o naj-
mniejszej iloœci mieszkañców na lokal lub izbê, wówczas zwolnienie od ograniczeñ (...)
dotyczy w lokalach objêtych ust. 1 najwy¿ej 90 m2 powierzchni u¿ytkowej, nie wiêcej
jednak ni¿ 4 izby”. Ponadto art. 7 tego¿ dekretu faktycznie oddawa³ dom pod zarz¹d
tzw. Przymusowemu Zrzeszeniu W³aœcicieli Nieruchomoœci (tak przynajmniej nazywa-
³o siê to cia³o w po³owie lat szeœædziesi¹tych)7.

Mimo to w 1949 r., po spe³nieniu wymaganych formalnoœci, nieruchomoœæ bêd¹ca
przedmiotem pracy zosta³a zapisana w ksiêdze wieczystej jako w³asnoœæ ma³¿eñstwa
Kraskiewiczów. Fakt ten nie zmieni³ nic w statusie faktycznym budynku – œci¹gn¹³ za
to w 1951 r. nakaz zap³acenia „podatku od wzbogacenia wojennego”. Odwo³uj¹c siê od
powy¿szego nakazu, dziadek powo³a³ siê na stosowne akty prawne i przedstawi³ za-
œwiadczenie od wójta gminy Jab³onna (osiedle Bia³o³êka by³o do 1951 r. jej czêœci¹)
nastêpuj¹cej m.in. treœci: „Niniejszym zaœwiadczam, ¿e domek na osiedlu Bia³o³êka,
nale¿¹cy do Apolonii i Eugeniusza K. (...) zosta³ zniszczony w du¿ym procencie pod-
czas dzia³añ wojennych (...) Straty wynosz¹ oko³o 70%”. Nie uda³o mi siê ustaliæ, czy
urz¹d powy¿sze argumenty uwzglêdni³. W tym¿e 1951 r., 26 lutego, ukaza³a siê ustawa
„wieñcz¹ca” dotychczasow¹ politykê mieszkaniow¹. Ustawa ta poddawa³a przepisom
o publicznej gospodarce lokalami: „lokale wyjête dotychczas spod tych przepisów jako
nowo wybudowane lub gruntownie naprawione”8.

Od 1954 r. zaczê³y siê te¿ zmieniaæ przepisy dotycz¹ce lokali dotychczas objêtych
przepisami o publicznej gospodarce lokalami. Wi¹za³o siê to z bankructwem dotychcza-
sowej polityki mieszkaniowej, która zapewniwszy pañstwu metodami administracyjny-
mi rolê monopolisty, nie by³a w stanie zaspokajaæ potrzeb spo³eczeñstwa. Skutkiem tej
polityki mieszkaniowej by³a równie¿ dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych i po-
wstawanie szeregu konfliktów miêdzyludzkich wywo³ywanych przez obce rodziny ska-
zane na wspólne zamieszkiwanie w ramach przydzia³ów kwaterunkowych. Tak wiêc
w czerwcu 1954 r. zosta³ wydany dekret pozwalaj¹cy wy³¹czaæ pewien typ nieruchomo-
œci spod publicznej gospodarki lokalami. Choæ powy¿szy dekret ze wzglêdu na zawarte
w nim obostrzenia nie móg³ zmieniæ statusu budynku (dom by³ „za du¿y”), stanowi³
jednak wy³om w dotychczasowej polityce. Dalsze akty normatywne pojawi³y siê ju¿
na fali odwil¿y popaŸdziernikowej i prze³o¿y³y siê na omawian¹ tu dziedzinê w posta-
ci og³oszenia tzw. nowej polityki mieszkaniowej9. Efektem tej polityki by³a ustawa
z 1957 r., otwieraj¹ca ju¿ pewne pole manewru w opisywanej tu sprawie. Zawiera³a jed-
nak szereg obostrzeñ, z których najwa¿niejszym w zaistnia³ej sytuacji by³o ograniczenie
stosowania przepisów niniejszej ustawy do domów o powierzchni u¿ytkowej do 110 m2.
Ustawa gwarantowa³a tak¿e lokatorom wszystkie prawa wynikaj¹ce z publicznej gospo-
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6 Dekret z 21 XII 1945, DzU 1946, nr 4, poz. 27.
7 Dekret z 26 X 1945, DzU 1947 nr 37, poz. 181.
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darki lokalami, a ponadto nakazywa³a w³aœcicielowi oddanie w³adzy kwaterunkowej
dotychczas zajmowanego lokalu10.

Jak ju¿ wzmiankowa³em, na mocy dekretu z 1945 r. dom podlega³ pod „publiczn¹
gospodarkê lokalami”. Inna sprawa, i¿ by³ zasiedlany na „dziko” ju¿ od 1945 r. – sta³
siê zreszt¹ wtedy swego rodzaju melin¹. Pierwsze meldunki tu zamieszka³ych datuj¹ siê
od 1952 r. (wtedy zaczêto prowadziæ ksi¹¿kê meldunkow¹). Pierwsz¹ lokatork¹ by³a pa-
ni Stefania G., która zrobiwszy domowi swoist¹ „promocjê”, œci¹gnê³a tu nastêpnych
lokatorów (tego typu zasiedlenia by³y doœæ charakterystyczne dla omawianego tu cza-
su). Jedno z pierwszych zameldowa³o siê tu w 1952 r. ma³¿eñstwo G. (choæ zamieszki-
wali znacznie wczeœniej), które sta³o siê póŸniej najbardziej zaciêtym przeciwnikiem
dziadków i ostatecznie wycofa³o siê z konfrontacji dopiero w 1973 r. W tych te¿ latach
organizacja „zrzeszaj¹ca” w³aœcicieli nieruchomoœci przeprowadzi³a tu prowizoryczne
zabezpieczenia. Mimo i¿ pañstwo Kraskiewiczowie byli raczej tytularnymi w³aœciciela-
mi domu, nie zwalnia³o ich to od ró¿nych œwiadczeñ z tym zwi¹zanych. Fakt ten spo-
wodowa³, i¿ Eugeniusz Kraskiewicz zdecydowa³ siê na drogê s¹dow¹, by uzyskaæ zale-
g³e komorne (w ustalonej zreszt¹ urzêdowo niskiej wysokoœci). Pierwszy pozew zo-
sta³ z³o¿ony w 1953 r. – w³aœciciel domaga³ siê w nim czynszu za ostatnie 5 lat. Lokato-
rzy nie przejmowali siê zbytnio stanem budynku –taka troska by³aby zreszt¹ z ich stro-
ny irracjonalna. Po pierwsze, dom nie nale¿a³ do nich, po wtóre, im gorszy stan budyn-
ku, tym wiêksza szansa otrzymania lepszych przydzia³ów kwaterunkowych.

Pod koniec lat piêædziesi¹tych na terenie posesji by³o zameldowanych 15 osób. Po-
sesja nie by³a skanalizowana, a ka¿dy z lokatorów stara³ siê mieæ swoj¹ indywidualn¹
s³awojkê, pompê i wysypisko œmieci.

JEDN¥ NOG¥ WE W£ASNYM DOMU

W myœl ustawy z 1957 r., aby dom odzyskaæ, nale¿a³o tam w ogóle zamieszkaæ, co wy-
maga³o szeregu zabiegów. W myœl art. 4 tej¿e ustawy w³aœciciel mia³ pierwszeñstwo za-
mieszkania we w³asnym lokalu, ale musia³ za zgod¹ któregoœ z lokatorów uzyskaæ od
niego mieszkanie, za³atwiaj¹c mu inne zastêpcze i dokonuj¹c przekwaterowania na
w³asny koszt.

Pierwszym sukcesem by³o wykwaterowanie Stefanii G. i zameldowanie siê na jej
miejsce. Odby³o siê to dwoma œcie¿kami (metoda ta okaza³a siê skuteczna w odnie-
sieniu do paru innych osób). Pierwsz¹ by³a korespondencja z Wydzia³em Spraw Loka-
lowych Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga Pó³noc. I tak w pi-
œmie z 23 czerwca 1966 r. Eugeniusz Kraskiewicz prosi³ o wy³¹czenie domu spod pu-
blicznej gospodarki lokalami (tê proœbê w nastêpnych latach bêdzie jeszcze kierowa³ co
najmniej dziesiêciokrotnie) oraz o wykwaterowanie wy¿ej wymienionej lokatorki. Przy-
nios³o to sukces po³owiczny – dom, jak odpowiedziano, „pozostaje pod publiczn¹ gos-
podark¹ lokalami”, ale w lipcu 1966 Stefania G. przenios³a siê do lokalu ofiarowanego
przez dzielnicê, co umo¿liwi³o dziadkowi zamieszkanie we w³asnym domu. Nie oby³o
siê przy tym bez nieformalnych gratyfikacji dla lokatorki – to by³a w³aœnie ta druga
œcie¿ka prowadz¹ca do odzyskania domu.
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Warto w tym miejscu nakreœliæ sytuacjê, w jakiej znajdowa³a siê strona rewindyku-
j¹ca dom – co u³atwi zrozumienie pewnych dzia³añ. Dziadek od lipca 1966 r. zamieszki-
wa³ w odzyskanej czêœci domu, babcia by³a zameldowana i mieszka³a w £odzi – raz by
kwaterunek nie dope³ni³ tam powierzchni, dwa z powodu braku warunków do zamie-
szkania na ul. O³ówkowej 13. Moja mama studiowa³a w Warszawie, mieszkaj¹c to
w akademikach, to u rodziny. W toku rewindykacji domu zasz³a rozbie¿noœæ co do po-
wierzchni mieszkalnej domu – w³aœciciel opiera³ siê na wzmiankowanym wy¿ej wy-
liczeniu 109, 80 m2, a wiêc podlegaj¹cym niejako automatycznie skutkom ustawy
z 1957 r. , kwaterunek zaœ wyliczy³ powierzchniê mieszkaln¹ na 115 m2. Ta rozbie¿noœæ
w oszacowaniu powierzchni otworzy³a drogê do kolejnej wymiany pism miêdzy Euge-
niuszem Kraskiewiczem a wydzia³em lokalowym, zarazem zmuszaj¹c do szukania do-
datkowych furtek w ustawie z 1957 r. o wy³¹czeniu spod publicznej gospodarki lokala-
mi domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spó³dzielni mieszkaniowych. Przy-
czó³ek zosta³ jednak zdobyty.

WARSZTAT, A MO¯E KAWIARNIA (1967-1972)

W aktach zachowa³ siê dokument bêd¹cy zapewne wynikiem konsultacji prawnej odby-
tej w II po³owie lat szeœædziesi¹tych celem znalezienia prawnej drogi rewindykacji do-
mu. Dokument ten okreœla ramy prawne, w jakich moja rodzina próbowa³a odzyskaæ
swoj¹ w³asnoœæ. Autor ekspertyzy stwierdza³, ¿e w rozumieniu ustawy z 26 maja 1957 r.
domem jednorodzinnym (art. 3 par. 4) jest dom albo samodzielna czêœæ domu o ³¹cznej
powierzchni nieprzekraczaj¹cej 110 m2; ¿e przepisy niniejszej ustawy stosuje siê rów-
nie¿ do powierzchni nieprzekraczaj¹cej 140 m2, je¿eli jest tam warsztat, pracownia czy
gabinet lekarski. Ekspertyza zawiera³a te¿ informacjê, ¿e dom mo¿e byæ wy³¹czony
spod publicznej gospodarki lokalami, nawet jeœli przekracza dopuszczaln¹ powierzch-
niê 110 m2, o ile nie ma tam wiêcej ni¿ 6 izb. W dalszym ci¹gu autor ekspertyzy stwier-
dza³, i¿: „W przypadku gdy dom nie nadaje siê do rozbiórki, a w³aœciciel chce pozbyæ
siê lokatorów, musi zapewniæ im mieszkanie zastêpcze. Je¿eli ich dochód miesiêczny
nie przekracza 800 z³ na osobê , to lokatorzy ci s¹ uprawnieni do otrzymania mieszkania
z rady narodowej (z kwaterunku). W przypadku z³ego stanu technicznego budynku
(wali siê) Wydzia³ Budownictwa Urbanistyki i Architektury musi wydaæ nakaz rozbiór-
ki b¹dŸ orzeczenie stwierdzaj¹ce, ¿e jest w stanie stwarzaj¹cym zagro¿enie dla ¿ycia
i zdrowia. Orzeczenie to nale¿y przes³aæ do Wydzia³u Spraw Lokalowych, który wyda
nakaz eksmisji i wska¿e nowe mieszkania. (...) W przypadku gdyby te sposoby zawiod-
³y, dobrze by³oby, gdyby rodzice zwrócili siê do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
z proœb¹ o wykurzenie lokatorów – motywuj¹c j¹ tym, ¿e siostra z USA chce tu budowaæ
dom czy przebudowaæ istniej¹cy. A w³adze s¹ zawsze ³ase na dewizy, ta metoda daje re-
zultaty”.

W³aœnie art. 3 par. 4 wzmiankowanej ustawy sta³ siê podstaw¹ do dzia³añ rewindy-
kacyjnych Eugeniusza Kraskiewicza, który ju¿ w sierpniu 1967 r. wyst¹pi³ do Wydzia³u
Przemys³u i Handlu Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Praga Pó³noc o zgodê
na prowadzenie warsztatu szewskiego, ten zaœ pismem z 14 sierpnia 1967 r. wyda³ mu
kartê rzemieœlnicz¹ na wyrób pantofli rannych, trepów i sanda³ów w ograniczonym za-
kresie (tj. bez zatrudniania pracownika).

Zdaje siê jednak, i¿ warsztat szewski nie dawa³ jeszcze uprawnieñ wynikaj¹cych
z art. 4 p. 3. Chyba dlatego Eugeniusz Kraskiewicz „zaniecha³” wkrótce „dzia³alnoœci”
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i w marcu 1968 r. wyst¹pi³ do wy¿ej wzmiankowanego Wydzia³u o zgodê na prowadze-
nie kawiarni. OdpowiedŸ z tego¿, powo³uj¹ca siê na rozporz¹dzenie prezesa Rady Mini-
strów z 14 maja 1964 r., sugerowa³a zwrócenie siê w tej sprawie przez Zrzeszenie Pry-
watnego Handlu i Us³ug Warszawy. Poniewa¿ sprawa mia³a raczej pomocnicze znacze-
nie wobec celu g³ównego, jakim by³a rewindykacja domu, dziadek wycofa³ siê z tej
¿mudnej œcie¿ki proceduralnej.

Rok 1967 przyniós³ równie¿ zmiany w samym domu. Z jednej strony w wyniku wy-
meldowania siê czêœci lokatorów (rodzina Œ.) do opustosza³ych izb zaczêli siê meldo-
waæ cz³onkowi rodziny w³aœciciela – w 1967 r. ¿ona (1969 r. pobyt sta³y – co wi¹za³o siê
z utrat¹ prawa do mieszkania kwaterunkowego w £odzi) i w tym¿e samym córka. Ta
zmiana uk³adu si³ miêdzy rodzin¹ w³aœciciela a lokatorami zaczê³a rodziæ od 1968 r.
liczne konflikty. Motywy lokatorów by³y ró¿ne. Najsilniejsz¹ motywacjê mia³o ma³¿eñ-
stwo G., które z jednej strony mia³o blisko swoje miejsce pracy – w pobudowanym nie-
dawno Zak³adzie Karnym na Tomaszewie, z drugiej rozpoczyna³o budowê swojego do-
mu na s¹siedniej ulicy. Pozosta³a czêœæ lokatorów, którzy w wiêkszoœci liczyli na mie-
szkania z zak³adów pracy (fatalny stan budynku dzia³a³ na ich korzyœæ), wola³a mieæ do
tego czasu do czynienia ze s³abym w³aœcicielem, ni¿ mieszkaæ w budynku zarz¹dzanym
przez pañstwo, które ³atwiej poradzi³oby sobie z egzekucj¹ komornego czy przestrzega-
niem porz¹dku. W tej atmosferze powsta³ donos do Komitetu Warszawskiego PZPR.
Donos ten, mimo nieudolnego stylu, by³ doœæ sprawny w warstwie merytorycznej.
W spory o komorne wplecione zosta³y insynuacje o kolaboracji z Niemcami (nieskon-
kretyzowane) – bardzo na czasie, zwa-
¿ywszy antyniemieck¹ histeriê w la-
tach 60., niechêæ do prywatnej inicjaty-
wy oraz byæ mo¿e pad³¹ (w okreœlonym
zreszt¹ kontekœcie) wypowiedŸ o Go-
mu³ce, któr¹, za autorami donosu, ze
wzglêdu na mimowolny komizm po-
zwolê sobie zacytowaæ: „My mówimy, ¿e
mieszkania otrzymaliœmy z Wydzia-
³u Kwaterunkowego, posiadamy naka-
zy, komórki zbudowaliœmy sami z w³as-
nych materia³ów i studnie te¿ budowali-
œmy sami – zaznaczaj¹c, ¿e przecie¿ dla
obywateli Polski Ludowej ustanowili
ustawê nasi Przedstawiciele W³adz, czy-
li Rada Pañstwa i obywatel W³adys³aw
Gomu³ka aby spokojnie mogli praco-
waæ i ¿ycie swe znoœnie spêdziæ, on od-
powiedzia³ tak: «Ten ca³y Gomu³ka wraz
z t¹ Rad¹ Pañstwa i wami to ca³ujcie
mnie w dupê, a ja bêdê rz¹dzi³ w tym
domu jak bêdê chcia³»”. Wszystko to
razem zdawa³o siê obiecywaæ pewien
skutek – choæby w postaci zastraszenia
„krn¹brnego” w³aœciciela.
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Prze³om lat szeœædziesi¹tych i siedemdzie-
si¹tych, widok domu od ul. O³ówkowej



Autorzy nie zauwa¿yli ró¿nicy, jaka zasz³a przez te parêdziesi¹t lat trwania systemu.
To nie by³y ju¿ lata piêædziesi¹te, w których ka¿da tego typu „inicjatywa obywatelska”
wymaga³a g³êbszej analizy. PRL mia³a w 1968 r. jednak powa¿niejsze problemy ni¿ sto-
sunek prawie siedemdziesiêcioletniego emeryta do tow. Gomu³ki. By nie pozostawiæ
jednak sprawy zupe³nie bez echa, przes³ano j¹ do lokalnej Komisji Pojednawczej, gdzie
znalaz³a swój fina³ na posiedzeniu tej¿e komisji 23 paŸdziernika1968 r. Komisje pojed-
nawcze powsta³y w ramach struktur FJN-u, by odci¹¿yæ kolegia czy w³adze wy¿sze od
spraw miêdzyludzkich. W Bia³o³êce tego typu instytucje by³y obsadzane b¹dŸ przez lu-
dzi w wieku emerytalnym, b¹dŸ przez osoby predestynowane z racji piastowanego sta-
nowiska do aktywnoœci spo³ecznej (np. dyrektor szko³y). W tym przypadku Komisja za-
jê³a siê przede wszystkim aspektami merytorycznymi skargi, np.: regulowaniem ko-
mornego, spraw¹ przebudowy komórek, zaczepianiem siatki po dostarczeniu wêgla, ko-
rzystaniem ze strychu. Znalaz³szy kompromis w powy¿szych sprawach, Komisja zobli-
gowa³a w³aœciciela do wymiany rury w studni abisynce. W odniesieniu do donosu
Komisja zajê³a nastêpuj¹ce stanowisko: „Ad. ordynarnej wypowiedzi pod adresem
tow. Gomu³ki ob. K. stwierdzi³, ¿e przypisywana mu wypowiedŸ nie mia³a miejsca. Na
podobnie ordynarn¹ wypowiedŸ nie pozwoli³by sobie, bior¹c pod uwagê wiek i stanowi-
sko. Komisja przyjê³a tê wypowiedŸ do wiadomoœci”.

Mimo formalnego pojednania do sytuacji konfliktowych dochodzi³o jednak nadal.
W 1967 r. w³aœciciel odniós³ jednak pewien sukces: „W wyniku oglêdzin przeprowadzo-
nych przez Wydzia³ Architektury stwierdzono postêpuj¹ce siê pogorszenie stanu tech-
nicznego budynku i wydano zarz¹dzenie eksmisji czasowej dla osób zajmuj¹cych lokale
nr 2, 3, 4. W zwi¹zku z powy¿szym celowe i konieczne wydaje siê wy³¹czenie spod pub-

licznej gospodarki lokalami w/w budyn-
ku, co umo¿liwi w³aœcicielowi uzyskanie
po¿yczki bankowej na kapitalny remont
i usuniêcie stanu zagro¿enia. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e sprawy powy¿szej nie nale¿y
traktowaæ jako precedensowej”. By³ to
jednak sukces po³owiczny, gdy¿ zarz¹dzo-
no jedynie eksmisjê czasow¹ i wykwatero-
wani lokatorzy mieli prawo wróciæ do wy-
remontowanego lokalu. Warto nakreœliæ
spo³eczno-gospodarcze t³o, w jakim siê
ten zwrot dokona³. W 1969 r. nak³a-
dy pañstwa na mieszkalnictwo doœæ dra-
stycznie spad³y (znamionowa³o to zreszt¹
ogólniejszy kryzys) i inwestycje prywatne
znów zaczê³y byæ mile widziane. Nowa
sytuacja mia³o znaczenie jedyniede iure,
gdy¿ po pierwsze lokatorzy tam nadal
zamieszkiwali, a po drugie nale¿a³o uzys-
kaæ jeszcze stosowne pozwolenia na for-
mê i sposób przeprowadzenia remontu.
Sz³o to doœæ opornie, gdy¿, jak infor-
mowa³o pismo Wydzia³u Architektury
PDRN Warszawa-Praga Pó³noc do Wy-
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dzia³u Spraw Lokalowych tej samej instytucji: „W œlad za wielokrotnymi ustnymi i te-
lefonicznymi ponagleniami Wydzia³ Architektury Nadzoru Budowlanego i Geode-
zji PDRN Warszawa Praga Pn. prosi o dostarczenie odpowiedzina pismo
Nr AB-5576/Nd-454/ 69 z 6 wrzeœnia1969 r. – w sprawie opinii zwi¹zanej z przebudow¹
jednopiêtrowego budynku mieszkalnego przy ul. O³ówkowej 13 (...). Niezajêcie przez
Was ¿adnego stanowiska uniemo¿liwia udzielenie odpowiedzi w obowi¹zuj¹cym termi-
nie KPA i powoduje sk³adanie s³usznych skarg ze strony w³aœciciela obiektu – pod ad-
resem Waszego i naszego Wydzia³u”.

W lutym 1970 r. przysz³a odpowiedŸ, która bynajmniej nie rokowa³a nadziei na
szybkie pozbycie siê lokatorów. Zaczê³y siê piêtrzyæ tak¿e trudnoœci zwi¹zane w rozpo-
czêciem tych robót – np. pañstwo G. nie zgadzali siê na rozebranie swych komórek
i spi¿arek, mimo i¿ pismo z 13 lutego 1970 r. Wydzia³u Architektury i Geodezji nakazy-
wa³o im to uczyniæ. Ponadto lokatorzy mimo nakazu eksmisji w domu tym zamieszki-
wali, co uniemo¿liwia³o rozpoczêcie jakichkolwiek robót.

Ostatecznie jednak w lutym 1972 r. pañstwo G. otrzymali przydzia³ do lokalu za-
stêpczego. Remont móg³ siê rozpocz¹æ, ale nadal dwie podstawowe kwestie pozostawa³y
nierozstrzygniête: a) prawo lokatorów do zamieszkania w lokalu przy ul. O³ówkowej,
b) sprawa nierozebranych komórek, stanowi¹cych w³asnoœæ lokatorów. Dodatkowym
czynnikiem zwiêkszaj¹cym determinacjê w³aœciciela by³ fakt, ¿e w 1972 r. jego córka
zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski i m³odzi potrzebowali jakiegoœ lokum. Sprawa komórek,
wzmiankowana ju¿ wy¿ej, przerodzi³a siê w 1972 r. w bitwê, która obfitowa³a w niespo-
dziewane zwroty i prze³omy. W piœmie z 24 stycznia 1972 r. w³adze dzielnicy nak³ada³y
na lokatorów grzywnê w wysokoœci 500 z³ i zobowi¹zywa³y do rozbiórki spi¿arek i ko-
mórek. W maju nast¹pi³o potwierdzenie powy¿szych decyzji. Mimo to komórki trwa³y
nadal, a w piœmie z 4 lipca 1972 r. administracja zapewnia³a Eugeniusza Kraskiewicza
o zainteresowaniu spraw¹: „PDRN Warszawy Praga Pó³noc zawiadamia, ¿e za niezasto-
sowanie siê do zarz¹dzenia z 13 lutego 1970 r. w stosunku do Ob. G. (...) prowadzone
jest postêpowanie egzekucyjne w administracji poprzez wyznaczanie grzywien pieniê¿-
nych w coraz wy¿szym wymiarze”. Dziadek (dzia³aj¹c w duchu legitymizmu) z³o¿y³
w lipcu pozew do s¹du. Dzielnica próbowa³a z pañstwem G. po „dobroci”: „Grzywny
zostan¹ umorzone, je¿eli Obywatele zastosuj¹ siê do uprawomocnionego zarz¹dzenia
z 13 lutego 1970 r. nakazuj¹cego rozbiórkê omawianej komórki gospodarczej”. A ko-
mórki jak sta³y, tak sta³y, mimo ¿e w sierpniu 1972 r. pañstwo G. po raz trzeci zostali
ukarani grzywn¹. Pod koniec sierpnia szala zmagañ przechyli³a siê na stronê ma³¿eñ-
stwa G., potwierdzaj¹c nie tylko ich prawo do komórek, lecz pozostawiaj¹c otwart¹
sprawê ich praw do lokalu w domu na ul. O³ówkowej 13. W piœmie WANBiG-u
m.st. Warszawy z 14 sierpnia 1972 r. zawarte by³o bowiem nastêpuj¹ce stanowisko:
„Zdaniem WANBiG PRN m.st. Warszawy w pe³ni uzasadniaj¹ wniosek ob. G. o odro-
czenie terminu likwidacji komórek i tym samym zawieszenie tocz¹cego siê w tym
przedmiocie postêpowania egzekucyjnego do czasu ostatecznego rozstrzygniêcia spra-
wy lokalowej”.

Tak wiêc rok 1972 nie przyniós³ decyduj¹cych rozstrzygniêæ. Pocieszaj¹ce by³o jed-
nak, ¿e decyzja WANBiG, wydana 30 lutego 1972 r., nak³ada³a obowi¹zek wykonania
remontu do 30 wrzeœnia 1972 r. Poniewa¿ pañstwo G. musieli zaœ wybudowaæ dom do
30 czerwca 1973 r., niebezpieczeñstwo wspó³mieszkania by³o ma³e. Do tego czasu
ma³¿eñstwo G. zgodnie z wytycznymi w³adz kwaterunkowych mog³o siê czuæ na
ul. O³ówkowej 13 jak u siebie w domu.
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POWRÓT DO DOMU

W paŸdzierniku 1972 r. rodzina wys³a³a kolejne pismo w sprawie komórek: „Wobec
przed³u¿aj¹cej siê w nieskoñczonoœæ sprawy dotycz¹cej rozbiórki komórki samowolnie
postawionej na moim placu przez ob. G., zagra¿aj¹cej bezpieczeñstwu przeciwpo¿aro-
wemu i publicznemu, gdy¿ komórka ta grozi zawaleniem siê, zwracam siê z proœb¹
o ostateczne za³atwienie tej sprawy”. Proœba ta zosta³a kontrasygnowana przez Komitet
Osiedlowy. W maju 1973 r. dosz³o do rozstrzygniêcia sprawy na korzyœæ Eugeniusza
Kraskiewicza w wyniku kontroli Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, odbytej 7 maja
1973 r. i zarz¹dzaj¹cej doprowadzenie posesji do porz¹dku. Dzieñ póŸniej zosta³a wyda-
na decyzja podpisana przez zastêpcê Naczelnego Architekta m.st. Warszawy, nakazuj¹ca
rozbiórkê komórek i potwierdzaj¹ca wszystkie wydane wczeœniej grzywny. Ostatecz-
nie lokatorzy przeprowadzili siê do w³asnego domu. W ten oto ma³o literacki sposób
po 24 latach oczekiwañ i 7 latach intensywnej walki dokona³a siê restytucja w³asnoœci.

EPILOG – 30 LAT PÓ•NIEJ

Opisywany dom oprócz tego, ¿e przez 28 lat podlega³ (w dos³ownym tego s³owa znacze-
niu) wp³ywom wydarzeñ historycznych, sta³ siê równie¿ przedmiotem i celem zabiegów
ró¿nych osób i instytucji. Omawiaj¹c relacje na linii obywatel – urz¹d, trzeba podkre-
œliæ, i¿ nie mo¿na w tych decyzjach zauwa¿yæ jakiejœ stronniczoœci podyktowanej stano-
wiskiem czy uk³adami strony w ówczesnej strukturze w³adzy (nawet na szczeblu lokal-
nym). Urzêdy raczej zachowywa³y w tej sprawie biernoœæ sprzyjaj¹c¹ lokatorom, gdy¿
to dziadek by³ stron¹ chc¹c¹ zmieniæ status quo, a to mog³o wymagaæ ze strony urzêdów
choæby przydzielenia lokali zastêpczych. Poza tym urz¹da priorimusia³ broniæ w³asno-
œci pañstwowej przed prywatn¹. Elementy pozamerytoryczne, jak z jednej strony dono-
sy s³ane przez lokatorów, a z drugiej apelowanie do sumieñ i wra¿liwoœci, powo³ywanie
siê na wiek przez w³aœciciela, nie wp³ywa³y raczej na tok sprawy. Patrz¹c na sprawê
ex postuderzaj¹ce mog¹ byæ dwie obserwacje – pierwsz¹ jest istniej¹ca do koñca lat
szeœædziesi¹tych równoœæ spo³eczna zauwa¿alna na przyk³adzie domu. Ostatecznie
przez 25 lat w tym rozwalaj¹cym siê budynku mieszkali ludzie o ró¿nym statusie spo-
³ecznym (pani prowadz¹ca melinê i pracownicy Zak³adu Karnego), gotowi broniæ tej
„stabilnoœci baraków” jak lwy. Dopiero lata siedemdziesi¹te przynios³y polaryzacjê
wœród tej grupy. Niektórzy lokatorzy wykorzystali szansê, jak¹ dawa³a PRL, i pobudo-
wali w³asne domy, bêd¹ce wtedy niew¹tpliwym symbolem sukcesu. Inni zaœ przesiedlili
siê do lokali komunalnych, w których zamieszkuj¹ po dziœ dzieñ, a których standard
nie odbiega o standardu domu w latach szeœædziesi¹tych. Ró¿nica jest tylko taka, ¿e ist-
niej¹ca zamiast PDRN dzielnica Bia³o³êka raczej nie uwa¿a ich problemów za prioryte-
towe, nie istnieje te¿ Komisja Pojednawcza z³o¿ona z sympatycznych starszych osób
zajmuj¹cych siê jakoœci¹ rur w domu.

I druga kwestia: na przyk³adzie powy¿ej opisanych wydarzeñ widaæ, jak zdecydowa-
nie „wolniej” p³yn¹³ wtedy czas. Ogó³em rewindykacja domu zajê³a 24 lata, intensywna
walka poch³onê³a lat 7. Przez ostatnie 15 lat w Bia³o³êce Dworskiej wybudowano kilka-
krotnie wiêcej domów ani¿eli w ci¹gu minionych 50 lat. Zmianie uleg³ te¿ krajobraz ar-
chitektoniczny Bia³o³êki (nie zawsze na lepsze) – zamiast projektów modernistycznych
pojawi³y siê domy ze spadzistymi dachami. Tak¿e bohater powy¿szego tekstu otrzyma³
taki dach pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych. Ale to ju¿ temat na oddzielny artyku³.
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Kwiryna Handke

TREŒCI UKRYTE W NAZWACH
TOPOGRAFICZNYCH OBSZARU
DZIELNICY BIA£O£ÊKA

Kwiryna Handke, Treœci ukryte w nazwach topograficznych obszaru dzielnicy Bia³o³êka

W tym opisie do obiektów topograficznych zaliczam1 wszystkie daj¹ce siê dziœ wyró¿niæ
czêœci obszaru Bia³o³êki w granicach obecnej dzielnicy Warszawy (a nie pierwotnej wsi
o tej samej nazwie), a zatem wiêksze i mniejsze tereny naturalne (pola, ³¹ki, mokrad³a,
wa³y, wzniesienia, zag³êbienia, lasy, wody) oraz zurbanizowane (tu przede wszystkim
sieæ traktów l¹dowych, g³ównie ulic).

Przez „treœci ukryte w nazwach” rozumiem nie tylko to, co kryj¹ pojedyncze nazwy
obiektów topograficznych (tzn. etymologiê, genezê), lecz równie¿ to, co cz³owiek swoi-
mi dzia³aniami wpisa³ w dzieje tego terytorium, a co przez wieki z³o¿y³o siê na zbiór na-
zewniczy, który dotrwa³ do naszych czasów – w pierwotnej lub w przekszta³conej for-
mie czy funkcji.

W dziejach obszaru dzielnicy Bia³o³êka doskonale odzwierciedli³ siê regularny pro-
ces nazewniczy, przebiegaj¹cy od mianowania przez cz³owieka wyodrêbnianych obiek-
tów przestrzeni naturalnej do przenoszenia deskrypcji na obiekty zurbanizowane.
A w historii tego nazewnictwa zosta³y zapisane przekszta³cenia formalne (zw³aszcza
zmiany s³owotwórcze wielu nazw, jak np.Droga do Bia³o³êki® ulica Bia³o³êcka) oraz
funkcjonalne, jak przechodzenie nazwy z jednego obiektu na inny (np.Kobia³ka– pier-
wotnie nazwa wzniesienia i czêœci terenu, wtórnie – równie¿ nazwa ulicy).

Dawna Bia³o³êka by³a wsi¹, notowano j¹ w dokumentach od pocz¹tku XV w. jako:
Bialalanka, Bala Lanka, Byalolanka, Byalalanka, w XVI w. jako: Byalalanka, Bia³a £¹ka,
a od XVII w. – Bia³o £êkai najczêœciej:Bia³o³êka. Nazwa wywodzi siê od okreœlenia to-
pograficznegobia³a ³¹ka ‘biel, mokrad³o, podmok³a ³¹ka, bielawa’, co wi¹¿e siê b¹dŸ
z widokiem jasnego2 lustra wody (w przeciwstawieniu do wyrazistoœci zieleni trawy czy
barwnoœci roœlin ³¹kowych), b¹dŸ z rodzajem roœlinnoœci wystêpuj¹cej na danej ³¹ce,

1 W œcis³ej terminologii toponomastycznej wprowadza siê w tym zakresie okreœlone klasyfikacyjne rozró¿nie-
nia na: nazwy miejscowoœci (zamieszka³ych), czyli nazwy miejscowe; nazwy terenowe (l¹dowe, wodne) i inne.
2 W dawnej polszczyŸniebia³ybywa³ uto¿samiany zjasnym.
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b¹dŸ te¿ – co nie jest wykluczone, a nawet prawdopodobne – z jej gospodarcz¹ funkcj¹,
tj. ‘³¹ka, na której wybielano p³ótno’.

Prawo che³miñskie otrzyma³a Bia³o³êka w 1425 r. Jej kolejnymi w³aœcicielami byli:
rodziny szlacheckie, biskup che³miñski, król Jan Kazimierz, zakon jezuitów, a w 1789 r.
sta³a siê w³asnoœci¹ miecznikowej warszawskiej – Szamockiej3 (por. dalej: Szamocin).

Wielki „S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego...”4 podaje, ¿e by³a „jedn¹ z daw-
niejszych osad œród puszczy zawiœlañskiej, przy linii drogi ¿elaznej nadwiœlañskiej,
o 7 wiorst od stacji Praga”, a w 1827 r. liczy³a 27 dymów i 429 mieszkañców.

W XIX stuleciu na terenach Bia³o³êki powsta³y nowe osady, folwarki, kolonie:
Aleksandrów, Annopol, Brzeziny, Konstantynów, Marywil, Ró¿opol i Ustronie5.
W 1938 r. Bia³o³êka dzieli³a siê zgodnie z prawami w³asnoœci na: Bia³o³êkê Dworsk¹
i Bia³o³êkê Szlacheck¹. Mimo i¿ w granicach warszawskiej aglomeracji miejskiej znala-
z³a siê ju¿ w 1951 r., to przez d³ugi czas zachowywa³a swój pierwotny, na wpó³ wiejski
charakter. Podobny obraz do niedawna przedstawia³y równie¿ inne czêœci obecnej
dzielnicy Bia³o³êka, a wczeœniej odrêbne miejscowoœci, stopniowo w ci¹gu drugiej po³o-
wy XX w. ogarniane granicami stolicy6.

Bia³o³êka, jedna z dwóch najwiêkszych terytorialnie dzielnic Warszawy7, a zw³a-
szcza jej czêœæ pó³nocna, na skutek swego skrajnego po³o¿enia na obrze¿ach stolicy, sta-
nowi strefê pograniczn¹ wiejsko-miejsk¹. Jeszcze dzisiaj, mimo sta³ego, stopniowego,
a w ostatnim okresie nawet zintensyfikowanego procesu urbanizacji tej dzielnicy, jej
obszar ma nadal niejednorodny charakter. Czêœæ po³udniowa jest bardziej zurbanizowa-
na, a miejscami – przemys³owa, czêœæ pó³nocna – bardziej wiejska, rekreacyjna, z licz-
nymi niezamieszkanymi terenami naturalnymi (lasy, pola, stawy, sieæ wodna).

W naszym zainteresowaniu terenem dzisiejszej dzielnicy Bia³o³êka i œledzeniu wy-
stêpuj¹cych tutaj nazw topograficznych nie mo¿emy straciæ z pola widzenia istotnego
faktu, ¿e jest to równoczeœnie wycinek terytorium Mazowsza – z jego pierwotnymi wa-
runkami przyrodniczo-osadniczymi, z jego histori¹ oraz z od wieków istniej¹cym ró¿-
norodnym nazewnictwem, które powsta³o niezale¿nie, a nastêpnie zosta³o wniesione –
niejako w posagu – do ogólnego zbioru nazewnictwa miejskiego Warszawy. Na ów po-
sag z³o¿y³y siê przede wszystkim nazwy zamieszkanych miejscowoœci (dalej te¿: nazwy
miejscowe) oraz nazwy nale¿¹cych do nich terenów niezamieszkanych, takich jak: pola,
lasy, stawy, ³¹ki itp. (dalej te¿: nazwy terenowe), a tak¿e nazwy obiektów miejskich –
tam, gdzie wczeœniej dotar³a urbanizacja i powsta³a sieæ ulic.

Pierwotne samodzielne nazwy miejscowe i terenowe w przewa¿aj¹cej liczbie prze-
trwa³y jako nazwy czêœci obecnej dzielnicy (w dokumentach, materia³ach kartograficz-
nych, w dzisiejszych nazwach obszarów miasta, równie¿ w literaturze historycznej
i wspomnieniowej, a te¿ w pamiêci wielu œrodowisk mieszkañców).

Nie wchodz¹c tutaj w szczegó³y specjalistycznej klasyfikacji toponomastycznej war-
to jedynie podkreœliæ najwa¿niejsze aspekty decyduj¹ce o tworzeniu przez cz³owieka
g³ównych rodzajów nazw topograficznych. Zgodnie z odwiecznym zwyczajem ludzie,
gdy zajmuj¹ jakiœ dziewiczy fragment ziemskiego terytorium, podejmuj¹ ró¿norodne

3 Zob. Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, dalej EW.
4 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich,t. I-XV, Warszawa 1880-1902 (dalej te¿
skrót: SGKP).
5 Nie wszystkie przetrwa³y do dziœ, zob. dalej.
6 Wiele z tych miejscowoœci przy³¹czono do Warszawy w 1951 oraz w 1977 r.
7 Drug¹ jest dzielnica Wawer.



dzia³ania zmierzaj¹ce do jego zagospodarowania zgodnie z w³asnymi potrzebami. Po-
s³uguj¹ siê przy tym okreœlonymi znakami jêzykowymi, w tym nazwami w³asnymi, któ-
rymi oznaczaj¹ miêdzy innymi obiekty zaw³aszczonego obszaru.

Po pierwsze, wyodrêbniaj¹ wa¿ne obiekty i okreœlaj¹ je nazwami uwypuklaj¹cymi
ich wyraziste cechy: zrazu – naturalne (np. typ:Brzezina, D¹browa), a nastêpnie – bê-
d¹ce równie¿ wytworami ludzkimi, materialnymi lub duchowymi, niematerialnymi
(np. typy: Grodzisk, Piekie³ko). Po drugie, za pomoc¹ nazw wyciskaj¹ na obiektach piêt-
no w³asnoœci: rzeczywistej (gdy nazwa miejsca pochodzi od imienia lub nazwiska w³a-
œciciela lub kogoœ z jego rodziny) albo symbolicznej (gdy nazwa miejsca ma charakter
jedynie pami¹tkowy, jest nadana dla uczczenia czy upamiêtnienia osoby, jej imienia czy
nazwiska).

W granicach dzisiejszej dzielnicy, oprócz omówionej wy¿ej pierwotnej Bia³o³êki,
znalaz³y siê 34 dawne nazwy miejscowe i terenowe, w tym 14 o rodowodzie topograficz-
nym, 15 o rodowodzie posesywnym oraz 5 o rodowodzie mieszanym topograficzno-po-
sesywnym8. Wiêkszoœæ tych nazw zosta³a odnotowana w SGKP, warto przytoczyæ rów-
nie¿ zawarte i tam informacje, poniewa¿ pokazuj¹ one miêdzy innymi kondycjê po-
szczególnych miejscowoœci, zw³aszcza w XIX stuleciu.

GRUPA NAZW O RODOWODZIE TOPOGRAFICZNYM:

Brzeziny (SGKP: wœ, pow. warszawski, gm. Bródno, par. Tarchomin9; w 1827 r.
– 34 dm, 264 mk).

Buchnik (osada w gm. Bia³o³êka, poprzednio czêœæ Jab³onny; nazwa zapisywana ja-
ko: Buchnia 1839,Buchnik 1871 i póŸniej). Nazwa osady wywodzi siê najpewniej od
wczeœniejszej nazwy wodnej, o czym mo¿e œwiadczyæ formaBuchnia; etymologicznie
obie wi¹¿¹ siê z czasownikiembuchaæ,który w polszczyŸnie XVI w. znaczy³ ‘gwa³townie
wyp³ywaæ, chlustaæ’ lub ‘gwa³townie siê rozprzestrzeniaæ’, a co uzasadnia³aby topogra-
fia terenu. SGKP nie odnotowuje tej miejscowoœci, chocia¿ wymienia liczne nazwy od
tego samego rdzenia (Bucha, Buchy, Buchacz, Buchowo i inne)10.

Buków (SGKP wymienia niezliczone nazwy miejscowoœci pochodz¹ce od wyrazu
buk‘drzewo liœciaste,Fagus’; brak jednak zapisu dotycz¹cego tej miejscowoœci).

Choszczówka (SGKP: Choszczewka, wœ, pow. warszawski, gm. Jab³onna, par. Cho-
tomów; poza tym bardzo wiele nazw miejscowoœci od tego samego rdzenia: Choszcze,
Choszczak, Choszczewa, Choszczewo, Choszczów, Choszczówko i inne – czêste na Ma-
zowszu w XIII-XVI w.). Z poœwiadczeñ w dokumentach wynika, ¿e wieœ powsta³a
w XIX w., a pierwszy jej zapis, w postaciKoszczówka, pochodzi z 182711; wczeœniej zo-
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8 Podzia³ ten w pewnym stopniu ma charakter hipotetyczny, poniewa¿ nie wszystkie z tych nazw maj¹ pe³n¹
dostêpn¹ dokumentacjê Ÿród³ow¹. I tak np. nie zawsze daje siê stwierdziæ, czy nazwa miejscowoœci by³a pier-
wotna, a od niej pochodzi³o nazwisko (za³o¿yciela, w³aœciciela czy tylko mieszkañca), czy te¿ przeciwnie: na-
zwa miejscowoœci pochodzi³a od nazwiska jej za³o¿yciela lub w³aœciciela (jak np. w wypadku nazwyWiœniewo).
Niekiedy równie¿ brak dostatecznych danych Ÿród³owych do zbudowania poprawnej etymologii wyrazu sta-
nowi¹cego podstawê nazwy w³asnej (jak np. w wypadku wyrazuruskowyw nazwieRuskowy Bród).
9 Za SGKP u¿ywam tych samych skrótów: wœ – wieœ; os. – osada, folw. – folwark, kol. – kolonia, gm. – gmina,
pow. – powiat; par. – parafia; dm – dym (czyli dom z kominem), mk – mieszkaniec. Natomiast stosujê dzisiej-
sz¹ pisowniê nazwy Bródno (w SGKP – konsekwentnie: Brudno).
10 Etymolodzy wiele podobnych nazw zawieraj¹cych rdzenne cz¹stkibuch, boch, bach³¹cz¹ b¹dŸ z wy¿ej wy-
mienionym czasownikiem, b¹dŸ kojarz¹ z niem.buch-,jak Buchtai podobne.
11 Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego,Warszawa 1827 (za: E. Czerniakowska,Nazwy miejscowe Warsza-
wy, z. 2, Gdañsk 1999, s. 17. Wyd. Oddzia³ Gdañski Towarzystwa Przyjació³ Ksi¹¿ki).



sta³y odnotowane nazwy dwóch innych obiektów terenowych: nazwa gaju/lasu
Choszczowev. Zabiele, po³o¿onego miêdzy Bródnem i Targowem (1522 r.)12 oraz nazwa
wyspy na WiœleChoszczna, po³o¿onej miêdzy Jab³onn¹ i Dziekanowem (1504 r.)13.
EW podaje, ¿e miejscowoœæ Choszczówka mia³a w 1877 r. 58 mk, w 1904 – 61 mk,
a w pocz¹tkach XX w. zaczê³a siê przekszta³caæ w osiedle letniskowe. Nazwa wywodzi
siê od wyrazu pospolitegochoszcz‘skrzyp, Equisetum’.

Grodzisk (SGKP: wœ, pow. warszawski, gm. Bródno, par. Praga; graniczy na
wschodzie z wsi¹ rz¹dow¹ Marki, na po³udniu z wsi¹ Bródno, na zachodzie z wsi¹
szlach. Bia³o³êka, na pó³nocy z wsi¹ szlach. K¹ty Grodziskie. Grodzisk stanowi³ nie-
gdyœ czêœæ klucza skaryszewskiego, nale¿¹cego do kapitu³y p³ockiej, obecnie14 nale¿y
do dóbr rz¹dowych pod nazw¹ Ekonomia Warszawska. Grunta s¹ piaszczyste i sapowa-
te15. W 1827 r. – 20 dm, 192 mk, w 1862 r. – 20 dm, 159 mk; obecnie Grodzisk liczy
dm 25. Staro¿ytna to bardzo osada, ma odwieczny modrzewiowy koœcio³ek filialny, któ-
ry wg podania za³o¿y³a królowa Bona w 1534 r., a wg innego podania – hulaka, który
sta³ siê pokutnikiem). Nazwa wskazuje wyraŸnie na istnienie jakiegoœ grodu, grodziska,
zw³aszcza ¿e jeszcze w XVI w. zapisywana by³a jakoGrodzisko.

Kalenica (SGKP nie wymienia tej miejscowoœci, choæ wymienia inne o takiej samej
i podobnych nazwach, wœród nich liczne na Mazowszu nazwy Kaleñ, miêdzy innymi –
wœ i folw., pow. warszawski, gm. i par. Okuniew). NazwaKalenicazapewne wywodzi siê
od staropolskiego okreœlenia topograficznegokaleñ‘miejsce bagniste’, ale nie jest wy-
kluczone, ¿e pierwotnie by³a nazw¹ rzeczki, a dopiero wtórnie – nazw¹ miejscowoœci.

K¹ty Grodziskie (SGKP wymienia K¹ty Grodziskie i K¹ty Wêgierskie, pow. war-
szawski, gm. i par. Nieporêt; poza tym na Mazowszu i gdzie indziej bardzo wiele nazw
K¹ty). K¹ty Grodziskieby³y pierwotnie nazw¹ terenow¹ lub od razu nazw¹ osady, nale-
¿¹c¹ do Grodziska. Nazwy w³asneK¹t, K¹ty , jako oznaczenie topograficzne, by³y nada-
wane terenom na obrze¿ach wiêkszych w³asnoœci i do nich nale¿¹cym. Takie w³aœnie
nazwy: ³¹k, dzia³ów, lasów, miejsc, niw, pól, zaroœli s¹ licznie udokumentowane z Ma-
zowsza do XVI wieku16.

Kêpa Tarchomiñska (SGKP wymienia liczne nazwy w³asne Kêpa). Wywodz¹ siê
one wprost od okreœleñ topograficznych ‘wyspa’, ‘wynios³oœæ na bagnach’, które najczê-
œciej oznaczaj¹ wyspy tworzone przy brzegach rzek lub w ich korytach – na skutek na-
gromadzania siê piasku i mu³u. Nazwy w³asneKêpas¹ zazwyczaj opatrywane dodatko-
wymi okreœleniami pochodz¹cymi od nazw przyleg³ych wsi i osad. SGKP oprócz Tar-
chomiñskiej wymienia te¿ inne warszawskie Kêpy: Falenick¹, Goc³awsk¹, Kie³piñsk¹,
Marymonck¹. Jak wiadomo, wiele pierwotnych kêp z czasem z³¹czy³o siê ze sta³ym
l¹dem, s¹ zamieszkane, a ich genezê ilustruje jedynie zachowana nazwa.

Kobia³ka (SGKP: Kobia³ka, Kobia³ki, wœ, pow. warszawski, gm. i par. Nieporêt nad
rzek¹ Czarn¹; w 1827 r. – 12 dm, 107 mk). Nazwê nale¿y wywodziæ od okreœlenia ‘wy-
puk³y kszta³t, wzniesienie pól œródleœnych’.
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12 Metryka Koronna,  Mazowiecka(za: E. Czerniakowska, op. cit.); równie¿ EW.
13 A. Wolff, E. Rzetelska-Feleszko,Mazowieckie nazwy terenowe do koñca XVI wieku,Warszawa 1982.
14 „Obecnie” w tych informacjach odnosi siê do czasu powstawania SGKP.
15 Tj. bagniste, mokre, wilgotne.
16 Zob. A. Wolff, E. Rzetelska-Feleszko, op. cit.



Nowodwory (SGKP: wœ, pow. warszawski, gm. Jab³onna, par. Tarchomin; w 1842 r.
odkryto tu przedhistoryczne cmentarzysko)17. Podstaw¹ obecnej nazwy by³o zestawie-
nie Nowy Dwór(z czasem przekszta³cone naNowodwór, Nowodwory), a tak czêsto nazy-
wano w dawnej Polsce folwarki zak³adane na ziemiach dworskich.

Piekie³ko (SGKP: osada z karczm¹, pow. warszawski, gm. Jab³onna, par. Choto-
mów, odleg³oœæ 6 wiorst od Warszawy, przy drodze do Jab³onny, ma 51 mk). EW podaje:
¿e osada powsta³a w drugiej po³owie XIX w. miêdzy ¯eraniem i Wiœniewem, w pobli¿u
karczmy „Piekie³ko”, za³o¿onej w 1803 r.; w latach 1900-1956 przez Piekie³ko kursowa-
³a kolejka w¹skotorowa do Jab³onny, co wp³ynê³o na rozbudowê tej miejscowoœci.

P³udy (SGKP: os., pow. warszawski, gm. Jab³onna, par. Chotomów; le¿y poza Prag¹,
na obszarze nale¿¹cym dawniej do Tarchomina, ma 27 mk. Jest tu przystanek kolei ¿e-
laznej nadwiœlañskiej. Przy stacji wzniesiono liczne wille i domki, s³u¿¹ce na letnie
mieszkania dla ludnoœci Warszawy). EW podaje, ¿e w XVIII w. by³a w pobli¿u karczma
(na terenie wsi D¹brówka), a w XIX w. kolonia wchodzi³a w sk³ad dóbr Tarchomin, bê-
d¹cych w³asnoœci¹ P. Muchanowa i M. Kalergis-Muchanow. Geneza nazwy jest dla
mnie niejasna, poniewa¿ brak mi wiarygodnych zapisów Ÿród³owych. Hipotetycznie
mo¿na j¹ wi¹zaæ b¹dŸ z b³otem, b¹dŸ z p³odem (ziemi).

Winnica (SGKP: kol., pow. warszawski, gm. Jab³onna, par. Tarchomin; ma 13 mk).
Nie jest wykluczony zwi¹zek nazwy z usytuowanymi tu winnicami (raczej przechowy-
waniem win ni¿ z upraw¹ winoroœli).

Wiœniewo(SGKP: wœród licznych nazw zwi¹zanych z uprawami wiœni tej nie wy-
mienia). EW: osada rolnicza za³o¿ona w pocz¹tkach XX w.

¯erañ, ¯yrany (SGKP: wœ i folw. nad Wis³¹, pow. warszawski, gm. Bródno, par. Tar-
chomin; posiada browar, fabrykê octu; 218 mk; w 1827 r. – 9 dm, 70 mk. W 1580 r.
wœ „¯iran regalis”, par. Tarchomin, nale¿a³a do starostwa warszawskiego). EW: dawna
wieœ ksi¹¿êca, nastêpnie królewska, wzmiankowana w XIV w.; miejsce przeprawy przez
Wis³ê; w 1. po³. XVII w. W³adys³aw IV nada³ j¹ kamedu³om z Bielan; w XIX w. na tere-
nach ¯erania istnia³a wieœ, folwark oraz 3 kolonie. Od 1948 r. rozpoczêto tutaj budowê
FSO. Nazwa wywodzi siê od okreœlenia topograficznego ‘pastwisko w lesie’.

GRUPA NAZW O RODOWODZIE POSESYWNYM (W£ASNOŒCIOWYM
I/LUB PAMI¥TKOWYM):

Zwyczaj nazywania miejsc i miejscowoœci od nazw osób (od ich imion, przydom-
ków, nazwisk), zw³aszcza w³aœcicieli tych miejsc czy miejscowoœci, znany by³ od wie-
ków, ¿eby przytoczyæ choæby warszawskie: Mariensztat, Marywil, Marymont, Sewery-
nów, Ksawerów. Jednak dopiero od XIX w. wyraŸnie wzmog³a siê czêstotliwoœæ nada-
wania miejscowoœciom nazw od imion, co nale¿y ³¹czyæ z szersz¹ tendencj¹ do tworze-
nia terenowych nazw pami¹tkowych.

Na terenie obecnej dzielnicy Bia³o³êka le¿¹:Anecin i Annopol (kol. rolnicza za³o-
¿ona ok. po³owy XIX w.). Od imienia Anna powsta³o na ziemiach polskich (i nie tylko)
bardzo wiele ró¿norodnych (czêsto w formie z³o¿eñ) nazw miejscowych, zw³aszcza jed-
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17 Z nowszych opracowañ wiadomo, ¿e by³o to cmentarzysko z epoki ¿elaza. Zob. B. Chomentowska,Kultura
pomorska i kultura grobów kloszowych na Mazowszu i Podlasiu w œwietle badañ æwieræwiecza 1944-1969,w: Badania
archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu,Warszawa 1975, s. 73-78; J. Antoniewiczowa,Groby cia³opalne w obstawie
kamiennej w Nowodworach ko³o Warszawy,„Œwiatowit”, t. XIII 1929, s. 95-148.



nak – terenowych18, a wœród nich te z drugim cz³onem -pol (od grec.polis). Na opisywa-
nym tu terenie istnieje jeszcze inna nazwa o takiej samej budowie, tj.Ró¿opol/Ró¿opo-
le, zreszt¹ w pobli¿u Annopolu (obecnie dziel¹ je tylko torowiska linii kolejowej)19.

Pozosta³e odimienne nazwy obiektów tego terytorium to:Aleksandrów (zapis z 1827 r.,
nazwa zapewne upamiêtniaj¹ca cara Aleksandra I);Augustów (zapis z 1827 r.);Augu-
stówek (zapis z 1839 r.);Konstantynów (XIX w.); Marcelin (SGKP: kol., pow. war-
szawski, gm. Jab³onna, par. Tarchomin; w 1827 r. – 5 dm, 66 mk. EW: po uw³aszczeniu
w 1864 r. miejscowoœæ ros³a dziêki budowie kolei nadwiœlañskiej, a dziêki kolonistom
niemieckim rozwinê³o siê ogrodnictwo. W 1938 r. odkryto tutaj cmentarzysko kultury
grobów kloszowych); Olesin (SGKP: wœ, pow. warszawski, gm. i par. Nieporêt, ma
43 mk); Tomaszew (SGKP: wœ i folw., pow. warszawski, gm. Jab³onna, par. Tarchomin,
ma 88 mk).

Interesuj¹ce s¹ cztery inne nazwy tej grupy, wszystkie o niejasnej lub zatartej treœci
i genezie:

Lewandów (SGKP: folw., pow. warszawski, gm. Bródno, par. Praga; w 1827 r. emfi-
teutyczna w³asnoœæ20, mia³a 2 dm, 4 mk; poza tym SGKP wymienia wiele podobnych
nazw, jak np.: Lewandówka, folw. i karczma w gminie miasta Lwowa; Lewandowszczy-
zna, os. w pow. lubelskim, gm. i par. Krzczonów, Lewandowszczyzna, dworek niedale-
ko Wilna). Wszystkie te nazwy wskazuj¹ na zwi¹zek z nazwiskiem Lewand. Nie mo¿na
równie¿ wykluczyæ, i¿ mamy do czynienia ze zniekszta³con¹ postaci¹ okreœlenia topo-
graficznegolewada(z wtórnym -n-), czyli ‘nieporoœniêta, ale okolona drzewami prze-
strzeñ (³¹ka, polana)’, udokumentowanym miêdzy innymi w polskiej literaturze piêk-
nej, jeszcze w XIX w.

Mañki-Wojdy (SGKP: wymienia osobno dwie wsie, Mañki oraz Wojdy, obie w pow.
warszawskim, gm. i par. Nieporêt; ponadto podaje tylko liczbê 36 mk w Wojdach).
Obecna nazwa powsta³a z po³¹czenia nazw dwóch miejscowoœci, obie pochodz¹ od nazw
osobowych.

Szamocin (SGKP: wœ i folw., pow. warszawski, gm. Bródno, pow. Tarchomin;
w 1827 r. – 7 dm, 95 mk. Oprócz tej wymienia inne nazwy o podobnej genezie: Szamo-
cin, Samocin, Szamocino 1364, daw. Samoczyn – miasto w pow. chodzieskim; te¿ Sza-
mociñska Hamernia i Szamociñskie Holendry – obie tak¿e w pow. chodzieskim, tu¿
pod Szamocinem). Wszystkie te nazwy pochodz¹ od nazwy osobowejSamota, która by³a
skrócon¹ postaci¹ któregoœ ze staropolskich imion z³o¿onych: Sambora lub Samogosta.

Tarchomin (SGKP: wœ i kilka folwarków nad Wis³¹, pow. warszawski, gm. Jab³on-
na, par. Tarchomin; w 1827 r. – 10 dm; istnieje tu fabryka pudrety21). EW: œlady osady
w II okresie br¹zu; w XIII w. wzmiankowany jako wieœ szlachecka, usytuowana przy
szlaku nadwiœlañskim do Jab³onny; w XV w. w³asnoœæ Jastrzêbców-Bolestów i Juno-
szów; w XVI w. – Wesslów i Zaliwskich; w XVIII w. Tarchomin po³¹czono z Tarcho -
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18 Wiele z nich nie przetrwa³o do naszych czasów.
19 Nie zachowa³a siê nazwa folwarkuZ³otopole (wymieniona na mapie z 1914 r.), le¿¹cego na po³udnie od Ró-
¿opola. Istnienie takiej nazwy mo¿e nasuwaæ przypuszczenie, i¿ albo by³a ona jedynie wzorowana na nazwach
odimiennych z cz³onem-pol, albo te¿ nazwa Ró¿opol(e) ma topograficzn¹ (przyrodnicz¹) genezê.
20 Termin prawniczy: emfiteutyczny – dotycz¹cy emfiteuzy. W prawie rzymskim by³a to wieloletnia, dzie-
dziczna i zbywalna dzier¿awa gruntu z prawem czerpania z niej zysków, wznoszenia budynków itp., ale bez
mo¿liwoœci nabycia prawa w³asnoœci przez zasiedzenie.
21 Pudreta – nawóz wyrabiany z suszonych i sproszkowanych odchodów ludzkich.



minkiem (by³a to wieœ szlachecka, w XVI w. nale¿a³a do rodziny Œwiderskich;
w XVIII w. kupiona przez Ossoliñskich i po³¹czona z dobrami Tarchomina); w 1790 r.
dobra te naby³ T. Mostowski i zbudowa³ dworek, a na pocz¹tku XIX w. – klasycystycz-
ny pa³ac. W koñcu XIX w. Tarchomin rozparcelowano i powsta³ wówczas Tarchomin
Fabryczny, a dawny otrzyma³ nazwê Tarchomin Koœcielny. Geneza nazwy jest niejasna.
Mo¿na siê w niej ewentualnie domyœlaæ staropol. czasownikatarchaæ‘gadaæ’, te¿ ‘biec,
toczyæ’, który da³ nazwê miejscowoœci za poœrednictwem nazwy osobowej (SGKP notu-
je te¿: Tarchów, Tarchówek, Tarchalin).

GRUPA NAZW O RODOWODZIE MIESZANYM, TOPOGRAFICZNYM
I/LUB POSESYWNYM:

D¹brówka Grzybowska (SGKP jedynie odnotowuje nazwê, wœród wielu innych
nazw: D¹browa, D¹brówka i podobnych). EW: w XVI w. wieœ szlachecka, zw.D¹brów-
k¹ Wielk¹ , nale¿a³a do kilku w³aœcicieli; w XVIII w. w³asnoœæ rodzinyGrzybow-
skich, za³o¿ycieli warszawskiej jurydyki Grzybów. W 1877 r. mia³a 122 mk i folwark
(do 1874 r. nale¿a³ do M. Kalergis-Muchanow, rozparcelowany po 1880 r.).D¹brówka
Mniejsza,wieœ szlachecka; w XV w. nale¿a³a do rodu Lubów; w XVI w. – do szlachty za-
grodowej D¹browskiej (kilku w³aœcicieli); w XVIII w. przy³¹czona do dóbr Tarchomin.
Pierwszy cz³on nazwy jest wyrazem pospolitym o znaczeniu ‘ma³a d¹browa, zaroœla dê-
bowe’; drugi – zwi¹zany z nazwiskiem jej w³aœcicieli w XVIII w.

D¹brówka Szlachecka – EW: osada w pobli¿u Tarchomina; w XVI w. wieœ szla-
checka, zw.D¹brówk¹ Œredni¹(mia³a czterech w³aœcicieli); w XVII i XVIII w. w³asnoœæ
Ossoliñskich – od tego czasu ustali³a siê nazwaD¹brówka Szlachecka.

Micha³owo-Grabina (SGKP: Micha³ów, wœ, pow. warszawski, gm. Jab³onna, par.
Tarchomin; w 1827 r. – 18 dm, 65 mk; por. te¿: wœ i folw., pow. warszawski, gm. Jab³on-
na, par. Wielszew, odleg³e 17 wiorst od Warszawy; w 1827 r. – 29 dm, 253 mk.; SGKP
wœród licznych nazw miejscowoœci zwi¹zanych z nazw¹ drzewagrab, a œciœlej z ich leœ-
nym skupiskiem, tej miejscowoœci nie wymienia). Pierwotnie zapewne dwa pobliskie
miejsca o dwóch niezale¿nych nazwach: jedno nazwane od imienia w³aœciciela, drugie –
by³o skupiskiem grabów, grabowym laskiem, co jeszcze dziœ w pe³ni uzasadnia œródle-
œne po³o¿enie miejsca o tej nazwie w obrêbie dzielnicy Bia³o³êka22.

Ruskowy Bród (SGKP: wœ, pow. warszawski, gm. i par. Nieporêt; poza tym bardzo
liczne nazwy z rdzeniemrus-, rusk-, w tym np.: Ruski Bród XV w., Ruszky Brod,
wœ u Ÿróde³ Radomki, w bagnistej okolicy, 17 wiorst od Koñskich; D³ugosz wspomina
tê wieœ w opisie par. Borkowice). Geneza drugiego cz³onu nazwy oczywiœcie wi¹¿e siê
z brodem, czyli miejscem przeprawy przez jak¹œ wodê. Pierwszy cz³on jest hipotetyczny.
Najpewniej pochodzi od przezwiska, które charakteryzowa³o wygl¹d, tj. rude w³osy,
protoplasty przezwiska lub jego póŸniejszego konkretnego nosiciela, a zarazem w³aœci-
ciela gruntu przy brodzie (staropol. rusy ‘czerwony, rudy, brunatny’ jest bogato po-
œwiadczone w polskim piœmiennictwie i w literaturze do XIX w., udokumentowane
równie¿ m.in. w S³owniku Lindego). Inna interpretacja genezy nazwy wi¹¿e siê z ro-
dzajem: rusej, rudawejgleby. Oba takie t³umaczenia znajdujemy równie¿ w objaœnianiu
genezy innych podobnych polskich nazw osób i miejscowoœci.
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22 Wiêksza miejscowoœæ o tej samej nazwie, po czêœci zurbanizowana, po³o¿ona na zachód od omawianej, nale-
¿y do gminy Nieporêt.



Œwidry(SGKP: wœ w³oœciañska nad Wis³¹, pow. warszawski, gm. Jab³onna, par. Tar-
chomin, przy drodze z Warszawy do Jab³onny, naprzeciw M³ocin; w 1827 r. – 12 dm,
146 mk. Przy wsi le¿y osada fabryczna Podœwidry). EW: Œwidry, Tarchominek Œwider-
ski, osiedle w dzielnicy Praga Pó³noc. W XVI w. pó³³anowa wieœ szlachecka, nale¿a³a
do rodziny Œwiderskich; w po³owie XVII w. nadana kamedu³om z Bielan; w 2. po³.
XVIII w. odkupiona przez F. Friesego, sekretarza Stanis³awa Augusta; na prze³omie
XIX/XX w. powsta³a kolonia Œwidry Nowe. Geneza nazwy mog³a byæ dwojaka: b¹dŸ
pierwotnie topograficzna nazwa rzeki, od jej krêtego biegu, nastêpnie przeniesiona na
nazwê miejscowoœci, od której mog³o pochodziæ nazwisko w³aœcicieli w formie Œwider-
ski, b¹dŸ te¿ pierwotne by³o nazwisko w³aœciciela wsi w formie Œwider (takie nazwiska
s¹ poœwiadczone w dawnych dokumentach), póŸniej zmienione na Œwiderski (w tej
drugiej interpretacji w¹tpliwy jest jednak zwi¹zek z nazw¹ rzeki!).

Jak widaæ, przewa¿aj¹ca czêœæ nazw dawnych miejsc i miejscowoœci obszaru obecnej
dzielnicy Bia³o³êka zachowa³a siê do dziœ – b¹dŸ tylko w kartografii, b¹dŸ jako zapamiêta-
ne czy wrêcz funkcjonuj¹ce nazwy poszczególnych fragmentów terenu. Co wiêcej, wiele
z nich utrwalono równie¿ jako nazwy ulic – albo w ich pierwotnej postaci, np.Annopol,
K¹ty Grodziskie, K¹ty Tarchomiñskie, Kobia³ka, Lewandów, Ruskowy Bród, Szamocin, albo
czêœciej w formie przymiotnika od pierwotnej nazwy terenowej lub miejscowej, np.Ane-
ciñska, Bia³o³êcka, Brzeziñska, D³ugorzeczna, Henrykowska, Mañkowska, Nowodworska,
Œwiderska, Wojdyñska, ¯erañska.

W obecnym zasobie nazw ulic dzielnicy s¹ te¿ inne, nieliczne, które utrwali³y istnie-
nie wczeœniejszej nazwy terenowej, dziœ ju¿ nieznanej, jakul. Zagrodecka(od zagrody
– byæ mo¿e nazwa w³asna terenu) czy jakul. Zdziarska (od wyrazu pospolitego
zdzar/¿d¿ar ‘miejsce wypalone w lesie przez cz³owieka’, który sta³ siê podstaw¹ nazw to-
pograficznych i nazw wsi – licznych na Mazowszu, zapisywanych od XV w., jak np.
¯d¿ar, ¯d¿ary, ¯d¿arka).

W procesie scalania wielkiej sto³ecznej aglomeracji nastêpowa³o nieuniknione eli-
minowanie czêœci nazw ulic w³¹czanych miejscowoœci, tych, które powiela³y nazwy ju¿
istniej¹ce w zasobie nazewnictwa warszawskiego23. Na skutek takich koniecznych za-
biegów na terenie dzielnicy Bia³o³êka nie przetrwa³y takie nazwy ulic:Akacjowa, Chlub-
na, D³uga, Fortowa, Ogrodnicza, Olszowa, Po³udniowa, Poprzeczna, Szkolna, Œrodkowa, To-
polowa, Warszawska, Wczasowa, Zegrzyñska, ¯ytniai inne podobne, a tak¿e pewna liczba
nazw pami¹tkowych.

Takie straty nazewnicze terenów przy³¹czanych do du¿ej aglomeracji równowa¿y
mo¿liwoœæ kszta³towania nazewnictwa dzielnicy na nowo, niejako od podstaw, zw³a-
szcza je¿eli jej obszar jest stosunkowo ma³o zurbanizowany, jak w³aœnie znaczna czêœæ
Bia³o³êki. Tote¿ gmina ta, a teraz dzielnica, bardzo dobrze wykorzysta³a i wykorzystuje
swoj¹ sytuacjê topograficzn¹, a tym samym warunki sprzyjaj¹ce swobodnemu, zw³a-
szcza po 1989 r., kreowaniu lokalnego nazewnictwa24.
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23 Dopiero przy w³¹czeniu do Warszawy gminy/dzielnicy Weso³a nast¹pi³a inna regulacja: pozostawiono tam
wszystkie nazwy ulic (ponad 300), nawet te, które powiela³y ju¿ istniej¹ce na terenie Warszawy, w zamian za-
stosowano wyró¿nik szczegó³owy w postaci kodu pocztowego oraz dodatkowej zwyczajowej informacji, któr¹
jest nazwa dzielnicy.
24 Zespó³ Nazewnictwa Miejskiego Warszawy pod moim przewodnictwem specjalnie wyró¿ni³ tê dzielnicê za
w³aœciwe rozumienie regu³ i idei nazewnictwa miejskiego.



Gdy siê analizuje ca³y obecny zbiór nazw ulic dzielnicy (licz¹cy ju¿ ponad 400 nazw,
z pominiêciem niewielkiej grupy placów i rond), to widaæ, ¿e znalaz³a siê tutaj repre-
zentacja wszystkich znaczeniowych typów nazw miejskich, zarówno pochodz¹cych od
innych nazw w³asnych (osobowych, terenowych, miejscowych), jak równie¿ od rozmai-
tych grup wyrazów pospolitych25.

Istnieje wprawdzie grupa, stosunkowo niewielka w porównaniu z niektórymi inny-
mi dzielnicami Warszawy (Ursynów czy Wola i Bemowo), nazw nietrafnych, nieodpo-
wiednich dla obiektów topograficznych miasta, które stanowi¹ spuœciznê dawnych
nie najlepszych i nieprzemyœlanych zasad nazewniczych (powstawa³y w latach 1951-
-1979), np.:Ambaras, Animuszu, Atutowa, Ciupagi, Dro¿d¿owa, Druciana, Guñki, Kabrio-
letu, Lemiesz, Liczyd³o, Sortowa, Tapetowa.

Natomiast z satysfakcj¹ nale¿y podkreœliæ istnienie bardzo du¿ej liczebnie grupy to-
pograficznych nazw ulic, które najnaturalniej wi¹¿¹ siê z okreœlaniem obiektów tereno-
wych, równie¿ w obrêbie miasta, np.:B³onie, Dêbinki, Gaik, Kniei, £¹czna, £¹kowa, Ma-
³ej Brzozy, Ma³ych Dêbów, Oczary, Ostoja, Smugowa, Wykroty, Zagaje, Zarzecze.

Naturalnie komponuj¹ siê z nimi nazwy przyrodnicze, np.: Czeremchowa, Dêbowa,
Forsycji, Jab³oni, Jarzêbinowa, K³osowa,a tak¿eBobrowa, Dzikiej KaczkiczyTraszki.

Wiele nazw okreœla po³o¿enie, przebieg oraz wygl¹d i charakter ulicy jako obiektu
terenu, np.: G³ówna, Okr¹g³a, P³aska, Pod³u¿na, Œlepa, Zak¹tna; Dwusieczna, Roz³¹czo-
na, Sieczna; Dorodna, Dynamiczna, Familijna, Goœcinna, Huczna, Sielska; Inna, Pstra.
Wszystkie one kontynuuj¹ najstarsze typy nazw miejskich, poœwiadczone od XV-
-XVI w. 26

Nazwy pami¹tkowe i tutaj, jak niemal w ca³ej Warszawie i prawie we wszystkich pol-
skich miastach, stanowi¹ znaczny procent (ok. 20-25%) ca³ego wspó³czesnego zbioru
nazewnictwa miejskiego27. Warto jednak podkreœliæ, ¿e w dzielnicy Bia³o³êka obecnie
dba siê o dobór w³aœciwych, godnych uczczenia patronów, ¿eby dla ilustracji wymieniæ
takich jak: Piast Ko³odziej, Erazm z Zakroczymia, gen. Kazimierz Pu³aski, Aleksander
Kamiñski, ojciec Anicet, W³odzimierz Przerwa-Tetmajer, Pablo Picasso, Vincent van
Gogh, Pola Negri, Hanka Ordonówna, Jerzy Kukuczka, a tak¿e – o dobór godnych upa-
miêtnienia faktów historycznych, takich jak: 15 Sierpnia, Uniwersa³ (Po³aniecki), Insu-
rekcja (Koœciuszkowska).

W tej dzielnicy powsta³o te¿ wiele nazw ulic upamiêtniaj¹cych dawne postacie hi-
storyczne, jak np. Marcin z Wrocimowic, Miko³aj z D³ugolasu, Skarbek z Gór, równie¿
postacie literackie, zarówno z literatury dzieciêcej, np.: Calineczka, Ma³y Ksi¹¿ê, Miœ
Puchatek, jak przede wszystkim z powieœci historycznych Sienkiewicza, np. Danusia,
Zbyszko z Bogdañca, Maciek z Bogdañca, Oleñka, Hajduczek, Babinicz, Ketling, Ma³y
Rycerz, Rzêdzian.

Id¹c torem upamiêtniania rzeczywistych i literackich przedstawicieli polskiego ry-
cerstwa i szlachty, mieszkañcy – mi³oœnicy heraldyki oraz w³adze Bia³o³êki postanowili
uwieczniæ równie¿ nazwy niektórych historycznych rodów i ich znaków herbowych.
Ten oryginalny i jak dotychczas unikatowy pomys³ zaowocowa³ takimi nazwami ulic,
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25 Zob. K. Handke, S³ownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa 1998. Wyd. Slawistyczny Oœrodek Wydawniczy
(SOW) przy Instytucie Slawistyki PAN. Tam równie¿ klasyfikacje typów nazewnictwa miejskiego.
26 Zob. eadem,Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1970.
27 Zob. eadem,Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992.



jak np.: Bogoriów, Gozdawitów, Gryfitów, Grzymalitów, Koœcieszów, Leliwitów, Pa³uków,
Porajów.

W nazewnictwie tej dzielnicy znalaz³a wyraŸne odzwierciedlenie nowa – zarysowu-
j¹ca siê ostatnio i w innych warszawskich dzielnicach – tendencja do nadawania ulicom
nazw o treœciach mi³ych i bliskich ludziom, poetycko siê kojarz¹cych28. Na terenie dzi-
siejszej Bia³o³êki nale¿¹ do nich nastêpuj¹ce nazwy ulic:Cudne Manowce, Echa Leœne,
Jesiennych Liœci, Leœnej Polanki, Polnych Kwiatów, Szumi¹cych Trawi inne. Niew¹tpliwie
jest to reakcja na dominacjê w okresie PRL nazw dziwnych, brzydkich, nieprzyjaznych,
nie przystaj¹cych do miejskiej topografii (por. wy¿ej), a przede wszystkim reakcja na
dominacjê koniunkturalnych nazw pami¹tkowych, w wiêkszej czêœci nieakceptowa-
nych przez mieszkañców29.
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28 Wyraziœcie przejawi³a siê ta tendencja w pracach nades³anych w 2004 r. na konkurs „Rzeczpospolitej”, orga-
nizowany razem z firm¹ Prokom, na nazwy obiektów w przysz³ym miasteczku Wilanów.
29 Po 1989 r., gdy fala zmian nieakceptowanych patronów w nazewnictwie objê³a niemal wszystkie miasta kra-
jów pozostaj¹cych wczeœniej w krêgu sowieckiego totalitaryzmu, w Bañskiej Bystrzycy powa¿nie rozwa¿ano
przyjêcie zasady wykluczenia wszelkich patronów z miejskiego nazewnictwa.



RECENZJE

JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI, WARSZAWA
WIELORAKA (1749-1944). STUDIA, SZKICE, SYLWETY,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 731

Najnowsza ksi¹¿ka Juliusza Wiktora Gomulickiego potwierdza, ¿e nale¿y on do szczu-
p³ego grona najwybitniejszych varsavianistów. Recenzowana praca ma charakter na-
ukowy. Jednoczeœnie jednak jej Autor porusza siê poœród postaci kilku epok, tak jakby
zna³ je osobiœcie. Rzadko siê zdarza, aby dwie dusze – znawcy i mi³oœnika tak idealnie
uzupe³nia³y siê, decyduj¹c o dziele, które – rzec mo¿na – porywa za serce, a zarazem da-
je poczucie obcowania z faktami, tj. autentyczn¹ rzeczywistoœci¹ historyczn¹.

Oto np. w rozdz. II ksi¹¿ki Gomulicki przedstawia postaæ Jana Ancuty – w³aœciwie
nieznanego pisarza Warszawy stanis³awowskiej. Wywodzi³ siê on ze szlachty osiad³ej
w Nowogródzkiem, pozostaj¹c w Warszawie outsiderem – równie¿ na niwie literackiej.
Przez badaczy Oœwiecenia bywa³ mylony z Kajetanem Wêgierskim, a nawet Julianem
Ursynem Niemcewiczem (z którym siê przyjaŸni³). Owa historyczna „marginesowoœæ”
Ancuty t³umaczy siê tym, ¿e jego pasjê stanowi³a Warszawa szelmowska – miasto pro-
stytutek, rajfurów, szulerów i lichwiarzy (zamieszkuj¹cych g³ównie drewniane domki
na Trêbackiej, Bednarskiej i Nowym Mieœcie). Co jednak wydaje siê szczególnie intere-
suj¹ce, ów tajemniczy i odkryty przez Gomulickiego Ancuta by³ realist¹, powiedzieæ
mo¿na praojcem pozytywistycznego piewcy Warszawy (równie¿ miêdzy innymi szel-
mowskiej!), mianowicie Boles³awa Prusa. Zreszt¹, tak jak Prus, Ancuta nie wierzy
w autentyczn¹ moralnoœæ arystokracji oraz w szczer¹, bezinteresown¹ mi³oœæ. Równie¿
u Ancuty rz¹dzi pieni¹dz:

Nie ¿yczêæ, przyjacielu, jechaæ do Warszawy,
Chyba tylko, byœ m³ode pas³ rozkosz¹ ¿¹dze;
Prawda jest, i¿ najs³odsze tu znajdziesz zabawy,
Ale to wtenczas tylko, kiedy masz pieni¹dze.

Stanis³awowsk¹ Warszaw¹ barwnie rz¹dzi wiêc pieni¹dz (por. te¿ rozdz. III tomu),
zdobi¹ j¹ zaœ przede wszystkim kap³anki Wenery, jednoczeœnie kwitnie kupiectwo, nie-
stety nieomal wszêdzie dostrzec mo¿na równie¿ nêdzê.

Równie pieczo³owity jest Gomulicki w studium Wieczory na Starym Mieœcie, gdzie
przedstawia kamienicê Pod Fortun¹ (nr 4, hip. 68), któr¹ zarazem – z w³aœciw¹ sobie
majestri¹ – przesyca ¿yciem. Otó¿ mieszka³ tu Jan Czempiñski, bywa³ zaœ Franciszek
Bohomolec i inni luminarze Oœwiecenia. W karmazynowym saloniku czêsto brzmia³a



muzyka (córki Czempiñskiego by³y uzdolnione artystycznie). Tu recytowano poezje,
inscenizowano scenki dramatyczne, tu omawiano aktualne problemy stanis³awowskiej
Warszawy.

Nie sposób oczywiœcie w tak krótkiej prezentacji wspomnieæ o wszystkich tekstach,
jakie z³o¿y³y siê na ksi¹¿kê. Tym bardziej, ¿e szkice dotycz¹ spraw z gruntu od siebie
odleg³ych. Mimo jednak owej ró¿norodnoœci, zapowiadanej przez tytu³ow¹ „wielora-
koœæ”, praca stanowi ca³oœæ. Decyduje o tym nie tylko, zaznaczona na wstepie, specyfika
filologiczno-historycznego warsztatu Gomulickiego, ale równie¿ konsekwentnie chro-
nologiczny uk³ad tomu.

Na przyk³ad koniec XVIII w. reprezentuje w tomie „Barani Ko¿uszek” – staromiej-
ski legendarny kpiarz (portretowany miêdzy innymi przez J. P. Norblina!), który s³yn¹³
z dowcipnych piosenek oraz szczodrego serca – pozyskane dobra rozdawa³ warszawskiej
biedocie. Do ciekawszych tekstów poœwiêconych okresowi miêdzy Oœwieceniem i doj-
rza³ym romantyzmem nale¿yTaniec na pobojowisku– szkic poœwiêcony poezji patrio-
tyczno-satyrycznej, a bêd¹cy wa¿nym przyczynkiem do dziejów varsavianistycznej poe-
zji polskiej wspomnianego okresu. Nieomal tego samego czasu dotyczy opowieœæ o An-
tonim Magierze, w wypadku którego „ma³¹ ojczyznê” stanowi³a Warszawa (przede
wszystkim ul. Piwna, na której siê wychowa³). Ten estetyk, literat i meteorolog zajmuje
Gomulickiego na wielu stronach, poniewa¿... i on by³ wielkim kronikarzem Warszawy.

Warto wspomnieæ, ¿e Gomulicki poœwiêca odrêbn¹ rozprawê niemieckiemu œrodo-
wisku warszawskiemu (pisze o E. T. Hoffmannie) poczatku XIX w., tudzie¿ osobny
szkic Towarzystwu Przyjació³ Nauk. Pierwsz¹ po³owê XIX w. ilustruje w ksi¹¿ce stu-
dium Norwid w Warszawie,wszak Gomulicki to równie¿ najwiêkszy znawca tego poety.
Jak wiadomo, „Idea³ siêgn¹³ bruku” w³aœnie w Warszawie (ul. Nowy Œwiat), autorFor-
tepianu Szopenazaœ to najwiêkszy poeta, jakiego Warszawa kiedykolwiek wyda³a.

Druga po³owy XIX w. to sylwetka W³adys³awa Korotyñskiego – równie¿ kronikarza
dziejów Warszawy. Z kolei Artur Opmann, wychowanek Leszna, piewca Starego Mia-
sta, reprezentuje I po³. XX w. Bohater tego szkicu to postaæ wa¿na dla warszawskie-
go czasopiœmennictwa tego okresu – twórca „Starej Warszawy” oraz wspó³pracownik
„Kroniki Warszawy”. I jeszcze dwie inne wa¿ne postaci tamtych czasów: Wiktor Go-
mulicki (ojciec autora tomu) jako „poeta Warszawy”, tudzie¿ „Malarz Warszawy baœ-
niowej”, tj. Bronis³aw Kopczyñski.

Dwa ostatnie szkice zawarte w ksi¹¿ce dotycz¹ II wojny œwiatowej i niekiedy czasów
powojennych. To szczególny dokument tragedii miasta. Têsknota za przedwojenn¹
œwietnoœci¹ stolicy ³¹czy siê tutaj z relacjami odnosz¹cymi siê do akcji ratowania cen-
nych rêkopisów lub dziwnych spotkañ z ludŸmi, które mia³o siê np. za zaginione. Nar-
racja staje siê tu daleko bardziej osobista, obfituje we fragmenty dialogowe, jakby ro-
dem z reporta¿u. Mamy tu niejako pamiêtnik humanisty (czasem przypominaj¹cy
Pamiêtnik z Powstania WarszawskiegoMirona Bia³oszewskiego), który w ukochanym
mieœcie prze¿ywa rodzaj wymuszonej przez historiê dehumanizacji. Musi on pozna-
waæ Warszawê jakby ci¹gle na nowo, ale podkreœlmy: nawet wtedy Gomulicki potrafi
zdobyæ siê na dystans – wszak jest warszawiakiem kilku epok... Nieobca jest mu wiêc
zmiennoœæ i wielorakoœæ, którym z natury rzeczy towarzyszy równie¿ tragizm (doty-
cz¹cy nie tylko losów ludzkich i zniszczonej zabudowy, lecz tak¿e zmian natury geo-
politycznej).

Trzeba na koniec wspomnieæ, ¿e wydanie ksi¹¿kowe studiów, rozproszonych po cza-
sopismach (g³ównym by³a tu „Stolica”) i ukazuj¹cych siê przez kilkadziesi¹t lat, nie by-
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³oby mo¿liwe, gdyby nie pomoc Romana Nowoszewskiego, który od wielu lat towarzy-
szy³ Gomulickiemu w pracy nad kolejnymi publikacjami. Dziêki jego wytrwa³ej pracy
redakcyjnej dzisiaj na pó³ce ka¿dego, kto kocha stolicê, mo¿e znaleŸæ siê jedna z najlep-
szych – w tym jedna z najlepiej napisanych (myœlê o jêzyku) – prac prezentuj¹cych
dzieje miasta Warszawy.

Wies³aw Rzoñca
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Ma³gorzata Dubrowska, Medaliony i plakiety: katalog zbiorów Muzeum Histo -
rycznego m.st. Warszawy, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005,
ss. 131; fotografie. ISBN 83-88477-40-4.

Katalog kolekcji medalionów i plakiet z XIX i XX w. (181 ekspo natów) oraz
wspó³czesnych prac medalierskich (69 eksponatów) w zbiorach Muzeum Historyczne-
go m.st. Warszawy. We wstêpie do katalogu przedstawiono historiê zbiorów, omówiono
prace najciekawsze pod wzglêdem tematycznym i artystycznym. Podkreœlono doku-
mentacyjn¹ funkcjê medalierstwa wobec wydarzeñ politycznych, spo³ecznych i kultu-
ralnych.

Anna Dybczyñska-Bu³yszko, Od kamienicy do wie¿owca, nak³. autora, Warszawa
2005, ss. 208; fotografie, plany. ISBN 83-921751-0-7.

Tytu³ symbolicznie okreœla drogê, jak¹ przesz³a architektura mieszkaniowa. Autor-
ka, uwzglêdniaj¹c zmiany polityczne, spo³eczno-gospodarcze, kulturowe i techniczne,
omawia rozwój budownictwa wielorodzinnego w latach 1918-1939 na przyk³adzie bu-
downictwa warszawskiego. Podstawow¹ struktur¹ analizowan¹ w pracy jest mieszkanie
czteropokojowe. Autorka nie ogranicza siê tylko do przeœledzenia koncepcji uk³adu ta-
kich mieszkañ – interesuj¹ j¹ równie¿ zmiany aran¿acji wnêtrz, wyposa¿enia technicz-
nego, rozwi¹zañ materia³owych. Praca uzupe³niona zosta³a materia³em zdjêciowym
oraz planami mieszkañ.

Maria Ejchman, Platery: katalog zbioru platerów warszawskich im. Anieli i Ta -
deusza Wysiadeckich, Muzeum Woli Oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. War-
szawy, Warszawa 2005, ss. 108; fotografie. ISBN 83-88477-46-3.

Katalog wystawy pokazuj¹cej platery, wyroby rzemieœlników (Krotkiewicza, Klotza,
Jaskulskiego, Juwilera i in.) oraz wielkich firm dzia³aj¹cych na terenie Warszawy: Nor-
blina, Frageta, Henneberga, Plewkiewicza. Kolekcjê tê zgromadzi³ w ci¹gu blisko dwu-
dziestu lat Tadeusz Wysiadecki. Po jego œmierci w 1994 r. zosta³a przekazana przez mat-



kê Anielê do Muzeum Woli. Katalog zawiera opisy
najcenniejszych 82 obiektów z pierwszej po³owy XIX
w. do 1939 r. Uzupe³nieniem opisów jest historia ko-
lekcji i biogram jej twórcy, liczne fotografie ekspona-
tów, informacje o firmach, wykaz ich sygnatur oraz
reprodukcje reklam wyrobów platerowanych, katalo-
gów handlowych i cenników.

Introligatorstwo warszawskie. Wystawa zorganizowana w roku jubileuszu 25-le-
cia Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, 5 paŸdziernika–20 listopada 2005(oprac.
scenariusza wystawy i katalogu E. Pokorzyñska, wspó³pr. M. T. Horoszewicz),
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Warszawa 2005, ss. 56; fotografie. ISBN
83-88477-35-8.

Katalog wystawy zaprezentowanej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, towa-
rzysz¹cej sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Przy-
pomniano historiê introligatorstwa warszawskiego od 1525 r., kiedy to pojawi³a siê
pierwsza wzmianka o dzia³alnoœci warszawskiego introligatora, a¿ po czasy wspó³czes-
ne. W katalogu pokazano oprawy ksi¹g miejskich z XVII i XVIII w. z t³oczeniem her-
bu Warszawy, przyk³ady opraw ksi¹¿kowych z XIX i XX w., prace jednego z najlep-
szych warszawskich introligatorów Jana Recmanika i artystki Ewy Lorentowiczowej,
a tak¿e dokumenty z Ksi¹g Cechu Introligatorów, reklamy wyrobów i pami¹tki rodzin-
ne introligatorów.

Ludwika Nitschowa – warszawska rzeŸbiarka (oprac. katalogu A. D¹browska),
Muzeum Woli Oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2005,
ss. 48; fotografie. ISBN 83-88477-38-2.

Katalog wystawy z cyklu Poczet warszawiaków,przypominaj¹cego zas³u¿one dla
Warszawy postaci ubieg³ego stulecia, zorganizowanej w Muzeum Woli. Bohaterk¹ wy-
stawy jest Ludwika Nitschowa (1889-1989) – rzeŸbiarka, profesor Akademii Sztuk
Piêknych, autorka wielu warszawskich pomników (m.in. S. Starzyñskiego, M. Cu-
rie-Sk³odowskiej, pomnika Syreny, M. Kopernika, p³askorzeŸbyMurarstwona pl. Kon-
stytucji, tablic pami¹tkowych, nagrobków i pomników na cmentarzu Pow¹zkowskim.

Andrzej So³tan, Kamienica Bornbachowska, Sta-
romiejski Dom Kultury w Warszawie, Warszawa
[2006], ss. 142; fotografie. ISBN 83-89492-15-6.

Dzieje jednej z kamienic otaczaj¹cych Rynek Sta-
rego Miasta, zwanej kamienic¹ Bornbachowsk¹ od na-
zwiska budowniczych i pierwszych w³aœcicieli, przed-
stawicieli znanego rodu kupieckiego Starej Warszawy.
Blisko szeœæsetletnia historia kamienicy œciœle ³¹czy
siê z losami jej budowniczych, gospodarzy i mie-
szkañców: Bornbachów, Senknechtów, Barssów, Mia-
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skowskich, Kurczyñskich, K³obskich. Autor wiele miejsca poœwiêca okupacyjnym
dziejom kamienicy i jej powojennej odbudowie. Od 1953 roku w zabytkowym budynku
mieœci siê Staromiejski Dom Kultury. Cennym uzupe³nieniem monografii s¹ ilustracje,
fotografie, plany przedstawiaj¹ce zmieniaj¹c¹ siê architekturê kamienicy, bibliografia
tematu oraz indeks osób.

Warszawska awangarda jidysz: antologia tekstów (praca zbior., red. K. Szyma-
niak), Wydaw. s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2006, ss. 363; il. ISBN 83-7453-711-6.

Dwujêzyczna i bogato ilustrowana antologia przedstawia nowoczesn¹ kulturê jidysz
w Polsce. Perec Markisz, Uri Cwi Grinberg, Izrael Joszua Singer, Mark Szwarc i Hen-
ryk Berlewi to tylko niektórzy z wybitnych artystów zwi¹zanych z warszawsk¹, przed-
wojenn¹ awangard¹ jidysz. W ksi¹¿ce przedstawiono manifesty artystyczne tej grupy,
utwory literackie, teksty podejmuj¹ce problematykê modnych pr¹dów w sztuce i filozo-
fii, kina abstrakcyjnego, nowoczesnego malarstwa i rzeŸby konstruktywistycznej.

PRZEWODNIKI

Vincent Grandferry, Alicja Szewczyk, Warszawa (przek³. z fr. B. Kocowska), Natio-
nal Geographic Wydaw. G+J RBA Sp. z o.o. &Co. Spó³ka Komandytowa, Warszawa
2006, s. nlb.; fotografie, plany (Seria: Miasto jak na D³oni). ISBN 83-60006-10-5.

Podrêczny przewodnik po Warszawie. Na ogólnym planie wyodrêbniono szeœæ tras
zwiedzania miasta: Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieœcie– Teatr Wielki, Praga,
Pa³ac Krasiñskich – Muranów – Burakowska, Pa³ac Kultury i Nauki – Nowy Œwiat, Plac
Konstytucji – Park £azienkowski. Opis tras i zabytków uzupe³niono fotografiami naj-
ciekawszych obiektów, szczegó³owymi planami, map¹ sieci komunikacji warszawskiej
i praktycznymi informacjami (adresy restauracji, kawiarni, barów, sklepów, hoteli).

Koœció³ œw. Stanis³awa Kostki: u grobu S³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki,
(tekst i oprac. graficzne A. Spiechowicz-Jêdrys), Wydawnictwo Turystyczne, Kra-
ków 2006, ss. 36; fotografie (Seria: Szlakami Polskich Tradycji Chrzeœcijañskich.
Przewodnik Pielgrzyma). ISBN 83-88891-89-8.

Przewodnik zawiera opis i plan koœcio³a Œw. Stanis³awa Kostki na warszawskim ¯o-
liborzu. Przedstawiaj¹c historiê parafii, podkreœlono jej szczególn¹ rolê w okresie „Soli-
darnoœci” i stanu wojennego. To tutaj od 1981 r. co miesi¹c odprawiane s¹ Msze za Oj-
czyznê, to w tym koœciele w latach 1980 –1984 sprawowa³ pos³ugê duszpastersk¹ ksi¹dz
Jerzy Popie³uszko, tu znajduje siê jego grób i powsta³e w 2004 r. Muzeum S³ugi Bo¿ego
ks. Jerzego Popie³uszki.

Micha³ Pilich, Warszawska Praga: przewodnik, Fundacja „Centrum Europy”,
Warszawa 2005, ss. 221; ilustracje. ISBN 83-923305-7-9.

Przewodnik sk³ada siê z dwóch czêœci: bedekera i informatora. Czêœæ pierwsza to
opis trzech praskich tras uzupe³niony materia³ami ilustracyjnymi. Zwiedzamy zabytki
architektury, miejsca historyczne, wspó³czesne budowle charakterystyczne dla nowej
Pragi. W drugiej czêœci zamieszczono skorowidz najciekawszych miejsc prawobrze¿nej
Warszawy: galerii, teatrów, restauracji i kawiarni, hoteli, warsztatów rzemieœlniczych,
sklepów. Ksi¹¿ka, choæ ma formê przewodnika, adresowana jest nie tylko do turystów,
ale tak¿e do warszawiaków, którzy chc¹ poznaæ niezwyk³¹ przesz³oœæ tej dzielnicy wraz
z jej szerok¹ ofert¹ turystyczn¹ i kulturaln¹.
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Warszawski przewodnik literacki (praca zbior., red. P. Cieliczko), Fundacja
na Rzecz Badañ Literackich, Warszawa 2005, ss. 295; fotografie, rysunki, plany.
ISBN 83-9923224-0-1.

Autorami przewodnika s¹ m³odzi doktoranci Instytutu Ba-
dañ Literackich PAN. Zapraszaj¹ „do wêdrówki szlakiem my-
œli, wizji i wyobra¿eñ Warszawy, które zapisane zosta³y w lite-
raturze...” Przekonuj¹, ¿e Warszawa jest warta poznania „jako
miasto, o którym pisali najznakomitsi polscy poeci i pisarze”.
I tak otrzymaliœmy portret miasta nakreœlony w ponad 130
utworach literackich, od dzie³ Kochanowskiego, Morsztyna,
Mickiewicza, Norwida, Na³kowskiej, Bia³oszewskiego, Tyr-
manda, po wspó³czesnoœæ: Herberta, Osieck¹, Nowakowskie-
go, Mas³owsk¹ i Staszczyka. Uzupe³nieniem przewodnika s¹
portrety autorów opisuj¹cych Warszawê i barwne fotografie
przywo³ywanych miejsc.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Rafa³ Chwiszczuk, Warszawa ma³o znana(tekst R. Chwiszczuk; fot. R. Dro¿d¿,
R. Latoszek, R. Chwiszczuk; przek³. na ang. A.-M. Fabianowski), „Veda” Agencja
Wydawnicza; Hurtownia Platon Sp. z o.o., Warszawa 2006, ss. 141; fotografie.
ISBN 83-60205-00-0.

Zdjêcia pokazane w albumie pochodz¹ z wystawy „Warszawa ma³o znana” zorgani-
zowanej w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Pa³acu Kultury i Nauki. Nie znaj-
dziemy w nim typowych miejsc i widoków warszawskich. Autorzy oprowadzaj¹ nas
po Warszawie nieznanej lub zapomnianej, pokazuj¹ tajemnicze podwórka, ukryte,
pe³ne kontrastów uliczki, warszawskie cmentarze, zagubione wœród nowoczesnej ar-
chitektury pa³acyki, dworki i wille, forty, magiczne miejsca i ciekawostki architektury.
Fotografie te zaskakuj¹ oryginalnoœci¹ i zachêcaj¹c¹ do spacerów po Warszawie nowymi
trasami.

Felicjanki w Warszawie. 150. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr œw. Felik-
sa z Kantalicjo (oprac. tekstów i przek³. na ang. F. Janas; przygot. graficz. katalogu
N. B³a¿ejczyk), Warszawa [2005], ss. 20; fotografie.

Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, któ-
rej tematem by³y dzieje jednego z najstarszych, rdzennie polskich zakonów – Zgroma-
dzenia Sióstr Felicjanek. Zakon powsta³ w 1855 roku, a losy jego mocno zwi¹zane by³y
z histori¹ Warszawy. Siostry felicjanki, powo³ane do s³u¿by najbardziej potrzebuj¹cym
w czasie II wojny œwiatowej, pe³ni³y pos³ugê w szpitalach polowych, nios³y pomoc ofia-
rom wojny, ratowa³y dzieci ¿ydowskie, organizowa³y tajne nauczanie. Po wojnie mi-
mo przeszkód ze strony w³adzy prowadzi³y sierociñce, domy opieki dla doros³ych.

Jewish Warsaw today. ¯ydowska Warszawa dzisiaj (tekst A. Gold; fot. H. Ho -
zyasz; J. Pawlak; przek³. na ang. Z. Styczyrz), Wyd. Hhozyasz, Warszawa 2005,
ss. 192; fotografie (wyd. pol.-ang.). ISBN 83-921434 1-8.

Album pokazuje przedwojenn¹ ¿ydowsk¹ Warszawê – miasto, w którym ¯ydzi miesz-
kali od ponad 500 lat i w którym wspó³istnia³y obok siebie dwie kultury i dwa narody.
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S³ynne ¿ydowskie ulice: Nalewki, Gêsi¹, Dzieln¹, Franciszkañsk¹, Pawi¹, Mi³¹. Przy-
pomina miejsca, które zniknê³y z planu stolicy w czasie okupacji razem z blisko 400 ty-
si¹cami ich mieszkañców, miejsca i zabytki ocala³e do naszych czasów: cmentarz ¿y-
dowski przy Okopowej i Odrow¹¿a, Synagogê No¿yków, G³ówn¹ Bibliotekê Judaistycz-
n¹ i Instytut Studiów Judaistycznych (obecnie ¯ydowski Instytut Historyczny) oraz
miejsca, które sta³y siê symbolem tragicznych losów warszawskich ¯ydów: Umschlag-
platz, pomnik Bohaterów Getta, bunkier przy ul.  Mi³ej.

Konstancin: wille i ogrody (fot. J. Siedlar, tekst J. S. Majewski, projekt graficz.
A. Leman-Gostyñska), Migut Media, Warszawa 2005, ss. 280; fotografie (Seria:
Z Biblioteki Miesiêcznika „Villa”). ISBN 83-915152-8-1.

Album zawiera ponad 300 zdjêæ archiwalnych i wspó³czesnych przedstawiaj¹cych
historiê Konstancina – przed wojn¹ ekskluzywnej miejscowoœci letniskowej pod War-
szaw¹. Wspó³czesny Konstancin jest miejscem pe³nym kontrastów – obok wspania³ych
willi i pa³aców z prze³omu XIX i XX w. stoj¹ domy zdewastowane przez socjalistycz-
ny „kwaterunek”. Obok dzie³ wybitnych architektów (W. Marconiego, J. Heuricha,
I. Pianki, B. Czosnowskiego, J. Dziekoñskiego, T. To³wiñskiego) – nowobogackie rezy-
dencje. Autorzy albumu wiele miejsca poœwiêcaj¹ nie tylko dokumentacji najcenniej-
szych budowli, ale i ich twórcom, a tak¿e mieszkañcom Konstancina.

Zoltán Móser, Widzia³em Warszawê: fotograficzne zwierzenia Zoltána Mósera.
Láttam Varsót: Móser Zoltán fényképes vallomása(przek³. z wêg. Z. Lange), Mu-
zeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 129; fotografie [wyd.
pol.-wêg.]. ISBN 83-88477-42-0.

Fotografie autorstwa Zoltána Mósera, profesora fotografiki i estetyki na Wydziale
Filozofii Uniwersytetu Katolickiego w Budapeszcie. Piêkne, czarno-bia³e zdjêcia, arty-
styczne impresje ze spotkañ Wêgra z Warszaw¹.

Praga: prawa strona Warszawy (praca zbior.; red. H. Harasimowicz-Grodecka;
koncepcja, projekt i oprac. graficz. J. Wdowicki), Wyd. Przedsiêbiorstwo Rozwoju
Warszawy Holding – Wars SA; wspó³pr. Fundacja Rozwoju Warszawy, Warszawa
2005, ss. 322; fotografie. ISBN 83-922377-0-6 (wyd. pol.).

Ponad czterysta czarno-bia³ych fotografii dokumentuj¹cych historiê i wspó³czes-
noœæ prawobrze¿nej Warszawy. Album przywo³uje niepowtarzalny klimat tej dzielnicy,
przedstawia jej mieszkañców, historiê praskich pokoleñ, przedstawicieli wymieraj¹cych
zawodów – kuœnierzy, krawców, szewców, przypomina historiê rozkwitu i upadku s³yn-
nego Bazaru Ró¿yckiego, a tak¿e Jarmarku Europa na Stadionie X-lecia, architekturê
dzielnicy i jej ¿ycie artystyczne. Zdjêciom towarzysz¹ teksty kilkunastu autorów, m.in.
M. Nowakowskiego, A. Starskiego, S. J. Majewskiego, A. So³tana. W ksi¹¿ce znalaz³y
siê te¿ zdjêcia z krêconych na Pradze filmów A. Wajdy, R. Polañskiego oraz ilustrowany
rysunkami pamiêtnik kilkuletniej dziewczynki, która w latach piêædziesi¹tych mie-
szka³a na Pradze. Autorami wiêkszoœci fotografii s¹ artyœci zwi¹zani z Prag¹ – m.in.
Z. Klimkowska, N. Grospierre, J. Kamiñski.

Praga. The Right Side of Warsaw (praca zbior.; red. H. Harasimowicz-Grodecka;
koncepcja, projekt i oprac. graficz. J. Wdowicki), Wyd. Przedsiêbiorstwo Rozwoju
Warszawy Holding – Wars SA; wspó³pr. Fundacja Rozwoju Warszawy, Warszawa
2005, ss. 322; fotografie. ISBN 83-922377-1-4 (wyd. ang.) 1939.
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Warszawa w oczach maturzysty: fotografie Romana Mazika, Muzeum Woli Od-
dzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2005,ss. 115; fotografie.
ISBN 83-88477-37-4.

Katalog zorganizowanej w Muzeum Woli wystawy 84 niepublikowanych dot¹d foto-
grafii autorstwa 19-letniego maturzysty z Liceum im Jana Zamoyskiego, wykonanych
podczas pierwszych miesiêcy okupacji niemieckiej w Warszawie. Mazik z wielk¹ deter-
minacj¹ i poœwiêceniem rejestrowa³ dramat rodzinnego miasta. Na fotografiach mo¿na
zobaczyæ ogrom zniszczeñ, ruiny budynków mieszkalnych, koœcio³ów, zabytkowych
budowli, mostów, uliczne cmentarze. Zdjêcia wykonane w sposób amatorski stanowi¹
niezwykle cenny materia³ dokumentacyjny Warszawy lat wojny.

HISTORIA WARSZAWY
Do 1944 r.

Droga do Okólnika 1844-1944(praca zbior.; A. ¯bikowska-Migoñ i in.; oprac. i po -
s³owie H. Tchórzewska-Kabata), Biblioteka Narodowa, Warszawa 2005, ss. 215;
ilustracje. ISBN 83-7009-596-8.

Ksi¹¿ka zawiera teksty referatów wyg³oszonych podczas sesji naukowejDroga do
Okólnikazorganizowanej w Bibliotece Narodowej 19 paŸdziernika 2004 r. w 160. rocz-
nicê ustanowienia Biblioteki Ordynacji Krasiñskich (1844) i 60. spalenia ksiêgozbioru
po upadku Powstania Warszawskiego (1944). Przypomniano historiê jednej z najbar-
dziej zas³u¿onych instytucji kulturalnych w Polsce i omówiono zawartoœæ jej bogatych
zbiorów.

Ericsson. 100 lat w Polsce(tekst J. Majewski; red. A. Fogler), Wydaw. „Ericsson”,
Warszawa 2006, ss. 187; ilustracje. ISBN 83-923764-0-4.

Album towarzysz¹cy wystawie „Warszawa na progu nowoczesnoœci” zaprezentowa-
nej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Minê³o 100 lat od uruchomienia przez
szwedzk¹ firmê Ericsson pierwszej centrali telefonicznej w Warszawie. W zwi¹zku z ju-
bileuszem zgromadzono materia³y archiwalne, dokumenty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ fir-
my, wspomnienia i relacje pracowników, stare fotografie.

Wojciech Herbaczyñski, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich ,
(wstêp do wyd. 3. K. Cedro-Ceremu¿yñska), wyd. 3 uzup., „Veda” Agencja Wydaw-
nicza, Warszawa 2005, ss. 341; ilustracje. ISBN 83-85584-92-7.

Autor ksi¹¿ki, zmar³y w 1991 r., by³ znanym cukiernikiem
warszawskim, historykiem amatorem. Jego opracowanie to
rzetelnie udokumentowana monografia dziejów warszawskie-
go rzemios³a cukierniczego i sto³ecznego ¿ycia kawiarniane-
go. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana, uzupe³niona indeksem osób
– mistrzów rzemios³a cukierniczego, artystów, pisarzy, akto-
rów, polityków, bywalców opisywanych lokali, list¹ cukierni -
ków, którzy zginêli w czasie II wojny œwiatowej, i spisem pra-
cowni cukierniczych zniszczonych bezpowrotnie w latach
1939-1944.
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Feliks Jab³kowski, Dom towarowy Bracia Jab³kowscy. Romans ekonomiczny
(wstêp J. Jab³kowski), wyd. 2., Wydaw. „Iskry”, Warszawa 2005, ss. 253; ilustracje.
ISBN 83-207-1796-5.

Historia firmy Dom Towarowy Bracia Jab³kowscy opraco-
wana zosta³a przez jednego z jej w³aœcicieli i dyrektora w latach
1931-1950. Ponadstudwudziestoletnie funkcjonowanie przed-
siêbiorstwa pokazano na tle historii gospodarczej Polski, dzie-
jów Warszawy i losów mieszczañskiej rodziny Jab³kowskich.
Monografia udokumentowana archiwalnymi fotografiami, re-
produkcjami katalogów handlowych, druków reklamowych,
uzupe³niona wspomnieniami pracowników Domu Towarowe-
go Bracia Jab³kowscy i list¹ zatrudnionych w firmie w latach
1937-1950.

Maria Mórawska, Karol Mórawski, Od Marywilu do Wola Park: bazary, targo -
wiska i hale targowe w Warszawie od po³owy XVII w. do dziœ, Muzeum Woli Od-
dzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 141; fotografie.
ISBN 83-88477-32-3.

Katalog wystawyOd Marywilu do Wola Park,czynnej w dniach 31 maja–31 sierpnia
2005 r. w Warszawie w Muzeum Woli. Autorzy wystawy i publikacji przedstawiaj¹ piêæ
wieków historii bazarów i targowisk warszawskich. Dziêki zachowanym dokumentom,
rycinom, obrazom, fotografiom ukazuj¹ znaczenie tych szczególnych miejsc w dziejach
miasta. Katalog oprócz materia³u ikonograficznego zawiera spis miejsc targowych: od
œredniowiecznej jatki, po nowoczesne centra handlowo-rozrywkowe.

Powstanie styczniowe i zes³añcy syberyjscy: katalog fotografii ze zbiorów Mu-
zeum Historycznego m.st. Warszawy, czêœæ II:Zes³añcy syberyjscy(oprac. E. Ka-
miñska), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 407; fotografie.
ISBN 83-88477-43-9.

Druga czêœæ katalogu (czêœæ pierwsza wydana zosta³a w 2004 r.) zawiera blisko
200 fotografii przedstawiaj¹cych ponad 700 portretów osóbzes³anych na Syberiê,
w wiêkszoœci uczestników powstania styczniowego 1863 r. Po raz pierwszy pokazano
wszystkie zwi¹zane z tym tematem zdjêcia, znajduj¹ce siê w zbiorach Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy, bez wzglêdu na ich stan zachowania. We wstêpie autorka
omawia drogi zsy³ki i miejsca pobytu sybiraków, okolicznoœci wykonania fotografii.
Czêœæ zasadnicz¹ katalogu stanowi¹ reprodukcje i opis zdjêæ, a w miarê mo¿liwoœci – in-
formacje na temat ka¿dej z portretowanych osób.

100 lat na Smolnej, czyli Dzieje Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego
w Warszawie (praca zbior.; oprac. U. Golnik-Szczególska, M. Szczygielska, B. Ko-
zyra; wspó³pr. A. Grocholska, E. Kêdziorek), XVIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Jana Zamoyskiego, Warszawa 2005, ss. 183; fotografie. ISBN 83-920739-9-1.

Monografia szko³y za³o¿onej w 1903. Opracowanie zawiera historiê gimnazjum i li-
ceum, spisy dyrektorów i kadry nauczycielskiej, wybitnych absolwentów oraz profeso-
rów i wychowanków poleg³ych w walkach I i II wojny œwiatowej.



Warszawa, Maj 1926 (wybór i oprac. A. Knyt; wstêp od wydawcy Z. Gluza), Fun-
dacja Oœrodka KARTA, Warszawa 2006, ss. 64; fotografie. (Seria: Spotkania z Hi-
stori¹). ISBN 83-88288-09-1

Ksi¹¿ka zawiera relacje uczestników i obserwatorów przewrotu majowego 1926 r.,
m.in.: M. Rataja, gen. F. S³awoja-Sk³adkowskiego, W. Witosa, J. Pi³sudskiego A. Pi³sud-
skiej, K. Morawskiego, S. Wojciechowskiego, gen. S. Hallera, gen. T. Rozwadowskiego.
W pracy wykorzystano wspomnienia i pamiêtniki, wywiady i artyku³y prasowe, rozka-
zy. Bogaty materia³ ilustracyjny.

1939-1945

Agnieszka Haska, „Jestem ¯ydem, chcê wejœæ”: Hotel Polski w Warszawie, Wy-
daw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006, ss. 177 + 6 s. fotografii.
Seria: (Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ¯ydów). ISBN 83-7388-096-8.

Historia Hotelu Polskiego jest jednym z nie do koñca wyjaœnionych epizodów
w dziejach zag³ady ¯ydów warszawskich. Wkrótce po likwidacji getta warszawskiego
rozchodzi siê wiadomoœæ, ¿e w budynku przy ulicy D³ugiej 29 sprzedawane s¹ doku-
menty pañstw po³udniowoamerykañskich gwarantuj¹ce ¯ydom ukrywaj¹cym siê po
stronie aryjskiej bezpieczny wyjazd z Generalnego Gubernatorstwa. Z oko³o 2500 osób,
które szuka³y pomocy na D³ugiej – uratowa³o siê 400 osób. Autorka próbuje odpowie-
dzieæ na pytanie, czy Hotel Polski by³ zaplanowan¹ pu³apk¹ maj¹c¹ na celu zwabienie
ukrywaj¹cych siê poza gettem ¯ydów, czy te¿ mo¿liwoœci¹ ratunku, która z ró¿nych
wzglêdów nie powiod³a siê.

Tadeusz ¯enczykowski, Samotny bój Warszawy, Wydaw. „LTW”, Dziekanów
Leœny 2005, ss. 232. (Seria: Pisma Historyczne, T. 2). ISBN 83-88736-69-8.

Ksi¹¿ka po raz pierwszy opublikowana zosta³a w Pary¿u w 1985 r. Jej autor by³ hi-
storykiem, politykiem, ¿o³nierzem AK, szefem Akcji „N” i komórki propagandowej
„Rój”, w latach 1954-1975 redaktorem, a póŸniej dyrektorem Radia Wolna Europa.Sa-
motny bój Warszawyto analiza sytuacji militarnej w rejonie Warszawy latem 1944 roku
i opis przebiegu walk powstañczych.

Po 1945 r.

Ma³gorzata Mazurek, Socjalistyczny zak³ad pracy: porównanie fabrycznej co-
dziennoœci w PRL i NRD u progu lat szeœædziesi¹tych, Wydaw. „Trio”, Warszawa
2005, ss. 304. (Seria: W Krainie PRL / W Krainie KDL). ISBN 83-7436-007-0.

Praca z pogranicza historii i socjologii. Autorka porównuje funkcjonowanie dwóch
fabryk: Zak³adów im. Józefa Stalina w Berlinie Wschodnim i Zak³adów im. Ró¿y Luk-
semburg w Warszawie. Omawia codziennoœæ w du¿ych socjalistycznych zak³adach pra-
cy, podkreœla rozdŸwiêk miêdzy propagand¹ a rzeczywistoœci¹. Porównanie u³atwia
symetryczna konstrukcja pracy: historia powstania obu zak³adów, analiza sk³adu spo-
³ecznego zatrudnionych, warunki pracy i ¿ycie codzienne robotników w PRL i NRD,
problem równouprawnienia kobiet. Autorka w opracowaniu wykorzysta³a archiwa-
lia, Ÿród³a drukowane, przeprowadzi³a wywiady z pracownikami fabryki w Berlinie
i w Warszawie.
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WSPOMNIENIA. LITERATURA FAKTU

Victoria Korb, Ni pies, ni wydra...: marzec ’68 we wspomnieniach warszawskiej
studentki, Wydawnictwo „Studio Emka”, Warszawa 2006, ss. 312. ISBN 83-88607-62-6

Jest to zbeletryzowany pamiêtnik i jednoczeœnie „powieœæ z kluczem”. Autorka
w 1968 r. by³a studentk¹ Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Planowania i Statysty-
ki. Po Marcu wyemigrowa³a z Polski. Interesuj¹ca lektura nie tylko dla ludzi, którzy
w tamtych wydarzeniach uczestniczyli bezpoœrednio. Równie ciekawa – pomagaj¹ca
zrozumieæ peerelowsk¹ rzeczywistoœæ i dylematy pokolenia Marca – dla m³odszych, dla
których 1968 r. jest tylko jednym z epizodów polskiej historii.

Marek Nowakowski, Nekropolis, „Œwiat Ksi¹¿ki”, Warszawa 2005, ss. 231.
ISBN 83-247-0142-7

Opowieœæ o umar³ej Warszawie, ludziach i miejscach, które przetrwa³y tylko we
wspomnieniach i anegdotach. Nowakowski wskrzesza socjalistyczn¹ Warszawê lat
szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, wspomina jej intelektualn¹ i kulturaln¹ elitê.
Wœród bohaterów m.in. – Jerzy Andrzejewski, Jan Himilsbach, Ireneusz Iredyñski,
Artur Miêdzyrzecki, Julian Stryjkowski, Janusz Szpotañski, W³odzimierz Sokorski.
Wœród legendarnych miejsc – ZAiKS, SPATiF, Kawiarnia Literacka, Kameralna, Bri-
stol i Poziomka.

Sokrates Starynkiewicz, Dziennik 1887-1897(przek³. z ros. R. Œliwowski), Mu-
zeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2005, ss. 270. (Seria: Biblioteka War-
szawska). ISBN 83-88477-27-7.

Dziennik Sokratesa Starynkiewicza, prezydenta Warszawy
w latach 1875–1892. Rosyjski genera³, lojalny poddany cara,
przys³any na to stanowisko w celu sprawowania w³adzy w bun-
towniczej Warszawie, zostawi³ po sobie ¿yczliw¹ pamiêæ, opiniê
jednego z najlepszych gospodarzy miasta, który „zasta³ Warsza-
wê (...) osiemnastowieczn¹, a zostawi³ dwudziestowieczn¹”.
Prowadzone przez jedenaœcie lat zapiski s¹ niezwykle cennym
Ÿród³em nie tylko dla biografów Starynkiewicza. Dostarczaj¹
wielu informacji na temat nastrojów spo³eczeñstwa polskiego,
funkcjonowania obcej administracji, problemów gospodar-
czych Warszawy i roli Starynkiewicza w modernizacji miasta.

Wies³aw Wiernicki, Dancing ze schabem(wstêp M. Nowa-
kowski), Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2006, ss.
221; fotografie. ISBN 83-7399-137-9

Nowy tom opowiadañ autora ksi¹¿ekBy³y knajpy, Warszawa,
jakiej nie mai Urodzi³em siê w knajpie.T³em opowieœci z lat trzy-
dziestych, okupacji i czasów PRL jest Warszawa i Pu³tusk, nie-
istniej¹ce ju¿ restauracje, kawiarnie i knajpy. Autor z wielkim
realizmem i talentem kronikarza oddaje atmosferê tych miejsc,
przypomina ich w³aœcicieli i bywalców.
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INNE

Marzena Je¿ewska-Zychowicz, Zachowania ¿ywieniowe m³odzie¿y warszaw-
skiej a œrodowisko spo³eczne, Wydaw. SGGW, Warszawa 2005, ss. 128 + 12 s. tab.;
tabele, wykresy. ISBN 83-7244-688-1.

Omówienie na przyk³adzie badañ przeprowadzonych w Warszawie spo³ecznych
uwarunkowañ sposobu ¿ywienia m³odzie¿y.

Tatiana Hardej, Szmulki dla pocz¹tkuj¹cych , Mazowieckie Centrum Kultury;
Wydaw. „Trio”, Warszawa 2005, ss. 94; fotografie. (Seria: Mazowiecka Akademia
Ksi¹¿ki). ISBN 83-922483-4-1.

Nagrodzona w Konkursie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w 2004 r. praca
socjologiczna na temat Szmulowizny, stanowi¹cej czêœæ warszawskiej dzielnicy Praga
Pó³noc. Autorka, mieszkanka prawobrze¿nej Warszawy, przedstawia historiê tego miej-
sca i jego przeobra¿enia w ci¹gu stuleci. W pracy swojej wykorzysta³a wspomnienia
mieszkañców Szmulek, ich rozmowy i opowieœci, uliczne graffiti, dzieciêce rysunki.
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Z DZIA£ALNOŒCI
WARSZAWSKICH ARCHIWÓW

Ma³gorzata Sikorska

FOTOGRAFIA PRZEWODNIKIEM
W POZNAWANIU HISTORII MIASTA

Ma³gorzata Sikorska, Fotografia przewodnikiem w poznawaniu historii miasta

Fotografia – kartonik papieru fotograficznego z uwiecznionym fragmentem miasta, je-
go mieszkañców, parków, ulic, scenek rodzajowych. Niemy przewodnik po czasach
przesz³ych. Œwiadek wydarzeñ podnios³ych i codziennych.

Zapewne pierwsi fotografowie nie zastanawiali siê nad znaczeniem i rol¹ wynalazku
J. L. Daguerre’a, jak¹ przyjdzie mu odegraæ w przysz³oœci.

Pocz¹tkowe próby fotograficzne, poza nielicznymi, sprowadza³y siê do wykony-
wania zdjêæ portretowych. By³y ³atwiejsze, gdy¿ nie wymaga³y wynoszenia ciê¿kiego
sprzêtu na zewn¹trz i obywa³y siê bez oœwietlenia naturalnego.

Udoskonalenie sprzêtu fotograficznego, wykorzystanie œwiat³a naturalnego, nowe
materia³y œwiat³oczu³e, uproszczone sposoby otrzymywania odbitek fotograficznych,
rosn¹ce zainteresowanie sztuk¹ fotografowania, wszystko to spowodowa³o powstawanie
coraz liczniejszych fotografii o ró¿norodnej tematyce.

Wœród nich istotne znaczenie odgrywaæ zaczê³a fotografia dokumentuj¹ca zacho-
dz¹ce zmiany. Sta³a siê fotografia rodzajem dokumentu informuj¹cego niemal na bie-
¿¹co o wa¿nych sprawach. Ówczeœni fotografowie „zapisywali” na szklanych negaty-
wach historiê miasta i jego mieszkañców.

Zachowane fotografie m.in. Jana Bu³haka umo¿liwi³y rekonstrukcjê wnêtrz Zam-
ku Królewskiego. Dziêki fotografiom Karola Beyera, Jana Mieczkowskiego, Konrada
Brandla, Jana Wo³yñskiego, Zdzis³awa Marcinkowskiego, Konstantego Wojutyñskiego
i innych wiemy, jak wygl¹da³a dziewiêtnastowieczna Warszawa i jak zmienia³a siê wraz
z up³ywem czasu.

Nim zaczniemy wêdrówkê w przesz³oœæ miasta z fotografi¹ w roli przewodnika, po-
patrzmy przez chwilê na Warszawê uwiecznion¹ w panoramach, cennych ze wzglêdu
na wartoœci poznawcze tkwi¹ce w Ÿród³ach ikonograficznych. Najbardziej znane s¹ te
autorstwa Karola Beyera, Konrada Brandla i Jana Mieczkowskiego.



Karol Beyer by³ autorem dwóch panoram; pierwsz¹ wykona³ w 1857 r. z latarni koœ-
cio³a ewangelicko-augsburskiego, drug¹ oko³o 1867 r. z wie¿y koœcio³a Œw. Krzy¿a.

Przed 1869 r. panoramê z dzwonnicy koœcio³a Œw. Anny wykona³ Jan Mieczkowski.
Wydaje siê, ¿e jednak najbardziej znana jest panorama autorstwa Konrada Brandla, wy-
konana przez niego 27 sierpnia 1873 r. z wie¿y zegarowej Zamku Królewskiego. Wyko-
rzystuj¹c remont wie¿y, ulokowa³ siê z aparatem na otaczaj¹cych j¹ rusztowaniach i wy-
kona³ seriê 10 fotografii panoramicznych. Dokumentuj¹ one wygl¹d miasta z wysokoœci
„134 ³okci od bruku”, sfotografowanego w czterech kierunkach. I tak w kierunku po³u-
dniowym – po pl. Trzech Krzy¿y i perspektywê Al. Ujazdowskich; zachodnim – w stro-
nê Al. Jerozolimskich z widocznym Dworcem Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej, ul. Wiel-
kiej, zabudowy Grzybowa i Woli; pó³nocnym – obejmuj¹cym tereny ¯oliborza i Mary-
montu oraz wschodnim – od Powiœla po rozleg³¹ perspektywê brzegu praskiego i odle-
g³y Grochów.

Ogl¹daj¹c panoramê, mo¿emy zobaczyæ dok³adnie zabudowê Kanonii, Krakowskie-
go Przedmieœcia od pl. Zamkowego do pa³acu Potockich, fragment ul. Senatorskiej
i pl. Teatralnego, Nowego Zjazdu, brzegu Wis³y od strony Zamku Królewskiego po bu-
dowany most kolejowy pod Cytadel¹. Po stronie praskiej widoczna jest wybudowana
w 1869 roku cerkiew Œw. Marii Magdaleny oraz gmach, nieistniej¹cej obecnie, synagogi
w kszta³cie rotundy, usytuowanej u zbiegu ulic Szerokiej i Petersburskiej. Wykonuj¹c
dwa lata póŸniej rysunek do drzeworytu panoramy, autor Adolf Kozarski uaktualni³ go
w ten sposób, ¿e na zamieszczonym w „K³osach” drzeworycie most pod Cytadel¹ otrzy-
ma³ swój ostateczny wygl¹d, a widoczne ulice o¿ywi³ pojazdami i postaciami, których
brakowa³o na fotografiach Brandla. Zamieszczony w specjalnym numerze „K³osów”
drzeworyt panoramy sk³ada³ siê z 6 czêœci sklejonych we fryz o d³ugoœci prawie 3 me-
trów. Ca³oœæ otacza³a ramka z naniesionymi numerami i literami u³atwiaj¹cymi odszu-
kanie na panoramie ogl¹danego obiektu.

Po panoramach nadszed³ czas na fotograficzny portret stolicy. Spójrzmy wiêc na
Warszawê „zatrzyman¹” na fotografiach z koñca XIX i pocz¹tku XX w. Pospacerujmy
po nieistniej¹cym pl. Bernardyñskim, „W¹skim” Krakowskim Przedmieœciu, przej-
dŸmy pod kolumnad¹ pa³acu Saskiego do Ogrodu Saskiego, zajrzyjmy do Instytutu
Wód Mineralnych – odwiedŸmy miejsca, których nie ma.

Id¹c od pl. Zamkowego w kierunku Nowego Œwiatu, wchodzimy na pl. Bernardyñ-
ski i nieistniej¹ce „W¹skie” Krakowskie Przedmieœcie. Za Muzeum Przemys³u i Rol-
nictwa (obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza) Krakowskie Przedmieœcie rozszerza siê
w plac zwany Bernardyñskim. Po jego wschodniej stronie usytuowane s¹ kolejno:
wspomniany ju¿ gmach Resursy Obywatelskiej1, gmach Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynnoœci2, wylot ul. Bednarskiej, ³¹cz¹cy siê z w¹sk¹ uliczk¹ zwan¹ Dziekank¹,
która ³agodnym ³ukiem dochodzi³a do „Szerokiego” Krakowskiego Przedmieœcia.

Gdy patrzymy na wprost od pl. Zamkowego na pl. Bernardyñski, widzimy w g³êbi
dwie kamienice oznaczone numerami hipotecznymi 371 i 372, stanowi¹ce pocz¹tek za-
budowy „W¹skiego” Krakowskiego Przedmieœcia3. W³aœcicielami ich byli: Henrietta
Zofia de Puget Lhulier, której przypisywano doœæ za¿y³¹ znajomoœæ z królem Stanis³a-
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1 Adres-Kalendar goroda Varsavy na 1898 god (dalej: Adres-Kalendar..., na ...), s. 269 .
2 Przewodnik po Warszawie 1892, Warszawa 1892, s. 147-148; Adres-Kalendar..., na 1898 god, s. 263; Adres-Ka-
lendar..., na 1899 god, s. 158.
3 Taryfa miasta do sk³adki na Komory na rat szeœæ czteromiesiêcznych w roku 1784 u³o¿ona z kwitami zgodn¹
okazuj¹ca (dalej: Taryfa miast..., w roku 1784 u³o¿ona).



wem Augustem Poniatowskim, oraz lekarz rodziny królewskiej Józef Seweryn Wasilew-
ski. Obydwoje figuruj¹ w Taryfach4 jako w³aœciciele kamienic. Trójkondygnacyjna ka-
mienica pani de Puget Lhulier mia³a na pierwszej kondygnacji trzy, a na drugiej dwa
okna. Wczeœniej kamienica by³a w³asnoœci¹ Marcina Za³uskiego i jego ma³¿onki Barba-
ry z Walewskich, a nastêpnie czeœnika liwskiego Kazimierza Karasia5. Kamienica ta
przylega³a do najmniejszej w ówczesnej Warszawie uliczki, zwanej Ma³¹6.

Z kamienic¹ de Puget Lhulier s¹siadowa³a kamienica Wasilewskiego, która w chwili
zakupu by³a dworkiem na podmurowaniu. Nowy w³aœciciel nakaza³ w 1769 r. jego roz-
biórkê i wybudowanie w tym miejscu piêciokondygnacyjnej, o dziewiêciu frontowych
oknach, kamienicy wed³ug projektu architekta Franciszka Hi¿a7. W nowym budynku
J. S. Wasilewski prowadzi³ aptekê przynosz¹c¹ mu znaczne dochody. Oprócz apteki
w kamienicy mieœci³a siê ksiêgarnia Jana Augusta Posera8, sklep i sk³ad fajansów fabry-
ki belwederskiej oraz Poczta Nadworna przeniesiona w 1780 r. do pa³acu Wesslów przy
Krakowskim Przedmieœciu 25. Mo¿na w tym miejscu wspomnieæ o lokatorach zamiesz-
kuj¹cych w kamienicy Wasilewskiego, byli to m.in.: biskup Ignacy Krasicki9, biskup
kujawski Józef Rybiñski10, biskup wileñski Jakub Massalski11, Hugo Ko³³¹taj 12, a tak¿e
morganatyczna ¿ona króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, El¿bieta Grabowska.

Nieopodal kamienicy Wasilewskiego znajdowa³a siê ustawiona na postumencie, ma-
³a w stosunku do otaczaj¹cych j¹ budynków, figura. Jest to stoj¹ca w tym samym miej-
scu po dzieñ dzisiejszy figura wotywna Matki Boskiej Passawskiej, dzie³o Józefa Bello-
tiego13.

W 1830 roku kamienicê Wasilewskiego zakupi³ od spadkobierców popularny war-
szawski lekarz Wilhelm Malcz14. Jeden ze spadkobierców Wilhelma Malcza, Karol
Malcz, by³ w³aœcicielem Fabryki Wyrobów Srebrnych i Z³otych mieszcz¹cej siê w ka-
mienicach oznaczonych numerami hipotecznymi 377 i 37815. W 1857 r. kamienicê tê
naby³ ksiêgarz Samuel Orgelbrand16, lokuj¹c w niej ksiêgarniê i drukarniê 17. Wœród ka-
mienic tworz¹cych „W¹skie” Krakowskie Przedmieœcie, o kolejnych numerach hipo-
tecznych od 371 do 385, znajdowa³a siê kamienica z numerem 379, stanowi¹ca w³asnoœæ
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4 Taryffa miasta..., w roku 1784 u³o¿ona; Opis wszystkich Pa³aców, Koœcio³ów Szpitalów i ich Possesorów mia-
sta Warszawy dla wygody publicznej wydanej w roku 1797.
5 Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy (dalej: APW), Zbiór Korotyñskich (dalej: Zb. Kor.), sygn. Kor. IV/37.
6 Taryffa domów miasta Warszawy i Pragi z planem ogólnym..., Warszawa 1852, pl. nr 3.
7 S. £oza,S³ownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracuj¹cych,Warszawa 1917,
s. 131;Architekci i budowniczowie w Polsce,Warszawa 1954, s. 119-120.
8 S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa-£ódŸ 1972, s. 703-704.
9 Z. Goliñski, Krasicki Ignacy,w: Polski s³ownik biograficzny, dalej PSB, t. XV, Wroc³aw 1970, s. 144-150.
10 Z. Panusik, A. Stroynowski,Rybiñski Józef,w: PSB, t. XXXIII, Wroc³aw 1992, s. 335-338.
11 I. Szybiak,Massalski Jakub,w: PSB, t. XX, Wroc³aw 1975, s. 135-139.
12 B. Leœnodorski,Ko³³¹taj Hugo,w: PSB, t. XIII, Wroc³aw 1967, s. 335-346.
13 Adres-Kalendar..., na 1899 god, s. 158; Adres-Kalendar..., na 1912 god, s. 39; S. £oza,S³ownik architektów
i budowniczych..., s. 32; idem, Architekci i budowniczowie..., s.24-25; B. Œlaski,Pomniki publiczne Warszawy,
Warszawa, 1916, s. 38-40.
14 Plan i obraz Warszawy 1831, Warszawa 1831.
15 Taryffa domów miasta Warszawy i przedmieœæ Pragi 1839 rok.
16 APW, Przemys³ warszawski XIX/XXw., sygn. 337;Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce, Warszawa 1971, s. 1737-
-1739;Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s. 581.
17 Taryffa domów miasta Warszawy i przedmieœæ Pragi 1862 rok; APW, Przemys³ warszawski XIX/XX w.,
sygn. 338; „Tygodnik Ilustrowany” 1867, t. 16, s. 41; 1897, nr 39, s. 759.



Szpitala pod wezwaniem œw. Ducha18. Szpital ten dzia³a³ w kamienicy a¿ do chwili wy-
kupu posesji w 1863 r. przez w³adze miasta. Na tym odcinku Krakowskiego Przedmie-
œcia przewa¿a³a zabudowa dwu- i trójkondygnacyjna z mansardowymi nadbudówkami.
W czêœci parterowej kamienic mieœci³y siê ma³e sklepiki. Niektóre z nich mia³y wysu-
niête nieco do przodu przeszklone witryny. Wi¹za³o siê to z z ma³¹ powierzchni¹ skle-
powego pomieszczenia, jak i z lepszym wyeksponowaniem sprzedawanego towaru.

W 1863 r. w³adze miasta postanowi³y wykupiæ od w³aœcicieli 19 posesji tworz¹cych
„W¹skie” Krakowskie Przedmieœcie. Wykupione kamienice zosta³y przeznaczone do
wyburzenia w zwi¹zku z poszerzaniem w¹skiego odcinka ulicy. W Taryfie z 1863 r. figu-
ruje zapis stwierdzaj¹cy, ¿e nowym w³aœcicielem posesji jest miasto19. Poszerzenie tego
odcinka Krakowskiego Przedmieœcia wi¹za³o siê z rozpoczêciem w latach szeœædzie-
si¹tych budowy mostu Kierbedzia, który mia³ po³¹czyæ prawobrze¿n¹ Warszawê z lewo-
brze¿n¹ i budowanymi wówczas kolejami – Warszawsko-Petersbursk¹ i Warszawsko-
-Terespolsk¹. Teren powsta³y po usuniêciu gruzu i uprz¹tniêciu pozosta³oœci po wybu-
rzonych kamienicach zosta³ przeznaczony na urz¹dzenie skweru z ozdobn¹ fontann¹,
obsadzonego drzewami, otoczonego barierk¹. W styczniu 1866 r. rozpoczêto roboty
przygotowawcze do urz¹dzenia skweru. Jednoczeœnie trwa³y prace przy budowie fon-
tanny zaprojektowanej przez Józefa Or³owskiego20, do której elementy zdobnicze za-
projektowa³ i wykona³ Leonard Marconi21. Odlew fontanny wykonany zosta³ w war-
szawskiej firmie Lilpop i Rau22. W 1866 r. fontanna stanê³a na nowo utworzonym skwe-
rze. O fakcie tym informowa³a warszawska prasa, „Tygodnik Powszechny” zaœ zamieœci³
rysunek Jana Konopackiego przedstawiaj¹cy fontannê23.

Nieopodal otwiera siê widok na najwiêkszy barokowy projekt architektoniczny zwa-
ny Osi¹ Sask¹, który tworzy³y: pl. Saski, pa³ac Saski i Ogród Saski. August II Sas, mi-
³oœnik pa³aców i ogrodów, zauroczony wspania³oœci¹ Wersalu, architektur¹ siedzib w³o-
skich rodów i za³o¿eniami urbanistycznymi Piotra I Wielkiego, postanowi³ wybudowaæ
w Warszawie now¹ królewsk¹ rezydencjê. Zapragn¹³, by nowo budowana rezydencja
dorównywa³a im sw¹ œwietnoœci¹. W za³o¿eniu mia³ to byæ pa³ac z ogrodem, po³o¿ony
w pobli¿u Zamku Królewskiego – dotychczasowej rezydencji królewskiej, przy jednym
z traktów komunikacyjnych. Oczekiwania królewskie spe³nia³ pa³ac Morsztynów – re-
zydencja w stylu barokowym, zwrócona frontem do Krakowskiego Przedmieœcia, wy-
budowana przez ³owczego Tobiasza Morsztyna.

Swego zamierzenia architektonicznego August II Sas nie zd¹¿y³ zrealizowaæ, zmar³
w 1733 r. Kontynuowa³ je jego syn, August III. W latach 1733-1748 zakoñczono budowê
pa³acu oraz Ogrodu. August III równie¿ nie doprowadzi³ do pe³nej realizacji zamierzeñ
ojca. Oœ Saska by³a inwestycj¹ zbyt kosztown¹, znacznie przewy¿szaj¹c¹ mo¿liwoœci fi-
nansowe króla.

Plac Saski powstawa³ i ulega³ stopniowemu kszta³towaniu w czasie, kiedy dwór
Morsztynów zosta³ przejêty przez Sasów i sta³ siê pa³acem królewskim. Plac mia³ regu-
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larn¹ kompozycjê, któr¹ jeszcze bardziej zaakcentowa³a przebudowa pa³acu dokonana
w latach 1838-1843 wed³ug koncepcji A. IdŸkowskiego.

Po klêskach niepodleg³oœciowych zrywów zyska³ plac dwa nieakceptowane przez
spo³eczeñstwo Warszawy, wymowne symbole polityki rusyfikacyjnej ówczesnych
w³adz: pomnik poœwiêcony pamiêci siedmiu polskich genera³ów, przeciwników po-
wstania listopadowego, i cerkiew Œw. Aleksandra Newskiego.

W 1841 roku car nakaza³ wznieœæ ów pomnik. Zdecydowa³, ¿e ¿eliwny 21–metrowy
obelisk zaprojektowany przez Antoniego Corazziego24, ozdobiony rzeŸbami (czterema
dwug³owymi or³ami i oœmioma lwami br¹zu pokrytymi z³otem) Konstantego Hegla,
stanie na pl. Saskim. Ustawiony zosta³ na cokole, do którego prowadzi³y z czterech
stron schody. Cokó³ zdobi³ napis: „Polakom poleg³ym za wiernoœæ swemu monarsze”.
Na oko³o 3/4 wysokoœci pomnika widoczne s¹ z czterech jego stron, stylizowane wieñce
laurowe. Uroczyste ods³oniêcie nast¹pi³o 29 listopada 1841 r. Warszawiacy nazwali
pomnik, pomnikiem hañby. Kr¹¿y³ te¿ po Warszawie u³o¿ony wówczas dwuwiersz:
„Oœmiu lwów, czterech ptaków pilnuje siedmiu ³ajdaków”. Fotografia Leonarda Ko-
walskiego, zrobiona w 1894 r., przedstawia³a pomnik na kilka miesiêcy przed przenie-
sieniem go na pl. Zielony. Przenosiny mia³y zwi¹zek z rozpoczêciem budowy na pl. Sa-
skim cerkwi Œw. Aleksandra Newskiego25.

W 1894 r. car Aleksander III postanowi³ wybudowaæ na pl. Saskim cerkiew. Auto-
rem projektu bry³y soboru i otoczenia by³ rosyjski architekt Leon N. Benua [Benois].

30 sierpnia / 11wrzeœnia 1894 r., w dniu imienin Jego Cesarskiej Moœci Najjaœniej-
szego Pana Aleksandra III, odby³o siê poœwiêcenie na pl. Saskim fundamentów nowej
œwi¹tyni26. Potê¿n¹ budowlê usytuowano na œrodku placu. Pokryta by³a piêcioma kopu-
³ami – jedn¹ potê¿n¹, umieszczon¹ centralnie, oraz czterema mniejszymi, umieszczony-
mi wokó³ niej. Wejœcie do cerkwi prowadzi³o przez trzy portale ozdobione kolumnami
z czerwonego fiñskiego granitu oraz bogato z³oconymi mozaikami w ³ukach portali. Do
wejœcia usytuowanego od strony pa³acu Saskiego wiod³y wzd³u¿ ca³ej frontowej elewacji
monumentalne schody tarasowe. Widoczne od Krakowskiego Przedmieœcia trzy absydy
zamyka³y trzy nawy. W naro¿niku placu, bli¿ej ul. Królewskiej, stanê³a siedemdziesiê-
ciometrowa dzwonnica zaprojektowana równie¿ przez Leona N. Benua [Benois].
Dzwonnicê wieñczy³a z³ota kopu³a w stylu bizantyjskim. Budowê soboru zakoñczono
w 1912 r.

Wybudowanie potê¿nego gmachu o odmiennej architekturze, usytuowanego na
pl. Saskim, przekreœla³o zasadê kompozycji Osi Saskiej. Potê¿na sylweta soboru zni-
szczy³a panoramê Warszawy. By³a „obcym cia³em” wœród otaczaj¹cych j¹ gmachów
i budynków wybudowanych w stylu klasycznym, zachowuj¹cych jednorodnoœæ archi-
tektoniczn¹. Nad dachami kamienic i wie¿ami koœcio³ów wyró¿niaj¹cych siê finezj¹
i lekkoœci¹ stylów architektonicznych górowa³y przysadziste, b³yszcz¹ce z³otem kopu³y
soboru, widoczne z ka¿dego punktu miasta27. W niezmienionej postaci przetrwa³ sobór
do 1921 r., kiedy to zapad³a decyzja o jego rozbiórce. W 1922 r. rozpoczêto burzenie
dzwonnicy, w latach 1924-1926 rozebrano sobór. Na pl. Saski powróci³, po d³ugim po-
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bycie w ogrodzie pa³acu Paskiewicza w Homlu, pomnik ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
Stan¹³ przed pa³acem Saskim. Na froncie coko³u widoczny jest napis: „Ksiêciu Józefo-
wi Poniatowskiemu – naród”, po lewej jego stronie widniej¹ daty: „1763-1813”. W tym
te¿ czasie powsta³a idea uczczenia pamiêci polskiego nieznanego ¿o³nierza. Symbolicz-
ny Grób Nieznanego ¯o³nierza znalaz³ miejsce na œrodkowej osi arkady kolumnady pa-
³acu Saskiego. Projekt pomnika wykona³ rzeŸbiarz Stanis³aw Ostrowski przy wspó³pra-
cy metaloplastyka Henryka Grunwalda. Na czterech s³upach arkadowych wmurowane
zosta³y tablice z nazwami miejsc bitew i wmurowano urny z ziemi¹ zebran¹ z 14 pól bi-
tewnych. W trzech stylizowanych kratach przes³aniaj¹cych arkady od strony Ogrodu
Saskiego umieszczono: w œrodkowej or³a polskiego, w prawej – Krzy¿ Walecznych,
w lewej – Virtuti Militari. Motywy or³a i Krzy¿y zosta³y wkomponowane w ko³a wple-
cione w kraty. Na p³ycie nagrobnej zosta³ umieszczony napis: „Tu le¿y ¿o³nierz polski
poleg³y za Ojczyznê”. Pod arkadami zap³on¹³ wieczny znicz. 2 listopada 1925 r. uroczy-
œcie przekazany zosta³ miastu.

Z pl. Saskim œciœle wi¹¿e siê pa³ac Saski – g³ówny element ca³ego za³o¿enia architek-
tonicznego. Po œmierci Augusta III na tronie polskim zasiad³ Stanis³aw August Ponia-
towski, który przekaza³ pa³ac Saski elektorom saskim na siedzibê. W latach 1802-1816
w pa³acu mieœci³o siê Liceum Warszawskie, dzia³a³a Komisja ds. Dysydentów, a w póŸ-
niejszym czasie niektóre pomieszczenia przerobiono na mieszkania wojskowe28. S³u¿y³
te¿ pa³ac swymi pomieszczeniami grupom teatralnym z Francji, które od 1818 r. dawa³y
w nim przedstawienia teatralne29.
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Cerkiew pod wezwaniem prawowiernego ksiêcia œw. Aleksandra Newskiego,
obok 70-metrowa dzwonnica, lata 1912-1922

28 APW, Zb. W. Przyb., t. IX, s. 184.
29 Tam¿e, s. 118.



Pa³ac przez ca³y czas u¿ytkowania nie by³ remontowany. W okresie Królestwa Pol-
skiego znajdowa³ siê w tak z³ym stanie, ¿e wymaga³ generalnego remontu. W tej sytua-
cji w³adze carskie zleci³y w 1825 r. Fryderykowi Albertowi Lesslowi i Hilaremu Szpil-
kowskiemu30 wykonanie projektu przebudowy pa³acu i otaczaj¹cych go zabudowañ.
W 1829 r. podobne zadanie otrzyma³ architekt Adam IdŸkowski. Wybuch powstania li-
stopadowego wstrzyma³ dzia³ania zmierzaj¹ce do podjêcia prac remontowo-budowla-
nych. W 1836 r. dosz³o do wystawienia pa³acu na licytacjê. Ewentualny nabywca musia³
m.in. rozebraæ czêœæ œrodkow¹ i przeprowadziæ generalny remont. W sierpniu 1837 r.
pa³ac kupi³ Jan Skwarcow – kupiec rosyjski. W 1838 r. przyst¹piono do rozbiórki œrod-
kowej czêœci pa³acu, a w maju 1839 r. rozpoczê³y siê prace budowlane. W wolne miejsce
powsta³e po wyburzeniu czêœci pa³acu wbudowano kolumnadê w porz¹dku korynckim,
wspart¹ na arkadach, zaprojektowan¹ przez A. IdŸkowskiego, wyremontowano te¿
boczne skrzyd³a pa³acu. Przebudowê zakoñczono w grudniu 1842 r. Wstawiona kolum-
nada po³¹czy³a plac z Ogrodem Saskim. Zosta³a przyjêta przez spo³eczeñstwo z sympa-
ti¹ i sta³a siê w nied³ugim czasie jednym z charakterystycznych i lubianych fragmentów
Warszawy.

Ogród Saski– trzeci element Osi Saskiej powsta³ na terenach posiad³oœci wykupio-
nych przez Augusta II w latach 1713-1726. Po scaleniu wszystkich terenów powsta³
ogród zaplanowany zgodnie z panuj¹cym wówczas stylem barokowego ogrodu francu-
skiego, obejmowa³ powierzchniê 13,5 hektara i rozci¹ga³ siê od Krakowskiego Przed-
mieœcia do dzisiejszej ul. Wolskiej.

W 1727 r. August II udostêpni³ Ogród Saski mieszkañcom Warszawy. Wejœcie dla
publicznoœci prowadzi³o przez g³ówn¹ sieñ pa³acow¹ od strony Krakowskiego Przed-
mieœcia i przez ¯elazn¹ Bramê od zachodu. Ogród oczywiœcie mia³ wyznaczonego ogro-
dnika, do którego zadañ nale¿a³a sta³a opieka na ca³¹ roœlinnoœci¹, jej pielêgnacja, pro-
jektowanie kompozycji kwiatowych na olbrzymich kwietnikach, strzy¿enie i formowa-
nie ¿ywop³otów, nasadzenia nowych odmian i gatunków roœlin, nawadnianie.

W dobie Sejmu Wielkiego by³ Ogród Saski miejscem spotkañ przedstawicieli
wszystkich ugrupowañ politycznych. Wydarzenia z czasów powstania koœciuszkowskie-
go spowodowa³y istotne zniszczenia. Dzie³a zniszczenia dope³ni³o wkroczenie w sty-
czniu 1796 r. wojsk pruskich. Okres powstania listopadowego to dewastacja Ogrodu
przez armiê Iwana Paskiewicza.

Dopiero w 1835 r. podjêto kolejn¹ próbê przywrócenia dawnej jego œwietnoœci. Za-
danie to otrzyma³ Micha³ Szubert, ale jego dzia³alnoœæ by³a zale¿na od decyzji Komisji
Rz¹dowej Spraw Wewnêtrznych. Jedyne co uda³o mu siê za³atwiæ, to przebicie bramy
od strony ul. ¯abiej. Jego nastêpca, Micha³ Boñcza-Brujewicz, doprowadzi³ do odno-
wienia 19 ogrodowych figur wraz z postumentami, remontu ³awek i barierek ogrodo-
wych. W 1846 r. sprowadzony z Wiednia ogrodnik Piotr Hozer doprowadzi³ do wybu-
dowania w zachodniej czêœci Ogrodu cieplarni, w której hodowa³ roœliny przeznaczone
do wysadzenia na ogrodowych rabatach.

Ogród Saski to nie tylko kwietne gazony, trawniki, ogrodowe rzeŸby, zadbane alejki
i zachêcaj¹ce do odpoczynku ³awki. By³y w nim budowle, których wizerunki przetrwa³y
na starych po¿ó³k³ych fotografiach. Pierwsz¹ wiêksz¹ inwestycj¹ o charakterze leczni-
czym by³ wzniesiony w zachodnim krañcu Ogrodu Instytut Wód Mineralnych. Autor
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projektu budowlanego Henryk Marconi31 pomys³ projektu opar³ na planie term Diok-
lecjana. Gmach w czêœci g³ównej zdobi³y alegoryczne rzeŸby autorstwa Ludwika Kauf-
mana, przedstawiaj¹ce Hipokratesa, Higienê, Chemiê i Przyrodê, oraz popiersia zna-
nych warszawskich lekarzy: Augusta Wolfa32, Franciszka Brandta33, Józefa Czekierskie-
go34 i Józefa Celiñskiego35. Przy budynku Instytutu znajdowa³ siê ma³y ogródek z fon-
tann¹, kawiarni¹, altan¹ i muszl¹ koncertow¹. Uroczyste otwarcie Instytutu dla pub -
licznoœci nast¹pi³o 4 lipca 1847 r.36 Sta³ siê Instytut modnym miejscem towarzyskich
spotkañ. Pod koniec XIX w. niestety straci³ na popularnoœci. W ca³kowite zapomnienie
i ruinê popad³ w 1935 r. , kiedy to Marsza³kowska przeciê³a Ogród Saski w jego po³u-
dniowo-zachodnim krañcu, odcinaj¹c Instytut wraz z przylegaj¹cymi doñ zabudowa-
niami od reszty Ogrodu.

Wiêksze o¿ywienie i zachodz¹ce zmiany w wygl¹dzie Ogrodu wi¹za³y siê z realizacj¹
projektu sieci wodoci¹gowej autorstwa Henryka Marconiego, który zaprojektowa³ m.in.
wodotrysk w Ogrodzie Saskim. Zosta³ uruchomiony 4 czerwca 1855 r. Jak poda³a ów-
czesna prasa: „W oznaczonej godzinie, w oczach t³umu publicznoœci zgromadzonej dla
ogl¹dania tego nowego widowiska, wytrys³a fontanna w Ogrodzie Saskim, ukoñczona
pierwej ni¿ inne i z³o¿ona ze wspania³ego wytrysku pionowego i czterech promieni
bocznych”37. Fontannê ustawiono w alei g³ównej Ogrodu na tle kolumnady pa³acu Sa-
skiego38. Czasza fontanny, ustawiona w okr¹g³ym basenie, ozdobiona by³a motywem
z g³ow¹ Meduzy oraz fryzem z ornamentem podwieszonej girlandy. W basenie znajdo-
wa³y siê cztery rzeŸby przedstawiaj¹ce delfiny wyrzucaj¹ce strumienie wody ku podsta-
wie kielicha39.

Drugim elementem by³ wzniesiony w latach 1852-1854 g³ówny zbiornik w Ogrodzie
Saskim. Projekt zbiornika opar³ H. Marconi na wzorze œwi¹tyni Vesty w Tivoli pod
Rzymem. Projekt zak³ada³ budowlê na planie ko³a otoczonego kolumnad¹ sk³adaj¹c¹
siê z 22 kolumn w porz¹dku korynckim. We fryzie umieszczony zosta³ motyw girlandy
podwieszonej miêdzy muszlami i medalionami z wyobra¿eniem warszawskiej syrenki.
Szczyt dachu zbiornika zwieñczony by³ elementem architektonicznym – tzw. szyszk¹.
We wnêtrzu rotundy znajdowa³y siê urz¹dzenia kontroluj¹ce stan wody w sieci. Wodo-
zbiór usytuowany by³ na sztucznie usypanym pagórku. Opodal wodozbioru widoczny
jest pami¹tkowy g³az z tablic¹ informuj¹c¹ o dwustuletniej rocznicy oddania Ogrodu
do u¿ytku publicznego40.
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W 1863 r. w Ogrodzie Saskim stan¹³ marmurowy kompas umieszczony na kamien-
nej kanelowej kolumnie z okr¹g³ym blatem. Fundatorem by³ Antoni Szeliga Magier41.
Kompas znalaz³ swe miejsce przed fontann¹ w g³ównej alei Ogrodu42.

Du¿ym wydarzeniem by³o otwarcie 14 lipca 1870 roku w Ogrodzie Saskim Teatru
Letniego. Projekt budynku teatru wykona³ Aleksander Zabierzowski43, uczeñ Antonie-
go Corazziego. Od momentu lokalizacji teatru jego kszta³t i wygl¹d budzi³y du¿e emo-
cje. Ca³y budynek wykonany by³ z drewna, pomalowany wewn¹trz i na zewn¹trz farb¹
olejn¹. Widownia wraz ze scen¹ mieœci³y siê w jego okr¹g³ej, o kszta³tcie rotundy, czê-
œci. Oœwietlany by³ za pomoc¹ ¿yrandola gazowego. Móg³ pomieœciæ 1200 widzów. Bu-
dynek otacza³y zewnêtrzne galerie, os³oniête a¿urow¹ drewnian¹ konstrukcj¹, do któ-
rych prowadzi³y schody zabudowane w podobny sposób, odpowiadaj¹cy ca³oœci budow-
li. Na otwarcie Teatru wystawiono operetkê Jakuba OffebachaPiêkna Helena. Przewa¿a³
repertuar lekki. Aby jednak spe³niæ oczekiwania sympatyków muzyki powa¿nej, co
drugi wieczór grano opery, niektóre goœcinnie prowadzi³ Stanis³aw Moniuszko. Sezon
letni trwa³ do 2 paŸdziernika, a na scenie Teatru przewija³asiê ówczesna plejada
gwiazd: Maria Wisnowska, Maria Ludowa, Jan Królikowski, Helena Modrzejewska.
Teatr dzia³a³ nieprzerwanie do 1939 r. Sp³on¹³ w czasie dzia³añ wojennych.

Kiedy opuœcimy malownicze alejki Ogrodu i udamy siê ul. Królewsk¹ w stronê
Krakowskiego Przedmieœcia, miniemy po drodze pa³ac Leopolda Kronenberga.

Nim posesja o nr. hip. 1348 le¿¹ca przy ul. Mazowieckiej sta³a siê w³asnoœci¹ Leo-
polda Kronenberga, mia³a kilku w³aœcicieli. Ju¿ w ostatniej æwierci XVIII w. na posesji
sta³a piêtrowa kamienica w stylu klasycystycznym. W Taryfie miasta Warszawy z 1784 r.
jako w³aœciciel posesji wystêpuje Stanis³aw Ma³achowski, marsza³ek Sejmu Wielkiego44.
W Taryfie miasta Warszawy z 1797 r. figuruje ju¿ nowy w³aœciciel, August Wilhelm
Arndt [Arendt] z ma³¿onk¹ Henryk¹ z Fergussonów Tepperów. Kupuj¹c nieruchomoœæ,
Kronenberg nosi³ siê z zamiarem wybudowania pa³acu dla siebie i rodziny. Móg³ sobie
pozwoliæ na realizacjê takich planów, jako ¿e wywodzi³ siê z bogatej kupiecko-bankier-
skiej rodziny. Sta³ na czele Warszawskiego Towarzystwa Fabryk Cukru. W 1864 r. uzy-
ska³ zgodê na wybudowanie Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Wszed³ do zarz¹du Towa-
rzystwa Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej, za³o¿y³ Bank Handlowy, otrzyma³ koncesjê na
budowê Kolei Nadwiœlañskiej. By³ za³o¿ycielem Szko³y Handlowej. Wspomaga³ finan-
sowo uczestników powstania styczniowego. Za dzia³alnoœæ otrzyma³ szlachectwo dzie-
dziczne Królestwa Polskiego z herbem Strugi i dewiz¹ „Labor”45.

Pa³ac mia³ byæ miar¹ fortuny Kronenberga. Projekt gmachu wykona³ znany berliñ-
ski architekt Jerzy Henryk Fryderyk Hitzig 46. Pod koniec 1869 r. pa³ac z zewn¹trz by³
ca³kowicie wykoñczony. G³ówne wejœcie znajdowa³o siê od strony pl. Ewangelickiego.
Elewacje pa³acu zaprojektowane by³y w stylu eklektycznym z wieloma zapo¿yczeniami
z ró¿nych stylów architektonicznych. Ca³y gmach zosta³ nakryty ³amanym dachem,
którego forma wzorowana by³a na elementach architektury francuskiej. Ca³oœæ elewacji
pa³acowej pokry³y elementy dekoracyjne wykonane z palonej gliny. Równie¿ z tego¿
materia³u wykonane zosta³y pos¹gi podtrzymuj¹ce naro¿ny balkon pa³acu znajduj¹cy
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siê u zbiegu ulic Królewskiej i Mazowieckiej. Kariatydy przy wejœciu g³ównym, jak
i p³askorzeŸba nad loggi¹ by³y dzie³em rzeŸbiarskim Leonarda Marconiego47. Wyd³u¿o-
na elewacja pa³acu zosta³a ozdobiona trójarkadow¹ loggi¹ wspart¹ na czterech kamien-
nych kariatydach dŸwigaj¹cych g³owice kolumn joñskich. Nad loggi¹ umieszczony zo-
sta³ trójk¹tny fronton z p³askorzeŸb¹ alegorycznych figur. Na fotografii Konrada Bran-
dla mo¿na zobaczyæ fasadê g³ówn¹ pa³acu Kronenberga w ca³ej okaza³oœci48.

Losy pa³acu dope³ni³y siê we wrzeœniu 1939 r. Sp³onê³y od bomb zapalaj¹cych wnê-
trza pa³acu. Mury budynku przetrwa³y bez wiêkszych uszkodzeñ do wyzwolenia. Osta-
teczny los pa³acu dokona³ siê 6 paŸdziernika 1959 r., kiedy to Ministerstwo Kultury
i Sztuki zdecydowa³o o skreœleniu pa³acu Kronenbergów z rejestru zabytków. Ówczes-
ny konserwator zabytków dla m.st. Warszawy nie zg³osi³ sprzeciwu i pa³ac znik³ z krajo-
brazu miasta.

Dochodz¹c do Krakowskiego Przedmieœcia, mijamy naro¿ny czterokondygnacyjny
budynek. To kamienica Karola Beyera wybudowana w miejscu pa³acu Ossoliñskich –
Mokronowskich, w którym znajdowa³a siê pierwsza siedziba Towarzystwa Zachêty
Sztuk Piêknych (1860-1862). Okaza³a budowla mia³a dwie elewacje frontowe, od Kró-
lewskiej i Krakowskiego Przedmieœcia. Zaokr¹glony naro¿nik wieñczy³a ma³a rotunda
o pó³okr¹g³ych, w¹skich oknach49, której motyw powtórzyli budowniczowie hotelu Bri -
stol. Elewacje kamienicy zyska³y bogaty wystrój w stylu w³oskiego renesansu, elewacjê
dope³nia³a bogata dekoracja rzeŸbiarska. Na wysokoœci drugiego piêtra, miêdzy okna-
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mi, umieszczone zosta³y alegoryczne rzeŸby autorstwa Leonarda Marconiego i Feliksa
Lenglera. Symbolizowa³y m.in.: rzemios³o i rêkodzielnictwo oraz hydraulikê i prze-
mys³. Kamienica spe³nia³a typowo dochodowe funkcje. Na parterze i dwóch kondyg-
nacjach by³y lokale u¿ytkowe do wynajêcia. W³aœciciel kamienicy z regu³y jedno z nich
przeznacza³ na w³asny u¿ytek.

W przypadku kamienicy K. Beyera jej parter i piêtro zajête by³y przez eleganckie
sklepy. Spis adresowy z 1869 i 1870 r. wymienia m.in.: zak³ad litograficzny i magazyn
towarów galanteryjnych Ksawerego Regulskiego, magazyn odlewów gipsowych, mar-
murów i wyrobów florenckich Jab³czyñskiego i Lowiego, sk³ad herbaty Edwarda He-
ringa, sk³ady hurtowe cygar hawañskich i wszelakich wyrobów tabacznych kupca pier-
wszej Gildii J. Rosenbluma, W. Chociszewskiego „Pod Pomarañcz¹” sk³ad herbaty
i cz¹stkowych rozmaitych owoców, cytryn, pomarañcz i delikatesów oraz win ró¿nych
gatunków, magazyn kapeluszy mêskich i damskich krajowych i zagranicznych Teodora
Weighta, ksiêgarnia i sk³ad nut E. Wende i spó³ka50. Doœæ du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³
siê sklep Stanis³awa Krause, prowadz¹cy handel sprzêtem podró¿niczym51. Inn¹ znan¹
firm¹ mieszcz¹c¹ siê w kamienicy by³ sklep cukierniczy E. Wedla, znany ze znakomi-
tych wyrobów.

Kamienica K. Beyera przetrwa³a do wybuchu II wojny, w czasie jej trwania ule-
g³a tylko czêœciowemu zniszczeniu – wypalone zosta³y wnêtrza, mury zewnêtrzne zaœ
w pe³nej wysokoœci sta³y nienaruszone. Mimo dobrego ich zachowania kamienica nie
zosta³a odbudowana.
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Krakowskie Przedmieœcie, dom Józefa Grodzickiego, przed 1908 r.

50 Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1869 z do³¹czeniem kalendarza i taryfy domów miasta War-
szawy i przedmieœcia Pragi, u³o¿ony i wydany przez Wiktora Dzier¿anowskiego, Warszawa 1869;Przewodnik war-
szawski informacyjno-adresowy na rok 1870..., Warszawa 1870.
51 „Tygodnik Ilustrowany” 1913, nr 6 (og³oszenia).



Nastêpnym obiektem jest kamienica na posesji o nr. hip. 411 przy Krakowskim
Przedmieœciu, przylega³a do wzniesionego w latach 1851-1852 domu Józefa Grodzickie-
go. Dom wybudowany wed³ug planów sporz¹dzonych przez H. Marconiego52, by³ trój-
kondygnacyjn¹, dziewiêtnastoosiow¹ budowl¹ o charakterze pa³acowym, utrzymanym
w stylu neorenesansu w³oskiego. Budynek otrzyma³ interesuj¹c¹ dekoracjê z rzeŸb o te-
matyce mitologicznej. Na wieñcz¹cej dom tralkowej balustradzie umieszczonych zosta-
³o siedem rzeŸb przedstawiaj¹cych m.in. postacie Amora i Psyche, Polluksa i Kastora
Apolla, bogini Ceres, Antinousa. Autorami ich byli K. Osiñski, A. Œlemiñski, F. Œl¹ski,
A. Laski – uczniowie warszawskiej Szko³y Sztuk Piêknych. Trzy balkony pierwszego
piêtra zosta³y wsparte na ¿eliwnych kroksztynach, co na ówczesne czasy by³o rzadko-
œci¹ w dziedzinie budownictwa miejskiego. Parter budynku zajmowa³y obszerne sklepy,
o czym œwiadcz¹ okaza³e witryny. Taki wizerunek domu Grodzickiego zachowa³ siê na
pocztówce wydanej przed 1908 r.53 W czasie dzia³añ wojennych dom uleg³ zniszczeniu.
Podjêto decyzjê o odbudowie tylko czêœci frontowej budynku, wyburzaj¹c obszerne ofi-
cyny. Opracowany wówczas projekt wprowadzi³ daleko id¹ce zmiany w wygl¹dzie bu-
dynku, znik³y rzeŸby z balustrady wieñcz¹cej dach, ¿eliwne kroksztyny zast¹piono be-
tonowymi. Ods³oniêta pó³nocna fasada otrzyma³a dekoracjê nawi¹zuj¹c¹ do frontowej.

W miejscu, gdzie Krakowskie Przedmieœcie dobiega do Nowego Œwiatu, w s¹siedz-
twie pa³acu Staszica, na parceli oznaczonej nr. hip. 2783, do 1912 r. sta³ pa³ac Kazimie-
rza Karasia, kasztelana wiskiego54. Kazimierz Karaœ wiernie s³u¿y³ wojewodzie mazo-
wieckiemu Stanis³awowi Poniatowskiemu55, ojcu póŸniejszego króla Stanis³awa Augu-
sta Poniatowskiego. Na sejmie koronacyjnym (14 XII 1764 r.) zosta³ kasztelanem wi-
skim oraz marsza³kiem prywatnym dworu królewskiego Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego. W 1769 r. otrzyma³ od króla darowiznê w postaci dworków, kamienic i gruntów
olborskich le¿¹cych miêdzy ul. OboŸn¹ i Aleksandri¹. Stoj¹cy na nich dawny pa³ac
Denhoffów Kazimierz Karaœ postanowi³ przebudowaæ na w³asn¹ siedzibê. Przeprowa-
dzenie prac remontowych zleci³ Jakubowi Fontanie. Przebudowany pa³ac, trójkondyg-
nacyjny, 15-osiowy, zwieñczony facjat¹ z piêcioma oknami poœrodku, zyska³ wygl¹d re-
nesansowej rezydencji. £uk nad œrodkowym oknem facjaty wieñczy³y dwie, ukoœnie
u³o¿one, z³¹czone i zwieñczone koron¹, tarcze przedstawiaj¹ce herb £odzia – nale¿¹cy
do ¿ony Kazimierza Karasia oraz herb D¹browa – nale¿¹cy do niego samego. Na gzym-
sie dachu i obok tarcz z herbami sta³y dwie urny z ¿elaznej blachy. W œrodkowej, fron-
towej czêœci pa³acu, nad oknami pierwszego piêtra, umieszczone zosta³y dwie p³asko-
rzeŸby w kszta³cie medalionów, przedstawiaj¹ce Stanis³awa Augusta Poniatowskiego –
przed wst¹pieniem na tron i z okresu panowania. Obie p³askorzeŸby zdobione by³y gir-
landami i wieñcami z liœci dêbowych56. Nad bram¹ wjazdow¹ do pa³acu znajdowa³ siê
balkon z ozdobn¹ kut¹ barier¹ w stylu baroku, osadzon¹ na p³ycie z ciosu, podtrzymy-
wanej siedmioma kamiennymi kroksztynami. Pa³ac Karasia sta³ frontem do Krakow-
skiego Przedmieœcia, na jego frontonie dobrze widaæ omawiane elementy zdobnicze:
tarcze herbowe, medaliony nad oknami pierwszego piêtra, ozdobny balkon. Niestety,
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front szpec¹ liczne szyldy i reklamy sklepów mieszcz¹cych siê w pa³acu57. Po œmierci
Kazimierza Karasia pa³ac wielokrotnie zmienia³ w³aœcicieli. Przez kilkadziesi¹t lat, od
1824 r. , istnia³ w pa³acu szynk zwany „U Karasia” lub „Pod Karasiem”. Mieœci³y siê
tak¿e w pomieszczeniach pa³acowych liczne biura, a od 1891 r. do wybuchu I wojny
mia³a tu siedzibê redakcja i drukarnia „Gazety Warszawskiej”58. Rozwój komunikacji
miejskiej spowodowa³ koniecznoœæ poszerzenia ulicy w jej górnym, w¹skim odcinku
przy Krakowskim Przedmieœciu. Poszerzenie ulicy spowodowa³o wyburzenie naro¿ni-
ka pa³acu, co widaæ na fotografii wykonanej ok. 1911 r.59 Zeszpecony budynek prze-
trwa³ tylko do 1912 r., kiedy to decyzja o budowie Teatru Polskiego przes¹dzi³a o losie
pa³acu Karasia.

Od pa³acu Staszica otwiera siê przed nami ³agodnym ³ukiem perspektywa Nowego
Œwiatu, ulicy o zachowanym w swej architekturze stylu klasycystycznym, reprezenta-
cyjnych kamienic, sklepów, teatrzyków, kawiarñ z ich urokliwymi ogródkami têtni¹cy-
mi gwarem, cukierni¹ Bliklego ze s³ynnymi na ca³¹ Warszawê p¹czkami.

Prowadzi nas Nowy Œwiat przez pl. Trzech Krzy¿y z usytuowanym w jego centrum
koœcio³em Œw. Aleksandra, wybudowanym wg projektu Piotra Aignera60, dalej Al. Ujaz-
dowskimi, obok Ogrodu Botanicznego, £azienek Królewskich, a¿ do bram pa³acu
Wilanowskiego – królewskiej rezydencji. Ta krótka, z koniecznoœci, przechadzka od
pl. Zamkowego do pl. Trzech Krzy¿y, znaczona fotografiami nieistniej¹cych miejsc
i budowli, uœwiadamia nam, jak¹ kopalni¹ wiedzy dla historyków, architektów, konser-
watorów sztuki i mi³oœników historii swego miasta s¹ zachowane w zbiorach archiwal-
nych, muzealnych czy prywatnych oryginalne fotografie. Stanowi¹ one obok pocztó-
wek, rysunków, rycin i obrazów nieocenione Ÿród³o wiedzy o dziejach Warszawy. Dziê-
ki nim wiemy, jak wygl¹da³o miasto w XIX w., jak zmienia³a siê jego topografia, wy-
gl¹d, architektura, mieszkañcy. Mo¿emy równie¿ ogl¹daæ bezpowrotnie utracone zaby-
tki architektury, nieistniej¹ce ulice i place. Dziêki nim mo¿liwe by³o i jest odtwarzanie
nieistniej¹cego szczegó³u topograficznego, elementu architektonicznego czy wygl¹du
budynku lub jego wnêtrza. Czasami najdok³adniejszy opis s³owny nie odda tych treœci,
jakie mo¿na wyczytaæ z fotografii. Warto wiêc czasem wybraæ siê na wêdrówkê w poszu-
kiwaniu œladów dawnej Warszawy, spogl¹daj¹c na stare po¿ó³k³e fotografie.
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Mariusz Klarecki

KWESTIONARIUSZE A W SPRAWIE SZKÓD
WOJENNYCH WYDZIA£U STRAT
WOJENNYCH ZARZ¥DU M.ST. WARSZAWY

Mariusz Klarecki, Kwestionariusze A w sprawie szkód wojennych...

Zespó³ archiwaliów oznaczonych sygnatur¹ ZM WSW stanowi unikatowy zbiór archi-
walny, dot¹d praktycznie niewykorzystany. Informacje zawarte w kwestionariuszach
mog¹ dostarczyæ badaczowi kultury materialnej, a tak¿e losów mieszkañców Warszawy
w latach 1939-1945 wielu cennych informacji z ró¿nych dziedzin nauki.

Po wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia 1945 r. do opuszczonych zgliszcz stolicy za-
czêli nap³ywaæ wypêdzeni z niej mieszkañcy. Do obliczenia strat materialnych, jakie
ponios³a Warszawa w wyniku II wojny œwiatowej, przyst¹pi³ Wydzia³ Strat Wojennych
przy Zarz¹dzie m.st. Warszawy. Rejestracji podlega³y „szkody spowodowane przez
bezpoœrednie dzia³ania wojenne wojsk niemieckich i sprzymierzonych z Niemcami
i szkody spowodowane przez bezprawne zarz¹dzanie wzglêdnie akty gwa³tu w³adz oku-
pacyjnych”.

Akcja liczenia strat dotyczy³a zarówno mienia pañstwowego, jak i prywatnego, obej-
muj¹c wszystkie dziedziny ¿ycia spo³eczno-gospodarczego stolicy, w tym równie¿ straty
poniesione przez ludnoœæ cywiln¹. W tym celu rozdano powracaj¹cym do ruin Warsza-
wy mieszkañcom „Kwestionariusz w sprawie szkód wojennych”. Rejestracjê start prze-
prowadzono przy u¿yciu kwestionariusza A (kwestionariusz B nale¿a³o wype³niæ, gdy
poszkodowany posiada³ zak³ady przemys³owe, rzemieœlnicze lub przedsiêbiorstwa han-
dlowe). Wartoœæ pieniê¿n¹ zg³oszonych szkód nale¿a³o podaæ wg cen obowi¹zuj¹cych
1 IX 1939 r.

Zebranie informacji dotycz¹cych ubytku w sferze materialnej i niematerialnej
przedwojennych mieszkañców miasta okaza³o siê bardzo trudne z uwagi na niewielki
procent osiad³ej zaraz po wojnie w Warszawie ludnoœci w odniesieniu do przedwojennej
populacji miasta. Kwestionariusz zasadniczo kierowany by³ do ka¿dej poszkodowanej
osoby prowadz¹cej samodzielne gospodarstwo, co w praktyce najczêœciej dotyczy³o ro-
dzin. Dokument zwykle wype³nia³ przedstawiciel rzadko kiedy kompletnej rodziny.
Zdarza³y siê wypadki wype³niania kwestionariuszy przez s¹siada lub rodzinê za osobê
lub czasami ca³¹ rodzinê nieobecn¹ lub za niepe³noletnie jedynie ocala³e z ca³ej rodziny
dziecko lub dzieci. Z uwagi na poœpiech w podliczeniu start wojennych Warszawy kwe-



stionariusze mo¿na by³o z³o¿yæ tylko do 1946 r. Wype³nione kwestionariusze sk³adano
w dzielnicowych biurach rejestracji strat wojennych, adresy biur podawano w obwie-
szczeniach. W zwi¹zku z tym i¿ wiêkszoœæ mieszkañców miasta zginê³a lub zaginê³a
w ró¿nych okolicznoœciach, szacuje siê, ¿e wype³niono i z³o¿ono w Wydziale Strat Wo-
jennych kwestionariusze dotycz¹ce zaledwie oko³o 30% przedwojennej ludnoœci miasta.
Straty tam zarejestrowane, choæ ogromne, nie uwzglêdnia³y jednak strat wszystkich ro-
dzin warszawskich.

„Kwestionariusz A w sprawie szkód wojennych” podzielony jest na cztery zasadni-
cze czêœci. Pierwsza strona kwestionariusza zawiera informacje dotycz¹ce poszkodowa-
nego, szkody oraz œwiadków. Na nastêpnych stronach kolejno nastêpuj¹ po sobie trzy
czêœci:I. Szkody niematerialne, II A. Szkody materialne (w ruchomoœciach i gospodarstwie),
II B. Szkody materialne (w nieruchomoœciach i zak³adach pracy), III. Inne szkody spowo-
dowane przez...Ca³oœæ zamykaj¹:Zestawienie wysokoœci ¿¹danego odszkodowaniaorazWy-
sokoœæ ¿¹danej renty miesiêcznej. Ostatnia strona kwestionariusza toWskazówki przy wy-
pe³nianiu kwestionariuszy rejestracyjnych, które dotycz¹ zasad zwi¹zanych z wype³nianiem
kwestionariusza.

Ka¿dy kwestionariusz ma dwie numeracje: pierwsz¹ drukowan¹, umieszczon¹ na
pierwszej stronie w lewym górnym rogu, stanowi¹c¹ kolejny numer wydrukowanego
kwestionariusza; drug¹ rêcznie napisan¹ w prawym górnym rogu formularza (prze³a-
man¹ przez rok otrzymania – (19)45 lub (19)46, bêd¹c¹ kolejnym numerem kwestiona-
riusza z³o¿onego po wype³nieniu do Wydzia³u Strat Wojennych. Formularze przecho-
wywane w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy – Ekspozytura w Milanówku, spa-
kowane s¹ w paczki wed³ug kolejnoœci z³o¿enia do Wydzia³u Strat Wojennych. Ka¿da
paczka zawiera oko³o 300 kwestionariuszy. Kwestionariusze rejestrowe z³o¿one przez
osoby prywatne podzielone s¹ na nastêpuj¹ce grupy: Warszawa Œródmieœcie, Warszawa
Po³udnie, Warszawa Pó³noc, Warszawa Zachód, Praga Pó³noc, Praga Po³udnie. Dalsze
sygnatury zawieraj¹ formularze z³o¿one przez pracowników ró¿nych instytucji, m.in.:
fabryk, wytwórni i koœcio³ów.
– Kwestionariusze rejestrowe od nr. 1 do 40840, sygn. 31-119, 119a, 119b, I Biuro Rejo-

nowe dla Dzielnicy Warszawa-Œródmieœcie.
– Kwestionariusze rejestrowe od nr. 1 do 24741, sygn. 120-173, II Biuro Rejonowe dla

Dzielnicy Warszawa-Po³udnie.
– Kwestionariusze rejestrowe od nr. 1 do 3985, sygn. 174-189, III Biuro Rejonowe dla

Dzielnicy Warszawa-Pó³noc.
– Kwestionariusze rejestrowe od nr. 1 do 2784, sygn. 190-200, IV Biuro Rejonowe dla

Dzielnicy Warszawa-Zachód.
– Kwestionariusze rejestrowe od nr. 1 do 19430, sygn. 201-241, V Biuro Rejonowe dla

Dzielnicy Warszawa-Praga Pó³noc.
– Kwestionariusze rejestrowe od nr. 1 do 2465, sygn. 242-251, VI Biuro Rejonowe dla

Dzielnicy Warszawa-Praga Po³udnie.
Sposób u³o¿enia formularzy uniemo¿liwia odnalezienie dokumentu wed³ug nazwi-

ska poszkodowanego czy przedwojennego adresu zamieszkania (w bardzo wielu formu-
larzach adres ten w okresie wojny zmienia³ siê wielokrotnie). W b³¹d mo¿e wprowadziæ
równie¿ zaszeregowanie dokumentu wed³ug adresu do konkretnej czêœci Warszawy,
zdarza³y siê bowiem przypadki, ¿e wype³niaj¹cy formularz nie poda³ adresu przedwo-
jennego, a jedynie adres powojenny. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ szybkiego odnalezienia kon-
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kretnego kwestionariusza jest znajomoœæ numeru wp³yniêcia dokumentu do Wydzia³u
Strat Wojennych. W odnalezieniu konkretnego dokumentu pomocna jest znajomoœæ
daty wype³nienia przez poszkodowanego lub wp³yniêcia dokumentu do WSW, wówczas
z przybli¿on¹ dok³adnoœci¹ mo¿liwe jest wy³onienie grupy sygnatur z danego roku,
miesi¹ca i odnalezienie konkretnej jednostki.

W celu dok³adniejszego poznania specyfiki zawartych w zbiorze informacji opiszê
kolejno poszczególne rubryki:
1. W rubryce Poszkodowanyznajduj¹ siê takie podstawowe informacje, jak:nazwisko

i imiê poszkodowanego, przynale¿noœæ pañstwowa, narodowoœæ, data i miejsce urodzenia,
miejsce zamieszkania przed 1 IX 1939 r., miejsce zamieszkania obecne, zawód wykonywa-
ny przed 1 IX 1939 r., zawód obecny, stan cywilny oraz iloœæ, wiek dzieci i innych osób po-
zostaj¹cych na utrzymaniu poszkodowanego.
Ze zrozumia³ych powodów najbardziej k³opotliwa do wype³nienia, zw³aszcza przez

arystokratów, posiadaczy ziemskich czy wysokich urzêdników pañstwowych, by³a ru-
bryka zawód wykonywany przed 1 IX 1939 r. Wype³niaj¹cy tê rubrykê przedstawiali czê-
sto mniej lub bardziej wiarygodne informacji na ten temat. Dopiero po bli¿szej analizie
informacji dalej zawartych w kwestionariuszu korygowano je w zestawieniu z kolejny-
mi pytaniami zawartymi w kwestionariuszu. Na przyk³ad do powszechnych zabiegów
w³aœcicieli maj¹tków ziemskich nale¿a³o wpisywanie w tej rubryce zawodu – rolnik.
2. Rubryka Szkodainformuje: Kiedy i gdzie powsta³a szkodaoraz jakie zdarzenie spowo-

dowa³o szkodê.
Poza czêstym przypadkiem opisywania tragicznych wydarzeñzadziwiaj¹cy jest

w bardzo wielu wypadkach fakt podawania przez osoby wype³niaj¹ce kwestionariusz
dok³adnej daty wypêdzenia, ograbienia, spalenia czy zburzenia mieszkania lub innych
nieruchomoœci  nale¿¹cych do poszkodowanego.
3. Rubryka Œwiadkowiezawiera informacjê dotycz¹c¹ œwiadków:nazwisko, imiê, zawód

i miejsce zamieszkania œwiadka oraz jego stosunek pokrewieñstwa, zale¿noœci s³u¿bowej lub
materialnej od poszkodowanego.
Dziœ jest nam niezwykle trudno zweryfikowaæ autentycznoœæ zawartych przez po-

szkodowanych w kwestionariuszach relacji dotycz¹cych stanu ich posiadania w latach
1939-1945. Wiêkszoœæ poszkodowanych oraz œwiadków tych tragicznych wydarzeñ ju¿
nie ¿yje. Niekiedy jednak szczegó³owoœæ zawartych w kwestionariuszu informacji, do-
³¹czone za³¹czniki, a tak¿e nazwiska œwiadków, bêd¹cych nierzadko osobami publicznie
znanymi i szanowanymi, przemawiaj¹ za wiarygodnoœci¹ zawartych w formularzach
informacji.

Czêœæ I kwestionariuszaSzkody niematerialnezawiera nastêpujace rubryki:

1. Upoœledzenie fizyczne (trwa³e kalectwo, ciê¿kie naruszenie zdrowia, chroniczna choroba,
ciê¿kie uszkodzenie cia³a, zgwa³cenie)

2. Upoœledzenie umys³owe (trwa³a choroba umys³owa, ciê¿kie uszkodzenie na umyœle)
3. Utrata ¿ywiciela wskutek: dzia³añ wojennych, zamordowania, pobytu w wiêzieniach, obo-

zach koncentracyjnych, karnych itp., pracy przymusowej, ran, chorób, wycieñczenia, ukry-
wania siê itp.

4. Straty moralne wskutek: utraty ¿ycia najbli¿szego cz³onka rodziny, upoœledzenia fizyczne-
go, upoœledzenia umys³owego, zaginiêcia, przymusowej roz³¹ki, przeœladowañ narodowo-
œciowych, rasowych i politycznych (jakich?)
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W rubrykach s¹ równie¿ rozpisane:wiek poszkodowanego i jego stosunek pokrewieñ-
stwa do zg³aszaj¹cego szkodê, dochód miesiêczny poszkodowanego, % niezdolnoœci do pracy,
wysokoœæ rent, ¿¹dane odszkodowanie jednorazowe.

W wiêkszoœci wypadków ta czêœæ kwestionariusza zosta³a wype³niona jedynie opi-
sem tragicznych zdarzeñ zwi¹zanych z utrat¹ najbli¿szych podczas dzia³añ wojennych
oraz opisem makabrycznych prze¿yæ i odniesionych ran. Ze wzglêdów oczywistych nie-
zwykle rzadko zdarza³o siê wype³nienie rubryki z ¿¹daniem kwoty odszkodowania za
utratê ¿ycia najbli¿szych, straty moralne czy upoœledzenie umys³owe. W powy¿szych
rubrykach, wype³nianych czêsto przez bezpoœrednich œwiadków zdarzeñ, mo¿na
odnaleŸæ nieznane powszechnie okolicznoœci œmierci wielu osób zwi¹zanych z przed-
wojennym ¿yciem publicznym Warszawy.

Czêœæ II A. kwestionariuszaSzkody materialne (szkody w ruchomoœciach i w gospodarstwie)
zawiera takie rubryki, jak:

1. Odzie¿: ubrania (mêskie, damskie, dzieciêce); okrycia wierzchnie (futra, palta, kostiumy);
komplety bielizny; komplety poœcieli; obuwie; ró¿ne

2. Mieszkanie: iloœæ izb wg stanu z 1 IX 1939 r.; iloœæ izb zniszczonych; komplety mebli; bib-
lioteka (iloœæ tomów); zbiory naukowe; dzie³a sztuki (obrazy, rzeŸby, antyki, kryszta³y, dy-
wany itp.), opisaæ jakie i podaæ nazwiska twórców; przedmioty i urz¹dzenia techniczne (ra-
dia, patefony, telefony itp.); fortepian, pianino; ró¿ne

3. Gospodarstwo domowe: zastawa sto³owa, sprzêt gospodarczy, kuchenny itp.; zapasy ¿ywno-
œci, opa³u

4. Pojazdy: (samochody osobowe, samochody ciê¿arowe, motocykle, rowery i inne)
5. Inwentarz ¿ywy: (konie, krowy, trzoda chlewna, kozy, owce, drób itp.)
6. Inwentarz martwy
7. Ró¿ne
W rubrykach s¹ rozpisane:iloœæ sztuk, kompletów, izb; cena wg cen z 1 IX 1939 r.; wysokoœæ
¿¹danego odszkodowania.

Najbardziej interesuj¹cym i najobszerniej opisywanym zagadnieniem tej czêœci s¹
informacje dotycz¹ce wyposa¿enia mieszkania. Zawieraj¹ one czêsto wiedzê na temat
specyfiki wszelkiego rodzaju zbiorów, liczby tomów w domowych bibliotekach, czêsto
z wyszczególnieniem i opisem pojedynczych przedmiotów o wyj¹tkowej wartoœci histo-
rycznej i artystycznej. W celu jak najlepszego udokumentowania szkody niekiedy do
wymienionego wy¿ej podpunktu dodawane s¹ oddzielne za³¹czniki opisuj¹ce bardzo
szczegó³owo ró¿nego rodzaju wyposa¿enie mieszkania. Niestety, wœród za³¹czników
niemal nie zdarzaj¹ siê fotografie opisywanych sprzêtów lub izb. Bardzo powszechne
jest natomiast za³¹czanie ró¿nego rodzaju dokumentów, g³ównie wydanych przez oku-
panta, dotycz¹cych m.in. konfiskaty i wysiedlenia. Bardzo czêsto za³¹czane s¹ równie¿
zaœwiadczenia wystawione przez Milicjê Obywatelsk¹, potwierdzaj¹ce zniszczenie mie-
szkania lub budynku.

Na czêœæ II B. kwestionariuszaSzkody materialne (szkody w nieruchomoœciach i zak³adach
pracy)sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce rubryki:

1. Nieruchomoœci mieszkalne: domy czynszowe (podaæ ka¿dy budynek wchodz¹cy w sk³ad
nieruchomoœci oddzielnie, jak front, oficyna prawa, lewa itp.); domy jednorodzinne; zabu-
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dowania gospodarskie, wielkoœæ domu (podaæ w ka¿dym domu iloœæ mieszkañ, izb i wymiar
domu w m); numer hipoteczny; koszty i rok budowy; cena i rok nabycia

2. Zak³ady przemys³owe: rodzaj przemys³u; budynki (podaæ wymiary ka¿dego budynku w m);
urz¹dzenia, maszyny, instalacje i ruchomoœci; fabrykaty, surowce, towary itp.; koszty i rok
budowy zak³adu; cena i rok nabycia; kategoria œwiadectwa przemys³owego

3. Zak³ady rzemieœlnicze: rodzaj rzemios³a; budynki (podaæ w m wymiary ka¿dego budynku);
urz¹dzenia, maszyny i instrumenty, ruchomoœci; materia³y, surowce, fabrykaty; ró¿ne; kate-
goria œwiadectwa przemys³owego

4. Przedsiêbiorstwa handlowe: rodzaj handlu; budynki (podaæ w m wymiary ka¿dego budyn-
ku); urz¹dzenia, ruchomoœci; towary; ró¿ne; kategoria œwiadectwa przemys³owego

5. Wolne zawody: rodzaj zawodu; urz¹dzenia, ruchomoœci gabinetu, biura; aparaty, instru-
menty, zbiory; ró¿ne

Rozpisane w rubrykach:% zniszczenia, wysokoœæ ¿¹danego odszkodowania.
W pierwszym podpunkcie, zapewne w zwi¹zku z nadziej¹ uzyskania odszkodowania

w pierwszej kolejnoœci za utracone mieszkanie, wype³niaj¹cy kwestionariusze podaj¹
zwykle wiêkszoœæ danych dotycz¹cych posiadanego budynku czy mieszkania. Inaczej
jest w przypadku zak³adów przemys³owych, gdzie rzadko zamieszczane s¹ wyczerpuj¹ce
informacje. Wyj¹tek stanowi¹ wyczerpuj¹ce za³¹czniki opisuj¹ce np. inwentarz fabryki,
zak³adu przemys³owego lub sklepu z 1939 r. przed wybuchem wojny lub Powstania
Warszawskiego w 1944 r.

W czêœci III.Inne szkody spowodowane przez...pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce rubryki:

1. Wysiedlenie (z domu czynszowego, z mieszkania, z zak³adu pracy).
Rozpisane w rubrykach:wielkoœæ domu, mieszkania, rodzaj zak³adu i adres; roczny dochód
wysiedlonego z domu, mieszkania, zak³adu; czas trwania wysiedlenia; wysokoœæ ¿¹danego od-
szkodowania
2. Zniszczenie, konfiskaty i rabunek: z³ota, kosztownoœci; obcych walut; pieniêdzy obiego-

wych; papierów wartoœciowych, akcji, obligacji, listów zastawnych itp.; weksli, czeków, re-
wersów; ksi¹¿eczek oszczêdnoœciowych; wk³adów bankowych; ró¿nych wierzytelnoœci; ró¿-
nych przedmiotów wartoœciowych.

Rozpisane w rubrykach: rodzaj z³ota, walut, pieniêdzy, papierów; iloœæ; suma; wysokoœæ
¿¹danego odszkodowania
3. Niewyp³acenie nale¿nych sum pieniêdzy: poborów, emerytur, zapomóg, zaopatrzeñ otrzy-

mywanych z...; nale¿noœci z tytu³u wykonanej pracy w...; nale¿noœci z tytu³u wykonanej
dostawy dla...; utraty zabezpieczenia wierzytelnoœci hipotecznej wskutek zniszczenia nieru-
chomoœci (podaæ rodzaj nieruchomoœci jakiej i gdzie)

Rozpisane w rubrykach:wysokoœæ nale¿noœci; data dostawy; czas trwania zawieszenia wy-
p³aty, wysokoœæ sumy hipot.; wysokoœæ ¿¹danego odszkodowania
4. Przymusowe wykorzystanie: pracy (niedostateczne wynagrodzenie w stosunku do utrzyma-

nia); wierzytelnoœci zlikwidowane niedostatecznie; innych umów, praw, patentów
Rozpisane w rubrykach:nazwa, adres zak³adu pracy, rodzaj wierzytelnoœci, umowy; wyso-
koœæ straty; czas trwania niedostatecznego wynagrodzenia; wysokoœæ ¿¹danego odszkodowania.
5. Bezprawne pozbawienie wolnoœci, kary pieniê¿ne: pozbawienie wolnoœci; kontrybucje,

grzywny; ró¿ne
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Rozpisane w rubrykach:jakie wiêzienie, obóz, powód grzywny; czas trwania uwiêzienia,
data grzywny; wysokoœæ rocznego zarobku, wysokoœæ grzywny; wysokoœæ ¿¹danego odszko-
dowania.
6. Ró¿ne

Na koñcu arkusza rejestracyjnego znajduje siêZestawienie wysokoœci ¿¹danego odszko-
dowania, jeszcze raz wymieniaj¹ce i sumuj¹ce wszystkie najwa¿niejsze punkty oraz miej-
sce na wpisanieWysokoœci  ¿¹danej renty miesiêcznej.

Wype³niaj¹cy formularz zobowi¹zany jest do z³o¿enia daty i podpisu pod oœwiadcze-
niem nastêpuj¹cej treœci:Oœwiadczam niniejszym, ¿e dane powy¿sze, a w szczególnoœci iloœæ
i jakoœæ zniszczonych i uszkodzonych dóbr materialnych i niematerialnych, wartoœæ ich wg cen
z wrzeœnia 1939 r., jak równie¿ okolicznoœci i przyczyny zniszczenia lub uszkodzenia poda³em
zgodnie z prawd¹ i biorê ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ prawn¹ za ewentualne œwiadome wpro-
wadzenie w³adz w b³¹d.

Podobne w treœci oœwiadczenie podpisywali równie¿ dwaj œwiadkowie:Niniejszym
poœwiadczamy prawdziwoœæ zeznañ poszkodowanego i bierzemy ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ
prawn¹ za ewentualne fa³szywe œwiadectwo.

Treœæ oœwiadczeñ przytaczam, poniewa¿ uœwiadamia badaczowi zbioru wagê doku-
mentu, jaki wype³niali poszkodowani i ich œwiadkowie. Taka adnotacja mo¿e pomóc w
udzieleniu odpowiedzi na zasadnicze pytanie, jakie nasuwa siê ka¿demu po przeczyta-
niu Kwestionariuszy rejestrowych: na ile informacje podane w kwestionariuszach s¹
rzetelne?

Na pewno najwiêkszym problemem by³a wycena strat poniesionych przez poszko-
dowanych, wiêkszoœæ sprzêtów, a tak¿e mieszkañ czy budynków nie zosta³a nabyta
w 1939 r. (niektórzy podaj¹ ceny mieszkañ w rublach). Podanie wartoœci zarówno rze-
czy, jak i nieruchomoœci obowi¹zuj¹cej we wrzeœniu 1939 r. stanowi³o zapewne nie lada
problem. Szczególnie du¿e ró¿nice dostrzec mo¿na przy wycenie dzie³ sztuki. Nie nale-
¿y wiêc przywi¹zywaæ zbyt du¿e wagi do podanych cen. Jestem jednak zdania, ¿e pozo-
sta³e informacje rzadko kiedy ulega³y œwiadomemu zafa³szowaniu, bardziej sk³a-
nia³bym siê do wyolbrzymienia iloœci (np. ksiêgozbiorów, porcelany itd.) lub nadinter-
pretacji np. czasu powstania niektórych dzie³ sztuki okreœlanych np. jako: „bardzo sta-
re” czy „antyki” (najczêœciej w przypadku mebli). Wiele b³êdów mo¿e wynikaæ równie¿
z nieznajomoœci rzeczy, co znów w sposób szczególny dotyczy dzie³ sztuki i antyków.
Zdarzaj¹ siê dosyæ liczne przyk³ady wymieniania rzeczy zupe³nie niewiarygodnych, np.
bardzo wielu przypadków posiadania w zbiorach prywatnych obrazu Jana MatejkiBi-
twa pod Grunwaldem. Oczywiste jest, ¿e w rubryceobrazypodawane s¹ reprodukcje lub
graficzne wersje tego ogromnego p³ótna znajduj¹cego siê w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie, jednak bardzo rzadko poszkodowany dodaje s³owo „grafika” lub
„reprodukcja”. Nie wiadomo, do jak wielu przypadków innych, znacznie mniej zna-
nych dzie³ malarzy (licznie reprodukowanych w XIX i XX-wiecznej prasie) odnosi siê
powy¿szy przyk³ad. Przy rozwi¹zaniu problemu wiarygodnoœci opisów pomocne jest
podawanie cen przez poszkodowanych, co w pewnym stopniu koryguje b³êdne zapisy,
w szczególnoœci w zestawieniu z innymi cenami w tym samym kwestionariuszu. Wiary-
godnoœæ kwestionariuszy nale¿y jeszcze rozpatrywaæ na innej p³aszczyŸnie. Pomaga
w tym odniesienie rozpatrywanych dóbr materialnych do pozycji zawodowej, spo³ecz-
nej i materialnej poszczególnych osób i rodzin. Dodatkowym cennym Ÿród³em s¹
wszelkiego rodzaju za³¹czniki potwierdzaj¹ce zawarte w kwestionariuszu informacje

96 Mariusz Klarecki, Kwestionariusze A w sprawie szkód wojennych...



lub wrêcz rozwijaj¹ce niektóre rubryki. W szczególnoœci dotyczy to ruchomoœci – wy-
posa¿enia mieszkañ oraz zak³adów rzemieœlniczych i przemys³owych.

Akcja Wydzia³u Strat Wojennych, polegaj¹ca na liczeniu strat wojennych za pomoc¹
„Kwestionariuszy w sprawie szkód wojennych”, nie przynios³a zamierzonego celu. Ani
nie obliczono strat, jakie ponieœli wszyscy poszkodowani w czasie wojny warszawiacy,
ani te¿ wype³niaj¹cy formularze nie dostali rekompensaty za poniesion¹ wskutek wojny
szkodê. Kwestionariusze s¹ jednak nieprzebadanym wci¹¿ œladem tysiêcy tragicznych
historii, œwiadectwem tych, którzy cudem ocaleli z pogromu miasta, trac¹c – jak sami
wielokrotnie pisali – „zniweczony w proch dorobek kilku pokoleñ”.
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SPRAWOZDANIA

ks. Marek Solarczyk

WIZYTA APOSTOLSKA BENEDYKTA XVI
W WARSZAWIE

Ks. Marek Solarczyk, Wizyta apostolska Benedykta XVI w Warszawie

Pontyfikat papie¿a Jana Paw³a II wniós³ w ¿ycie ogromnej liczby ludzi wielkie bogac-
two prze¿yæ i doœwiadczeñ, które przez 27 lat kszta³towa³y ich egzystencjê. Liczne spot-
kania, wyg³oszone przemówienia, odbyte pielgrzymki na trwa³e wpisa³y siê w historiê
jednostek i ca³ych spo³eczeñstw. Œmieræ ukochanego Ojca Œwiêtego i wybór jego na-
stêpcy wprowadzi³y w ¿ycie Polaków nowe inspiracje, które rozwinê³y siê podczas wizy-
ty apostolskiej, odbytej przez Benedykta XVI pod koniec maja 2006 r.

Wielkim darem dla mieszkañców Warszawy by³ fakt odwiedzin sto³ecznego miasta
przez nastêpcê œw. Piotra, Benedykta XVI, w ramach pierwszej jego wizyty apostolskiej
na polskiej ziemi. Has³em pielgrzymki, która odby³a siê w dniach 25-28 maja 2006 r.
by³y s³owa zaczerpniête z Listu œw. Paw³a do Koryntian „Trwajcie mocni w wierze”
(1 Kor 16,13). Wielomiesiêczne przygotowania mia³y pomóc w jak najlepszym przyjê-
ciu dostojnego goœcia i owocnym podjêciu wszelkich owoców duchowych p³yn¹cych ze
wspólnego prze¿ywania wiary z Namiestnikiem Chrystusa na ziemi. Czas oczekiwania
i doœwiadczenie wzajemnych spotkañ z Benedyktem XVI wielokrotnie prowokowa³y
porównania z poprzednimi wizytami apostolskimi papie¿a Jana Paw³a II. Program piel-
grzymki wiód³ goœcia przez miejsca, które papie¿ Polak uczyni³ wielkimi symbolami
dla ¿ycia Koœcio³a i Pañstwa.

Benedykt XVI rozpocz¹³ wizytê 25 maja 2006 r. w Warszawie. Papieski samolot wy-
l¹dowa³ na lotnisku wojskowym Okêcie o godzinie 11.00. Dostojnego goœcia wita³y w³a-
dze koœcielne i pañstwowe. Podczas przemówienia papie¿, wyra¿aj¹c swoje odczucia
oraz nakreœlaj¹c cele pielgrzymki, powiedzia³: „Cieszê siê, ¿e mogê dzisiaj byæ poœród
was na ziemi Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo pragn¹³em tej wizyty w Kraju i poœród
ludu, z którego wywodzi³ siê mój umi³owany Poprzednik, S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II.
Przyby³em, aby przejœæ jego œladami, przeœledziæ drogê jego ¿ycia od dzieciñstwa, a¿
do wyjazdu na niezapomniane konklawe 1978 roku. Na tej drodze chcia³bym spotkaæ
i lepiej poznaæ pokolenia wierz¹cych, które wyda³y go do s³u¿by Bogu i Koœcio³owi, jak
te¿ te, które zrodzi³y siê i wzrasta³y dla Pana pod duchowym kierunkiem tego kap³ana,
biskupa i papie¿a. Temu naszemu wspólnemu wêdrowaniu bêdzie towarzyszy³o motto:
„Trwajcie mocni w wierze”. Mówiê o tym zaraz na pocz¹tku, aby by³o jasne, ¿e nie jest



to tylko podró¿ sentymentalna, choæ i to ma swoje znaczenie, ale wêdrówka wiary, wpi-
sana w misjê, jak¹ powierzy³ mi Pan w osobie Piotra Aposto³a, który zosta³ powo³any,
aby utwierdzaæ braci w wierze. Ja równie¿ pragnê zaczerpn¹æ z obfitego Ÿród³a waszej
wiary, które bije nieprzerwanie od ponad tysi¹ca lat”.

W dalszych s³owach Dostojny Goœæ zaznaczy³, ¿e bêdzie wêdrowa³ do miejsc, któ-
re nawiedzi³ Jan Pawe³ II podczas swoich apostolskich pielgrzymek. Nastêpne go-
dziny Jego pobytu w stolicy sta³y siê œwiadectwem swoistego „kroczenia drogami po-
przednika”.

Po ceremonii powitania Benedykt XVI uda³ siê specjalnym samochodem do archi-
katedry Œw. Jana Chrzciciela na Starym Mieœcie. Na ca³ej, odœwiêtnie udekorowanej
trasie przejazdu witali Go licznie zgromadzeni mieszkañcy Warszawy. W drodze na
spotkanie z duchowieñstwem kolumna papieska pod¹¿a³a ulicami, przy których papie¿
nawiedza³ wa¿ne dla historii naszego miasta pomniki. Pierwszym z nich by³ pomnik
Bohaterów Getta, przy którym zgromadzili siê przedstawiciele gminy ¿ydowskiej z na-
czelnym rabinem Michaelem Schudrichem, ambasadorem Izraela w Polsce Dawidem
Pelegiem oraz trzydziestoosobowa grupa Polaków odznaczonych Medalem „Sprawied-
liwy wœród Narodów Œwiata”. Nastêpnie Papie¿ przejecha³ przy pomniku Poleg³ym
i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie zgromadzili siê sybiracy z harcerzami, na czele
z ks. pra³atem Zdzis³awem Peszkowskim. Zbli¿aj¹c siê do archikatedry Œw. Jana Ojciec
Œwiêty pozdrowi³ by³ych powstañców zgromadzonych przy pomniku Powstania War-
szawskiego.

Po godzinie 12.30 Benedykt XVI przyby³ do archikatedry Œw. Jana Chrzciciela na
Starym Mieœcie. Jan Pawe³ II zatrzymywa³ siê w tej katedrze piêciokrotnie, czyli pod-
czas ka¿dej ze swoich wizyt w stolicy. Ojciec Œwiêty, podobnie jak zawsze Jego poprze-
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dnik, po przybyciu do œwi¹tyni modli³ siê w kaplicy Cudownego Jezusa Ukrzy¿owane-
go. Po powitaniu przez Prymasa Polski Józefa kardyna³a Glempa, papie¿ przewodniczy³
Liturgii S³owa. W swojej homilii skierowanej do przedstawicieli polskiego duchowieñ-
stwa zaznaczy³: „Spotykam siê dziœ z wami, kap³anami, których Chrystus powo³a³, aby-
œcie Mu s³u¿yli w nowym tysi¹cleciu. (…) Wierzcie w moc waszego kap³añstwa! Na mo-
cy przyjêtego sakramentu otrzymaliœcie wszystko to, czym jesteœcie. (…) Poprzez litur-
giczny znak na³o¿enia r¹k w obrzêdzie œwiêceñ Chrystus wzi¹³ was w swoj¹ szczególn¹
opiekê. Jesteœcie ukryci w Jego d³oniach i w Jego Sercu. Zanurzcie siê w Jego mi³oœæ
i oddajcie Mu wasz¹! A odk¹d wasze rêce zosta³y namaszczone olejem, znakiem Ducha
Œwiêtego, zosta³y przeznaczone na s³u¿bê Pana jako Jego rêce w dzisiejszym œwiecie.
Nie mog¹ ju¿ s³u¿yæ egoizmowi, ale powinny nieœæ œwiatu œwiadectwo o mi³oœci samego
Boga”.

W dalszej czêœci z pastersk¹ trosk¹ przestrzega³ kap³anów przed pokus¹ poœpiechu
w prze¿ywaniu otrzymanego pos³annictwa. Z moc¹ podkreœla³, ¿e czas cichej i osobistej
modlitwy nigdy nie jest stracony, ale z niego rodz¹ siê najwspanialsze owoce duszpa-
sterskiej pos³ugi. Zachêca³ tak¿e, aby tak¹ postawê kszta³towaæ w wiernych, którzy
nieustannie s¹ nara¿eni na oddzia³ywanie œwiata wype³nianego coraz bardziej ha³asem.
Rozwijaj¹c myœl relacji kap³anów z wiernymi, Ojciec Œwiêty z naciskiem przypomina³:
„Wierni oczekuj¹ od kap³anów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania cz³o-
wieka z Bogiem. Nie wymaga siê od ksiêdza, by by³ ekspertem w sprawach ekonomii,
budownictwa czy polityki. Oczekuje siê od niego, by by³ ekspertem w dziedzinie ¿ycia
duchowego. Dlatego, gdy m³ody kap³an stawia swoje pierwsze kroki, potrzebuje u swe-
go boku powa¿nego mistrza, który mu pomo¿e, by nie zagubi³ siê poœród propozycji
kultury chwili. Aby przeciwstawiæ siê pokusom relatywizmu i permisywizmu, nie jest
wcale konieczne, aby kap³an by³ zorientowany we wszystkich aktualnych, zmiennych
trendach; wierni oczekuj¹ od niego, ¿e bêdzie raczej œwiadkiem odwiecznej m¹droœci,
p³yn¹cej z objawionego S³owa. (…) Chrystus potrzebuje kap³anów, którzy bêd¹ dojrzali,
mêscy, zdolni do praktykowania duchowego ojcostwa”.

Dalsza czêœæ papieskiego wyst¹pienia stanowi³a rozwiniêty komentarz do dwóch
wymiarów polskiej rzeczywistoœci kap³añskiej. Pierwszy z nich by³ komentowany bar-
dzo szeroko przez media i w³aœciwie sprowadzany do rangi g³ównego przes³ania papie-
skiego. Benedykt XVI odniós³ siê w swoim s³owie do rzeczywistoœci s³aboœci i grzechu,
jaka towarzyszy wspólnocie koœcielnej od pocz¹tku jej istnienia. Podkreœla³ z naci-
skiem, ¿e ludzie grzeszni nie powinni byæ wykluczani ze spo³ecznoœci Koœcio³a, ale
dotkniêci owocami Chrystusowego zbawienia i doprowadzeni do szczerego prze¿ycia
chrzeœcijañskiej pokuty, w której nie mog¹ spotkaæ siê z aroganck¹ poz¹ sêdziów wobec
minionych pokoleñ. Papie¿ mówi³: „Potrzeba pokornej szczeroœci, by nie negowaæ
grzechów przesz³oœci, ale te¿ nie rzucaæ lekkomyœlnie oskar¿eñ bez rzeczywistych do-
wodów, nie bior¹c pod uwagê ró¿nych ówczesnych uwarunkowañ. Ponadto wyznaniu
grzechu –confessio peccati, aby u¿yæ okreœlenia œw. Augustyna, winno zawsze towarzy-
szyæ te¿confessio laudis– wyznanie chwa³y. Prosz¹c o przebaczenie z³a pope³nionego
w przesz³oœci, powinniœmy równie¿ pamiêtaæ o dobru, które spe³ni³o siê z pomoc¹ ³aski
Bo¿ej, która choæ z³o¿ona w glinianych naczyniach, przynosi³a b³ogos³awione owoce”.

Szeroko pojawiaj¹ce siê medialne komentarze, w których omawiano papiesk¹ piel-
grzymkê, odwo³ywa³y te myœli do problemu lustracji w krêgach ludzi Koœcio³a i by³y
dla rozmawiaj¹cych i pisz¹cych wyraŸnym poparciem Papie¿a dla lustracyjnych apeli
ró¿nych œrodowisk w Polsce.
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Ojciec Œwiêty odwo³a³ siê tak¿e do przybieraj¹cego coraz wiêksz¹ skalê zjawiska
opuszczania Polski przez obywateli poszukuj¹cych pracy w innych pañstwach. Przypo-
mina³, ¿e takie warunki stanowi¹ wielk¹ próbê dla rozdzielanych rodzin i zagro¿e-
nie zerwania fundamentalnych wiêzi spo³ecznych. Zachêca³ kap³anów do towarzysze-
nia tym ludziom w ich nowych spo³ecznoœciach i otoczenia ich opiek¹ duszpastersk¹
w ³¹cznoœci z lokalnymi Koœcio³ami. Rozwijaj¹c tê myœl, Benedykt XVI zaapelowa³
o otaczanie trosk¹ misjonarzy pos³uguj¹cych nieraz w bardzo trudnych warun-
kach w ró¿nych regionach œwiata. Zachêca³: „Dar licznych powo³añ, jakim Bóg pob³o-
gos³awi³ wasz Koœció³, powinien byæ
przyjmowany w duchu prawdzi-
wie katolickim. Kap³ani polscy, nie
bójcie siê opuœciæ wasz bezpiecz-
ny i znany œwiat, by s³u¿yæ tam,
gdzie brak kap³anów i gdzie wasza
wielkodusznoœæ przyniesie wielo-
krotne owoce!”

Koñcz¹c swoje wyst¹pienie, Bi-
skup Rzymu mówi³ do polskich ka-
p³anów: „B¹dŸcie autentyczni w wa-
szym ¿yciu i pos³udze. Wpatrzeni
w Chrystusa, ¿yjcie ¿yciem skrom-
nym, solidarni z wiernymi, do któ-
rych jesteœcie pos³ani. S³u¿cie
wszystkim, czekajcie na nich w pa-
rafiach i w konfesjona³ach, towa-
rzyszcie nowym ruchom i wspólno-
tom, wspierajcie rodziny, nie traæcie
wiêzi z m³odzie¿¹, pamiêtajcie
o ubogich i opuszczonych. Gdy bê-
dziecie ¿yli wiar¹, Duch Œwiêty
wam podpowie, co macie mówiæ, jak
macie s³u¿yæ”.

Wyst¹pienie Benedykta XVI by-
³o bardzo ciep³o przyjête przez zgro-
madzonych kap³anów. Wielokrotnie
odpowiadali oklaskami na kierowa-
ne do nich myœli. Po zakoñczeniu
spotkania Ojciec Œwiêty nawiedzi³
groby dwóch prymasów Polski, jakie znajduj¹ siê w kaplicach bocznych archikatedry:
kardyna³a Augusta Hlonda i kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. O drugim z nich papie¿
w swoim wyst¹pieniu mówi³: „W tej katedrze szczególnie wspominam S³ugê Bo¿ego
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, którego nazywacie „Prymasem Tysi¹clecia”, który –
zawierzaj¹c siebie Chrystusowi i Jego Matce – umia³ wiernie s³u¿yæ Koœcio³owi nawet
poœród d³ugotrwa³ych, bolesnych doœwiadczeñ. Z uznaniem i wdziêcznoœci¹ wspomina-
my tych, którzy nie ulegali si³om ciemnoœci. Uczymy siê od nich odwagi, konsekwencji
i wytrwa³oœci w dochowaniu wiernoœci Ewangelii”.
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Po zakoñczeniu spotkania z duchowieñstwem Ojciec Œwiêty uda³ siê do rezyden-
cji Prymasa Polski. Znamienny jest fakt, ¿e dok³adnie wed³ug takiego programu prze-
biega³ pocz¹tek warszawskiej wizyty Jana Paw³a II podczas I pielgrzymki do Polski
w 1979 r. Wówczas siedziba arcybiskupów warszawskich by³a miejscem, w którym na
sta³e zatrzyma³ siê papie¿ podczas swojego pobytu w Warszawie. Od czasu ustanowienia
Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie w 1989 r. warszawsk¹ siedzib¹ Biskupa Rzymu
stawa³a siê ka¿dorazowo rezydencja Nuncjusza Apostolskiego przy al. Szucha. Równie¿
Benedykt XVI uda³ siê tam po obiedzie z prymasem Polski, kard. Józefem Glempem.

W godzinach popo³udniowych odby³o siê spotkanie Benedykta XVI z prezyden-
tem Polski, Lechem Kaczyñskim. Dostojny Goœæ przyby³ do Pa³acu Prezydenckiego
o 17.45. Po uroczystym powitaniu przez G³owê Pañstwa i 15-minutowej rozmowie
w „cztery oczy” papie¿ spotka³ siê z najbli¿sz¹ rodzin¹ prezydenta Lecha Kaczyñskie-
go, od którego otrzyma³ w darze album o Powstaniu Warszawskim, ró¿aniec z burszty-
nu oraz kopiê w³óczni œw. Maurycego, któr¹ cesarz Otton III podarowa³ w 1000 r. Bole-
s³awowi Chrobremu. Nastêpnie udano siê do kaplicy prezydenckiej, w której modli³ siê
tak¿e Jan Pawe³ II podczas swojego spotkania z prezydentem Aleksandrem Kwaœniew-
skim 11 czerwca 1999 r. Na zakoñczenie wizyty w pa³acu Benedykt XVI spotka³ siê
w Sali Kolumnowej z korpusem dyplomatycznym reprezentowanym przez 109 ambasa-
dorów i 18 charges d’affairs, na czele z dziekanem korpusu, Nuncjuszem Apostolskim
arcybiskupem Józefem Kowalczykiem.

Ostatnim punktem pierwszego dnia wizyty apostolskiej by³o spotkanie ekumenicz-
ne w luterañskim koœciele Œw. Trójcy przy pl. Ma³achowskiego. W tej samej œwi¹tyni
modlitwie ekumenicznej Jan Pawe³ II przewodniczy³ 9 czerwca 1991 r.

Benedykt XVI zosta³ powitany przez prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, prawo-
s³awnego arcybiskupa Jeremiasza. Hierarcha ten wspomnia³ spotkanie sprzed piêtna-
stu laty, kiedy Jan Pawe³ II zachêca³ do przejœcia z postawy tolerancji do etapu wzajem-
nego szacunku i wspólnego dzia³ania. Rozwijaj¹c tê myœl, wspomnia³ o historycznych
osi¹gniêciach dialogu ekumenicznego w Polsce oraz nawi¹za³ do wielu p³aszczyzn eku-
menicznej dyskusji nad ró¿norodnymi aspektami ¿ycia religijnego. W zakoñczeniu po-
wiedzia³: „W pierwszym dniu pielgrzymki Waszej Œwi¹tobliwoœci do naszego kraju wy-
ra¿amy nadziejê, ¿e Wasza Œwi¹tobliwoœæ pozna jeszcze lepiej nasz kraj, jego osi¹gniê-
cia i troski. Wierzymy te¿, ¿e spotkanie z bogobojnym narodem Polski, bez wzglêdu
na przynale¿noœæ koœcieln¹, bêdzie wielkim wydarzeniem wzmacniaj¹cym wiarê nas
wszystkich, o¿ywiaj¹c¹ i inspiruj¹c¹ w trudach g³oszenia Ewangelii, w pracy na rzecz
jednoœci Koœcio³a i w budowaniu kultury mi³oœci. Bo przecie¿ mi³oœæ „nie raduje siê
z niesprawiedliwoœci, ale raduje siê z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy,
wszystkiego siê spodziewa, wszystko znosi. Mi³oœæ nigdy nie ustaje…”

Po uroczystym powitaniu rozpoczê³a siê Liturgia S³owa, w ramach której papie¿ wy-
g³osi³ swoje przemówienie. Dziêkuj¹c za mo¿liwoœæ spotkania, Dostojny Goœæ wyrazi³
nadziejê, ¿e zgodnie z przedstawionym na pocz¹tku jego pontyfikatu postanowieniem
tak¿e warszawska modlitwa ekumeniczna bêdzie znacz¹cym krokiem na drodze przy-
wrócenia pe³nej i widzialnej jednoœci chrzeœcijan. Nawi¹zuj¹c do wyg³oszonych przed
piêtnastu laty s³ów Jana Paw³a II, potwierdzi³ szczere przekonanie, ¿e ekumeniczne
d¹¿enia musz¹ byæ wspierane przez modlitwê, wzajemne przebaczenie i œwiêtoœæ ¿ycia
ka¿dego cz³owieka. Przypomina³, ¿e: „Zadaniem uczniów Chrystusa, zadaniem ka¿de-
go z nas staje siê wiêc d¹¿enie do takiej jednoœci, byœmy jako chrzeœcijanie stawali siê
czytelnym znakiem Jego zbawczego orêdzia, które kieruje do ka¿dego cz³owieka”. Do-
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kumentuj¹c widzialne znaki owoców jednoœci chrzeœcijañskiej, Benedykt XVI zazna-
czy³, ¿e w okresie owych piêtnastu lat uczyniono wiele kroków ku wzajemnemu zrozu-
mieniu i zbli¿eniu. Wymieniaj¹c osi¹gniêcia ogólnoœwiatowe, wspomnia³ tak¿e wiele
inicjatyw osi¹gniêtych na polu ekumenicznym w Polsce. Zaliczy³ do nich:
• podpisanie w 2000 r. deklaracji o wzajemnym uznaniu wa¿noœci Chrztu przez Ko-

œció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej;
• ustanowienie Zespo³u ds. Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski z Polsk¹ Rad¹

Ekumeniczn¹;
• powstanie bilateralnych zespo³ów ds. dialogu teologicznego miêdzy katolikami

a prawos³awnymi, luteranami, polskokatolikami, mariawitami i adwentystami;
• publikacjê ekumenicznego przek³adu Nowego Testamentu i Ksiêgi Psalmów;
• Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom, w której uczestnicz¹ organizacje charytatywne

Koœcio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego i ewangelickiego.
W dalszej czêœci papie¿ odwo³a³ siê do dwóch wa¿nych wymiarów prac ekumenicz-

nych. Wed³ug Niego pierwszym z nich powinna byæ dzia³alnoœæ charytatywna, otacza-
j¹ca niezbêdn¹ pomoc¹ potrzebuj¹cych. Przekonywa³, ¿e: „Wszyscy mo¿emy w³¹czyæ
siê we wspó³pracê na rzecz potrzebuj¹cych, wykorzystuj¹c tê sieæ wzajemnych relacji,
które zrodzi³ nasz dialog i wspólne dzia³ania. W duchu ewangelicznego nakazu mi³oœci
starajmy siê podj¹æ tê pe³n¹ troski pos³ugê wzglêdem potrzebuj¹cych braci, kimkolwiek
s¹. (…) ¯yczê wiêc dzisiaj wszystkim uczestnikom naszego spotkania, by œwiadectwo
realizowanej w ¿yciu bratniej caritas uczyni³o nasze g³oszenie œwiatu Chrystusa bar-
dziej wiarygodnym i coraz bardziej nas zbli¿a³o”. Jako drugi kierunek troski Bene-
dykt XVI wskaza³ troskê o jak najszybsze i odnosz¹ce siê z szacunkiem do ka¿dego roz-
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wi¹zanie kwestii zwi¹zanych z ma³¿eñstwami zawieranymi przez wiernych ró¿nych
wspólnot chrzeœcijañskich. Wyra¿aj¹c uznanie dla podejmowanych prac, które zmierza-
j¹ do przygotowania odpowiedniego ekumenicznego dokumentu, Ojciec Œwiêty ¿yczy³
wszystkim: „by do tej delikatnej kwestii Koœcio³y podchodzi³y z rosn¹cym zaufaniem
i wspó³pracowa³y, szanuj¹c w pe³ni prawa i odpowiedzialnoœæ ma³¿onków za kszta³to-
wanie w wierze w³asnej rodziny oraz wychowanie dzieci”.

W nastêpnej czêœci przedstawiciele wspólnot chrzeœcijañskich odmówili modlitwy,
a na zakoñczenie Benedykt XVI wraz z arcybiskupem Jeremiaszem, biskupem Janu-
szem Jaguckim z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego i kardyna³em Józefem Glempem
odmówili tzw. b³ogos³awieñstwa Aaronowe, zaczerpniête z liturgii ewangelickiej. Na
zakoñczenie wszyscy odœpiewali hymnBo¿e coœ Polskê, a Polska Rada Ekumenicz-
na przekaza³a papie¿owi napisan¹ specjalnie dla niego ikonê Chrystusa trzymaj¹cego
otwart¹ ksiêgê z tekstem z 14 rozdzia³u Ewangelii œw. Jana „Nikt nie przychodzi do Oj-
ca inaczej, jak tylko przeze Mnie”.

G³ównym wydarzeniem w ramach pierwszej wizyty Benedykta XVI w Warszawie
by³a Msza Œwiêta sprawowana 26 maja 2006 r. na pl. Pi³sudskiego. W tym samym miej-
scy Jan Pawe³ II rozpoczyna³ 2 czerwca 1979 r. swoj¹ pierwsz¹ pielgrzymkê do Polski,
a 13 czerwca 1999 r. ponownie sprawowa³ Mszê Œwiêt¹. W odró¿nieniu od wczeœniej-
szych papieskich Eucharystii, które przebiega³y w Warszawie przy piêknej pogodzie,
d³ugo oczekiwany dzieñ przywita³ zgromadzonych wiernych ulewnym deszczem, który
nieprzerwanie utrudnia³ pe³ne zaanga¿owanie do czasu rozpoczêcia Komunii Œwiêtej.
Msza Œwiêta, z udzia³em najwy¿szych w³adz pañstwowych, na czele z prezydentem Le-
chem Kaczyñskim i blisko 300 tysi¹cami wiernych rozpoczê³a siê kilka minut przed go-
dzin¹ 9.30. W homilii Benedykt XVI wielokrotnie nawi¹zywa³ do swojego umi³owane-
go poprzednika Jana Paw³a II, ju¿ na samym pocz¹tku cytuj¹c jego s³owa z historycz-
nej Mszy Œwiêtej w 1979 r.: „Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Z wiel-
k¹ wdziêcznoœci¹ wspomnia³ tak¿e o S³udze Bo¿ym kardynale Stefanie Wyszyñskim
i wszystkich dzie³ach dokonanych w Polsce przy udziale tych dwóch wielkich Polaków.
Z wielkim uznaniem przekonywa³: „Jak nie dziêkowaæ dziœ Bogu za to wszystko, co do-
kona³o siê w waszej OjczyŸnie i w ca³ym œwiecie podczas pontyfikatu Jana Paw³a II? Na
naszych oczach zmieni³y siê systemy polityczne, ekonomiczne i spo³eczne. Ludzie
w wielu krajach odzyskali wolnoœæ i poczucie godnoœci”. Odwo³uj¹c siê do has³a piel-
grzymki „Trwajcie mocni w wierze”, papie¿ rozwin¹³ swoj¹ refleksjê o zwi¹zku, jaki za-
chodzi miêdzy wiar¹ i wyznawaniem Bo¿ej prawdy. Z w³aœciw¹ sobie teologiczn¹ precy-
zj¹ ukazywa³ konsekwencje takiej postawy, przypominaj¹c: „Podobnie jak by³o w mi-
nionych wiekach, i dziœ s¹ osoby lub œrodowiska, które, odchodz¹c od tej Tradycji,
chcia³yby zafa³szowaæ s³owo Chrystusa i usun¹æ z Ewangelii prawdy, wed³ug nich, zbyt
niewygodne dla wspó³czesnego cz³owieka. Usi³uje siê stworzyæ wra¿enie, ¿e wszystko
jest wzglêdne, ¿e równie¿ prawdy wiary zale¿¹ od sytuacji historycznej i od ludzkiej
oceny. Koœció³ jednak nie mo¿e dopuœciæ, by zamilk³ Duch Prawdy. Za prawdê Ewan-
gelii odpowiedzialni s¹ nastêpcy Aposto³ów, razem z Papie¿em, ale tak¿e wszyscy chrze-
œcijanie s¹ wezwani, by wzi¹æ na siebie czêœæ tej odpowiedzialnoœci, przyjmuj¹c jej auto-
rytatywne wskazania. Ka¿dy chrzeœcijanin winien konfrontowaæ w³asne pogl¹dy ze
wskazaniami Ewangelii i Tradycji Koœcio³a, aby dochowaæ wiernoœci s³owu Chrystusa,
nawet gdy jest ono wymagaj¹ce i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie mo¿emy ulec
pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma œw. Tyl-
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ko ca³a prawda pozwoli przylgn¹æ do Chrystusa, który umar³ i zmartwychwsta³ dla na-
szego zbawienia”.

W dalszej czêœci przypomnia³, ¿e wiara nie oznacza tylko przyjêcia jakiegoœ zbioru
prawd odwo³uj¹cych siê do fundamentalnych kwestii z ¿ycia cz³owieka i Boga, ale pole-
ga na g³êbokiej, osobistej i opartej na mi³oœci relacji do Chrystusa. Zachêca³ do szczerej
odpowiedzi na poznan¹ mi³oœæ Boga, która powinna wzrastaæ poprzez ³askê sakramen-
tów, nieustann¹ modlitwê i pokutê. Mówi³: „Mi³owaæ Go znaczy prowadziæ z Nim
nieustanny dialog, aby poznaæ Jego wolê i gorliwie j¹ pe³niæ”. Papie¿ odwo³a³ siê tak¿e
do wiernego zachowania Chrystusowego przykazania mi³oœci oraz pielêgnowania we-
wnêtrznej postawy Bo¿ych b³ogos³awieñstw. Na zakoñczenie powiedzia³: „Dwadzieœcia
siedem lat temu, w tym miejscu, Jan Pawe³ II powiedzia³: „Polska sta³a siê w naszych
czasach Ziemi¹ szczególnie odpowiedzialnego œwiadectwa”. Proszê was, pielêgnujcie to
bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleñ, dziedzictwo myœli i pos³ugi wielkie-
go Polaka, Papie¿a Jana Paw³a II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie j¹ waszym
dzieciom, dawajcie œwiadectwo ³asce, której doœwiadczyliœcie w sposób tak obfity
przez dzia³anie Ducha Œwiêtego w waszej historii. Niech Maryja, Królowa Polski, wska-
zuje wam drogê do swego Syna i towarzyszy wam na drodze do szczêœliwej i pe³nej po-
koju przysz³oœci. Niech nigdy nie zabraknie w Waszych sercach mi³oœci do Chrystusa
i Jego Koœcio³a”.

Na zakoñczenie Mszy Œwiêtej Benedykt XVI ukoronowa³ obraz Matki Bo¿ej Trybu-
nalskiej. Na³o¿one korony by³y pob³ogos³awione 27 paŸdziernika 2004 r. przez Jana Pa-
w³a II. Koronowany wizerunek zyska³ tak¿e miano Maryi Patronki Polskich Parlamen-
tarzystów, co wynika³o z wielowiekowej obecnoœci obrazu w Piotrkowie, bêd¹cym miej-
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scem pierwszych zjazdów polskiej szlachty oraz uformowania w póŸniejszym okresie
instytucji parlamentu.

Po zakoñczonej Eucharystii Ojciec Œwiêty uda³ siê do zakrystii w siedzibie Dowódz-
twa Warszawskiego Garnizonu Wojskowego, gdzie minister obrony narodowej Rado-
s³aw Sikorski i biskup polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P³oski wrêczyli
w imieniu wojska dary: zbrojê rycersk¹ z wizerunkiem Matki Bo¿ej Hetmanki ¯o³nie -
rza Polskiego i cztery szable umieszczone na drewnianej tablicy.

Popo³udniowy program wizyty Benedykta XVI w stolicy zakoñczy³ siê dziesiêcio-
minutow¹ audiencj¹, jakiej Goœæ udzieli³ w budynku Nuncjatury sêdziom Trybuna³u
Konstytucyjnego. Papie¿ spotka³ siê tak¿e z osobami odpowiedzialnymi za przygotowa-
nie pielgrzymki i jego bezpieczeñstwo. O godzinie 16.00 papieskie œmig³owce odlecia³y
do Czêstochowy, gdzie Ojciec Œwiêty kontynuowa³ swoje apostolskie pielgrzymowanie.

Wizyta apostolska Benedykta XVI w Warszawie by³a wielkim prze¿yciem dla ka¿de-
go cz³owieka, który z oddaniem i uznaniem przyj¹³ s³owa i obecnoœæ Nastêpcy œw. Pio-
tra. Wielotysiêczne t³umy, atmosfera spotkañ i nieprzeliczone oznaki sympatii dla Ojca
Œwiêtego potwierdza³y wielokrotnie g³oszone twierdzenie, ¿e Polacy odnosili siê do
Niego jak do najbli¿szej osoby. Natomiast sam papie¿ wielokrotnie podkreœla³, ¿e kro-
czenie œladami umi³owanego poprzednika stanowi³o dla Niego wielkie doœwiadczenie
wiary. Odczucia te podsumowa³ podczas Audiencji Generalnej w Watykanie 31 ma-
ja 2006 r., kiedy powiedzia³ do zgromadzonych na pl. Œw. Piotra Polaków: „Z wdziêcz-
noœci¹ noszê w sercu prze¿ycia, jakie towarzyszy³y mi podczas wizyty w Polsce. To by³
rzeczywiœcie czas wzajemnego umacniania siê w wierze, czas œwiadectwa i chrzeœcijañ-
skiego entuzjazmu, czas ³aski. Bogu za to dziêkujê”.
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1 W namiocie przed Pa³acem Kultury mo¿-
na ogl¹daæ wystawê „Warszawa przysz³oœci”.
Miasto prezentuje projekty inwestycji, które
maj¹ rozpocz¹æ siê w najbli¿szych latach. S¹ to
g³ównie znane, ale do tej pory niezrealizowane
plany, jak budowa mostu Pó³nocnego i stadionu
narodowego czy remont Krakowskiego Przed-
mieœcia. Najwiêksze emocje wœród zwiedza-
j¹cych budz¹: odbudowa pa³aców Saskiego
i Brühla na pl. Pi³sudskiego oraz zabudowa te-
renów wokó³ Pa³acu Kultury. Plan zak³ada czê-
œciowe odtworzenie przedwojennej siatki ulic
i wype³nienie ich kilkupiêtrow¹ zabudow¹.
Uwagê przyci¹gaj¹ te¿ plany rozbudowy stadio-
nów Legii i Dziesiêciolecia. Zwiedzaj¹cy w spe-
cjalnej skrzynce stoj¹cej w pawilonie na pl. De-
filad mog¹ zostawiaæ swoje uwagi.

1-6 W ramach 13. Miêdzynarodowego Fe-
stiwalu „Sztuka ulicy” w kilku punktach miasta
mo¿na zobaczyæ spektakle, popisy taneczne, in-
stalacje i seanse filmowe.

2 Prezydent Warszawy Lech Kaczyñski
podpisa³ dokument z za³o¿eniami do nowego
bud¿etu. Prognozy na 2006 r. s¹ optymistycz-
ne: dochody maj¹ siê zwiêkszyæ o 8% (tegorocz-
ne to 7,26 mld z³), a wydatki na inwestycje a¿
o 19%. Zaplanowano na nie rekordow¹ kwotê
2,84 mld z³. Aby siê uda³y, ma powstaæ specjal-
na agencja inwestycyjna, wy³¹czona ze struktur

Urzêdu Miasta. Ratusz obiecuje w przysz³ym
roku m.in. otwarcie dwóch stacji metra – Mary-
montu i Kaskady, utworzenie parkingów „Par-
kuj i jedŸ”, rozpoczêcie prac przy moœcie
Pó³nocnym, rozpoczêcie budowy Muzeum
Sztuki Wspó³czesnej, budowê przejœcia pod-
ziemnego pomiêdzy stacj¹ metra Dworzec
Gdañski i stacj¹ PKP Warszawa Gdañska.
W planie jest te¿ budowa Muzeum Soclandu
i Centrum Nauki „Kopernik”. Miasto planuje
nadal inwestowaæ w poprawê bezpieczeñstwa.
Zaplanowano 100 nowych etatów dla dzielnico-
wych, bêd¹ te¿ pieni¹dze na monitoring, dodat-
kowe patrole i zakupy dla policji (samochody
i sprzêt). Wstêpny plan bud¿etu zak³ada, ¿e na
koniec przysz³ego roku zad³u¿enie miasta
wzroœnie z 37 do a¿ 43%. Szczegó³owy projekt
bud¿etu musi byæ gotowy do po³owy listopada.

2 Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji wróci³o do tradycji i otworzy³o na
wakacje najstarsze w Europie dzia³aj¹ce filtry.
Filtry na Koszykowej mo¿na ogl¹daæ w lipcowe
i sierpniowe soboty.

Rozpocz¹³ siê XI Miêdzynarodowy Plene-
rowy Festiwal „Jazz na Starówce”. Tegoroczn¹
edycjê rozpocz¹³ koncert kubañskiej grupy
Septeto Nacional. Gor¹ce rytmy przyci¹gnê³y
na Rynek setki fanów. Koncerty w ka¿d¹ sobotê
do 27 sierpnia.



3 W klubie Pastacafé na Pradze Po³udnie
wystartowa³a scena letnia. Kulturalna Pasta
dzia³aæ bêdzie przez ca³e wakacje: we wtorki –
recitale i przedstawienia, w œrody – warsztaty li-
terackie, w czwartki – wernisa¿e fotografii, pla-
katu i designu.

4 Tylko ok. 15% Warszawy pokryte jest pla-
nami zagospodarowania przestrzennego. W tej
kadencji samorz¹du uchwalono ich zaledwie
kilka. O tym, dlaczego jest ich tak ma³o, roz-
mawiali w Centrum Multimedialnym przy
ul. Foksal urbaniœci, architekci i samorz¹dow-
cy. Micha³ Borowski, Naczelny Architekt Mia-
sta, zapewnia³, ¿e miasto nadrabia zaleg³oœci
w opracowywaniu planów. Za jeden z najbar-
dziej zaawansowanych uzna³ projekt okolic
pl. Defilad. Wed³ug Paw³a D¹bskiego z dora-
dzaj¹cej inwestorom kancelarii prawniczej Ca-
meron McKenna plan ten k³óci siê z obowi¹zu-
j¹cym tzw. studium uwarunkowañ i kierun -
ków rozwoju miasta z 1994 r. W opracowaniu
tym nie ma zapisów dopuszczaj¹cych budowê
obiektów handlowych o powierzchni wiêkszej
ni¿ 2 tys. m2, a nowy plan przewiduje powstanie
na pl. Defilad m.in. biurowców i domów han-
dlowych. Borowski zapewnia³, ¿e przed uchwa-
leniem planu placu przyjête zostanie nowe stu-
dium. Doda³ tak¿e, ¿e z powodu luk w prawie
plany nigdy nie pokryj¹ ca³ej powierzchni mia-
sta: „Przepisy uniemo¿liwiaj¹ nam opracowy-
wanie planów zagospodarowania m.in. dla tere-
nów PKP. A to s¹ setki, mo¿e nawet tysi¹c hek-
tarów, czêsto w samym sercu miasta”.

Trwa rozbudowa terminalu pasa¿erskiego
na Okêciu. Oprócz budynku, w którym znajd¹
siê hale przylotów i odlotów, w konstrukcji wy-
ró¿nia siê tzw. pirs. Bêdzie mia³ ponad 700 m
d³ugoœci. To w³aœnie w tym miejscu pasa¿ero-
wie bêd¹ czekaæ na wejœcie do samolotu. Z pirsu
wy³ania siê ju¿ nowa wie¿a kontroli p³yty lotni-
ska. Stalowo-betonowa konstrukcja terminalu
jest ju¿ niemal gotowa. Pierwsza czêœæ nowego
dworca, czyli sam terminal i po³owa stanowisk
do odprawy pasa¿erów, maj¹ byæ gotowe pod
koniec roku. Nie wiadomo jednak, kiedy sko-
rzystaj¹ z niego pierwsi pasa¿erowie. Wiele za-
le¿y od tego, jak szybko uda siê zgraæ stare sy-
stemy lotniskowe.

Na Zamku Królewskim rozpocz¹³ siê 5. Fe-
stiwal „Ogrody Muzyczne Warszawy”. Otwo-
rzy³ go recital znakomitej brytyjskiej sopranist-
ki Sarah Leonard. W ka¿dy poniedzia³ek mo¿-
na bêdzie us³yszeæ klasykê XX w. Inicjatorem
tegorocznego cyklu, poœwiêconego niemal wy-
³¹cznie muzyce wokalnej, jest kompozytor Zyg-
munt Krauze.

5 „Pa³ac i sztuka” – to tytu³ wystawy zorga-
nizowanej z okazji 50-lecia PKiN. Ekspozycja
przenosi zwiedzaj¹cych w okres socrealizmu.
W marmurowej sali Ratuszowej mo¿na zoba-
czyæ m.in. piêæ ogromnych Pa³aców Kultury,
propagandowe plakaty, grafiki i fotografie. Wy-
stawê mo¿na zwiedzaæ do 19 sierpnia.

7 Rozpocz¹³ siê cykl debat „Konstruowanie
miasta. Pomys³y na Warszawê jutra”. Pierwsza
dyskusja z udzia³em biznesmenów, urbanistów
i architektów poœwiêcona by³ odnowieniu Pasa-
¿u Wiecha. Uczestnicy zastawiali siê, czy pasa¿
zdo³a przyci¹gn¹æ do centrum mieszkañców
miasta. Organizatorem jest Instytut Stefana
Starzyñskiego, nowo powsta³y oddzia³ Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, który pragnie
we wspó³pracy z innymi instytucjami promo-
waæ œwiadome planowanie przestrzeni publicz-
nej. W programie m.in. debaty o drapaczach
chmur i Krakowskim Przedmieœciu.

Na Okêciu otwarto nowy terminal VIP
Aviation, z którego bêd¹ odprawiani pasa¿ero-
wie prywatnych samolotów. Terminal ma te¿
s³u¿yæ wszelkim l¹downiom specjalnym, np.
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Budowa
kosztowa³a 4 mln z³otych. Autorem projektu
jest Stefan Kury³owicz i jego pracownia APA
Kury³owicz&Associates. Chocia¿ bêdzie on ob-
s³ugiwa³ tylko ok. 40 lotów dziennie, znacznie
odci¹¿y personel g³ównego dworca.

Mi³oœnicy Warszawy odnieœli wielki suk-
ces: na ul. Œniadeckich wróci zabytkowy bruk.
Po masowych protestach Zarz¹d Terenów Pu-
blicznych zdecydowa³ nie tylko o zachowaniu
bruku, ale tak¿e o pozostawieniu na pami¹tkê
jednego toru kolejowego.

8 Ponad 200 ulotek z ostrze¿eniem, ¿e to-
war ze straganów bêdzie wywo¿ony, dostali nie-
legalni straganiarze w Œródmieœciu. Do walki
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z nielegalnym handlem prezydent Warsza-
wy Lech Kaczyñski powo³a³ specjalny zespó³.
ZnaleŸli siê w nim przedstawiciele ZDM, ZTP,
stra¿y miejskiej i urzêdników. Ma on wspó³pra-
cowaæ z Urzêdem Kontroli Skarbowej i polic-
j¹. Najpierw handlarze maj¹ znikn¹æ z Traktu
Królewskiego, Marsza³kowskiej, pl. Bankowe-
go i Starego Miasta.

Radni przyjêli uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹ War-
szawie ubieganie siê o æwieræ miliona euro
z Unii Europejskiej na rozbudowê oczyszczalni
œcieków Czajka. Warszawa jest jedyn¹ europej-
sk¹ stolic¹, która a¿ 70% œcieków zrzuca do rze-
ki. Jeœli nie zmieni siê to do 2010 r., miasto za-
p³aci miliard z³otych kary.

9 Jeszcze w tym roku w oœmiu punktach
miasta stan¹ kamery monitoringu wizyjnego.
Pojawi¹ siê przy newralgicznych skrzy¿owa-
niach i niebezpiecznych ulicach Mokotowa,
Wilanowa i Ursynowa. Do po³owy 2006 r. maj¹
powstaæ wszystkie 154 punkty kamerowe we
wszystkich 13 dzielnicach Warszawy. Dotych-
czas kamery rejestruj¹ sytuacjê w 20 miejscach.

11 W³adze stolicy po raz trzeci podjê³y pró-
bê odbudowy zachodniej pierzei pl. Pi³sudskie-
go. Wczeœniejsze przetargi obejmowa³y odtwo-
rzenie pa³aców Saskiego i Brühla oraz budowê
nowego biurowca od strony Królewskiej. Tym
razem og³oszono przetarg wy³¹cznie na odbu-
dowe pa³acu Saskiego. Ca³¹ kwotê na inwesty-
cjê, 160 mln z³, ma wy³o¿yæ Ratusz. Budowa po-
winna siê zacz¹æ latem przysz³ego roku.

14 Na wystawie „Warszawa przysz³oœci”
odby³a siê dyskusja o remoncie Krakowskiego
Przedmieœcia. Dr Krzysztof Domaradzki, au-
tor koncepcji przebudowy ulicy, t³umaczy³, ¿e
trzeba j¹ w wiêkszym stopniu oddaæ pieszym.
Koncepcja zak³ada zamkniêcie ulicy dla pry-
watnych aut i odciêcie od bocznych ulic, np.
Królewskiej. Remont Krakowskiego Przed-
mieœcia opóŸnia siê i nik³e s¹ szanse na to, ¿e
rozpocznie siê jeszcze w tym roku.

„Pa³ac Kultury – pami¹tki, wspomnienia”,
to kolejna wystawa zorganizowana z okazji
50. rocznicy budowy PKiN. Zgromadzono na
niej prywatne zdjêcia, dokumenty i przedmioty
codziennego u¿ytku, które warszawiacy przy-
nosili na proœbê pracowników pa³acu.

15 Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskie-
go sprzedaje 80-hektarow¹ dzia³kê na Wilano-
wie. Jest ju¿ kupiec, trwaj¹ negocjacje cenowe.
Uczelnia chce za grunt 100 mln z³. Prawdopo-
dobnie jesieni¹ SGGW bêdzie sprzedawaæ tak-
¿e 120 ha ziemi w Konstancinie.

16 W plebiscycie „Gazety Wyborczej” na
ulubiony warszawski most zwyciê¿y³ most Sie-
kierkowski (27%). Warszawiacy pokochali go za
nowoczesnoœæ i widoki. Kolejne miejsca zajê³y:
Œwiêtokrzyski (25%) i Poniatowskiego (20%).
Siekierkowski jest tak¿e ulubionym mostem ro-
werzystów, gdy¿ mog¹ do niego dojechaæ wy-
godn¹ œcie¿k¹ rowerow¹. Najmniej zwolenni-
ków mia³ most kolejowy przy Cytadeli.

17 Najpiêkniejsz¹ bramê wœród warszaw-
skich parków ma ma³o znany park przy ul. Gro-
chowskiej. Odrestaurowane wrota kamienicy
z prze³omu XIX i XX w. zachwycaj¹ bogac-
twem dekoracji, zw³aszcza wykutymi z ¿elaza
kwiatami. Brama powsta³a w zak³adzie kowal-
skim Romana Szewczykowskiego przy ul. Wol-
skiej 40. Firma szczyci³a siê m.in. wykuciem
ogrodzenia pomnika Adama Mickiewicza przy
Krakowskiem Przedmieœciu.

21 W samo po³udnie oddano do u¿ytku
s³ynne ruchome schody przy Trasie W-Z. Przez
lata by³y one obowi¹zkowym punktem progra-
mu wycieczek, jednym z symboli swojej epoki.
Schody zamkniêto osiem lat temu, poniewa¿
nie by³o czêœci zamiennych. Wnêtrze jest mie-
szank¹ socrealizmu i nowoczesnoœci. Na œciany
powróci³y p³askorzeŸby przedstawiaj¹ce m.in.
robotników i ¿o³nierzy oraz masywne kinkie-
ty. Niepe³nosprawni i rodzice z wózkami bêd¹
mogli skorzystaæ z nietypowej windy, która bê-
dzie wje¿d¿aæ na górê niczym kolejka na Guba-
³ówkê.

22 Pa³ac Kultury i Nauki skoñczy³ 50 lat.
Ogromna budowla, wzniesiona w latach
1952-1955 wed³ug projektu rosyjskiego archi-
tekta Lwa Rudniewa jako dar ZSRR dla War-
szawy, w chwili swego powstania by³a drugim
co do wysokoœci wie¿owcem Europy. Pa³ac to
nie tylko stalinowska budowla, ale te¿ miejsce
pe³ne znakomitej jakoœci dzie³ rzemios³a arty-
stycznego. Niestety, od dawna mo¿na zauwa¿yæ
postêpuj¹c¹ dewastacjê pa³acowych pomie-
szczeñ, której zapobiec mo¿e jedynie szybkie
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wpisanie budowli do rejestru zabytków. Objê-
cie Pa³acu ochron¹ prawn¹ uratuje dziesi¹tki
oryginalnych detali usuwanych w trakcie re-
montów: starych drzwi, dekoracji z br¹zu, sztu-
katerii, mebli i innych elementów wyposa¿enia
budynku. Pa³ac Kultury to tak¿e przestrzenie
publiczne wokó³ – starannie zaprojektowana
ma³a architektura. Jest tu wszystko, czego tak
brakuje Warszawie, a co stanowi o urz¹dzaniu
przestrzeni miejskich. S¹ fontanny, rzeŸby,
stylizowane kandelabry, zegary s³oneczne,
kamienne posadzki. S¹ nawet „antyczne” obe-
liski.

Z okazji 50-lecia Pa³acu zorganizowano sze-
reg imprez dla warszawiaków, m.in. koncer-
ty przed budynkiem, happening „Powtórne
otwarcie Pa³acu Kultury”, który przeniós³
uczestników w czasie w 1955 r., w sali im. Kisie-
lewskiego wystawê „Warszawiacy – mieszkañcy
dwóch miast”, na której pokazano fotografie
przedstawiaj¹ce warszawiaków w codziennych
sytuacjach w okresie dwudziestolecia miêdzy-
wojennego i tu¿ po okupacji hitlerowskiej.

Zarz¹d Terenów Publicznych podpisa³
umowê na remont pomnika i terenu wokó³ Sy-
reny stoj¹cej obok mostu Œwiêtokrzyskiego. Fi-
gurê Syreny czeka gruntowne mycie i nab³y-
szczanie, gdy¿ rzeŸba, po niedawnym remon-
cie, jest w dobrym stanie. Wyremontowane zos-
tan¹ cokó³ i basen, a tak¿e fontanna, która bê-
dzie wytryskiwaæ z basenu. Do pomnika popro-
wadzi elegancka aleja, wokó³ powstanie plac
z ³awkami, a sama rzeŸba zostanie podœwietlo-
na. Remont kosztowaæ bêdzie 600 tys. z³.

25 Piêædziesi¹t lat skoñczy³ tak¿e Stadion
Dziesiêciolecia, który wci¹¿ pozostaje najwiêk-
szym tego rodzaju warszawskim obiektem,
choæ ma ju¿ ma³o wspólnego ze sportem. Sta-
dion by³ przez lata aren¹ meczów lekkoatletycz-
nych i pi³karskich. Tu rozgrywa³y siê finisze
Wyœcigu Pokoju czy Derby Warszawy. Tu te¿
w³adze urz¹dza³y masówki. Dziœ to jedno z naj-
wiêkszych targowisk w Europie.

SLD i jego sojusznikom z Samoobrony,
SdPl i LPR, nie uda³o siê ograniczyæ w³adzy
prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego.
Wed³ug noweli ustawy, przeforsowanej w lipcu
przez Sejm, w³adza prezydenta stolicy uleg³aby
ograniczeniu na rzecz urzêduj¹cych w dzielni-

cach burmistrzów, którzy mogliby m.in. decy-
dowaæ w sprawach personalnych i finanso-
wych. Aleksander Kwaœniewski odes³a³ znowe-
lizowan¹ ustawê warszawsk¹ do Trybuna³u
Konstytucyjnego, gdy¿ w jego opinii nowe
przepisy naruszaj¹ pozycjê ustrojow¹ gminy
oraz zasadê samodzielnoœci, ustawa zaœ wykra-
cza poza ramy konstytucyjnych przepisów do-
tycz¹cych samorz¹du terytorialnego.

26 Z ankiet wype³nionych przez odwiedza-
j¹cych wystawê architektoniczn¹ „Warszawa
przysz³oœci” wynika, ¿e warszawiacy nie mog¹
siê doczekaæ inwestycji obiecywanych przez
urzêdników: zabudowy centrum wokó³ Pa³acu
Kultury, remontu Krakowskiego Przedmie-
œcia, rekonstrukcji pa³aców Saskiego i Brühla
na pl. Pi³sudskiego, budowy Stadionu Narodo-
wego, chcieliby poprawienia infrastruktury –
nowych mostów, drugiej linii metra, obwodni-
cy, Szybkiej Kolei Miejskiej, rozbudowy lotni -
ska i budowy nowego, chc¹ tak¿e oczyszczalni
œcieków i zagospodarowania brzegów Wis³y,
apeluj¹ o poprawienie wygl¹du Starej Pragi.
Niektórzy proponuj¹, aby poprawiæ wygl¹d
miasta, wyburzaj¹c blokowiska, PKiN, DTC
czy Dworzec Centralny. Wielu warszawiaków
napisa³o, ¿e wystawa im siê nie podoba, gdy¿
prezentuje projekty wielokrotnie ju¿ pokazy-
wane i wci¹¿ pozostaj¹ce na papierze, zamiast
projektów wielkich i wizjonerskich.

27 Muzeum Powstania Warszawskiego
otworzy³o kolejn¹ salê, drukarniê. Wystrój –
maszyny, pó³ki, rega³y zecerskie – ma naœlado-
waæ wnêtrze zak³adu poligraficznego z okre-
su okupacji.Na trzech starych maszynach odbi-
jane s¹ kopie powstañczych gazetek i obwie-
szczeñ. Zwiedzaj¹cy mog¹ te¿ sami wydruko-
waæ pami¹tkow¹ ulotkê.

28 W witrynie internetowej Urzêdu Miasta
uruchomiony zosta³ serwis informacyjny dla
turystów, „Pere³ki Warszawy online”. Strona
prezentuje najciekawsze miejsca historyczne
stolicy. Obecnie zawiera, podane w przystêpny
sposób, informacje o blisko 250 zabytkach.
Przy ka¿dym z nich znajduje siê plan u³atwia-
j¹cy znalezienie obiektu. W przewodniku „Pe-
re³ki Warszawy online” znajduje siê ciekawy
link „Wirtualne spacery”, zawieraj¹cy zestaw
panoram umo¿liwiaj¹cych ogl¹danie najcie-
kawszych miejsc Traktu Królewskiego czy Sta-
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rego Miasta. Serwis ma jednak podstawowe
braki: nie ma informacji o godzinach otwarcia
obiektów i o cenie biletów. Wœród „pere³ek” za-
brak³o nowoczesnej architektury, która te¿
przyci¹ga turystów. Przewodnik dostêpny
w piêciu wersjach jêzykowych mo¿na znaleŸæ
pod adresem: www.um.warszawa.pl/perelki.

29 Od dziœ w parku Wolnoœci mo¿na
ogl¹daæ pokolorowane archiwalne fotografie
z sierpnia i wrzeœnia 1944 r. 33 zdjêcia autor-
stwa powstañczych fotoreporterów: Eugeniu-
sza Lokajskiego, Joachima Joachimczyka i An-
drzeja Bargie³owskiego pokolorowano cyfro-
wo. Dziêki temu pojawi³y siê na niektórych
z nich ukryte dot¹d szczegó³y. Wystawa bêdzie
czynna przez dwa miesi¹ce.

Od dziœ bilety na poci¹gi ekspresowe i In-
terCity mo¿na kupiæ w automacie. Pierwsza
w kraju maszyna tego typu stanê³a na Dworcu
Centralnym. Biletomat zosta³ wyprodukowany
przez Kolejowe Zak³ady £¹cznoœci.

30 Muzeum Powstania Warszawskiego po
raz kolejny zaskoczy³o odwa¿nym pomys³em,
inicjuj¹c obchody 61. rocznicy zrywu punkroc-
kowym koncertem. 5 tys. osób bawi³o siê na
koncercie zorganizowanym w muzealnym par-
ku Wolnoœci. Wyst¹pili m. in Bakshish, Armia
i Lao Che.

Na terenie Zespo³u Szkó³ Zawodowych im.
Micha³a Konarskiego zorganizowano insceni-
zacjê powstañczej bitwy. Widowisko „Wola,
sierpieñ 1944” ogl¹da³ m.in. prezydent Polski
na uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski z ¿on¹.

31 Pod pomnikiem Powstañców Warszaw-
skich na pl. Krasiñskich oddano ho³d bohate-
rom sprzed 61 lat. Prymas Józef Glemp odpra-
wi³ polowa mszê œw. Po niej odby³ siê apel po-
leg³ych i uroczysty koncert, którego g³ównym
programem by³o prapremierowe wykonanie
Symfonii Powstañców Warszawskich, skompo-
nowanej przez Krzysztofa Janczaka. O godz. 20
w Muzeum Powstania Warszawskiego pokaza-
no kroniki powstañcze.

Powstanie by³o g³ównym w¹tkiem uroczy-
stej sesji rady miasta na Zamku Królewskim.
Decyzj¹ Rady honorowymi obywatelami sto-
licy zostali arcybiskup Leszek S³awoj G³ódŸ,
zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej
i Norman Davies. Rada powo³a³a tak¿e Cen-
trum Myœli Jana Paw³a II, które zajmie siê bada-
niem dorobku intelektualnego Ojca Œwiêtego
oraz utworzy³a fundusz stypendialny jego imie-
nia. Docelow¹ siedzib¹ instytutu ma byæ odbu-
dowany pa³ac Saski przy pl. Pi³sudskiego. Kie-
dy rozpocznie siê sama inwestycja, nie wiado-
mo, gdy¿ Miasto ma k³opoty z wyborem inwe-
stora. Na pocz¹tku placówka ma siê ulokowaæ
na kilkuset m kw. przy ul. Piêknej lub Karowej.
450 tys. z³ z miejskiego bud¿etu pójdzie na or-
ganizacjê siedziby i czêœci stypendialnej, która
na razie bêdzie priorytetem Centrum Myœli.
W tym roku do podzia³u miêdzy 500 stypendy-
stów jest 1,8 mln z³ (np. studenci maj¹ dostawaæ
miêdzy 500 a 1,5 tys. z³ miesiêcznie). W projek-
cie uchwa³y zapisano m.in., ¿e kandydatów mo-
¿e zg³aszaæ „ka¿dy, któremu znana jest sytua-
cja ucznia lub studenta uzasadniaj¹ca ubiega-
nie siê o stypendium”. M³odzie¿ musi uczyæ siê
w Warszawie, ale mo¿e pochodziæ z innych czê-
œci Polski.

SIERPIEÑ

1 Najwa¿niejszym punktem obchodów
rocznicy godziny W by³a uroczystoœæ na cmen-
tarzu Wojskowym o godz. 17. Na Pow¹zki przy-
sz³o tysi¹ce ludzi. Na okolicznych straganach
wykupiono bia³e i czerwony kwiaty. O godzi 17
zawy³y syreny, w centrum miasta zamar³ ruch.
Dwie godziny póŸniej duchowni ró¿nych wy-
znañ modlili siê za dusze poleg³ych na cmenta-
rzu Powstañców Warszawy przy ul. Wolskiej.

O godz. 21 na Kopcu Powstania Warszaw-
skiego zapalono ogromne ognisko, które bêdzie

p³on¹æ przez 63 dni – tyle, ile warszawiacy wal-
czyli o swoje miasto. W ten sposób zakoñczy³y
sie obchody 61. rocznicy wybuchu Powstania.

3 Firma Orbis, która zgodnie z wyrokiem
s¹du do koñca sierpnia musi przekazaæ Hotel
Europejski przedwojennym w³aœcicielom, wy-
stawi³a na aukcjê wyposa¿enie artystyczne.
W sumie 440 obiektów, m.in. kompletne garni-
tury mebli wypoczynkowych, sypialnych, ¿y-
randole, malarstwo. Aukcja œci¹gnê³a t³umy.



Na dzia³ce przylegaj¹cej do parku Ujazdow-
skiego przy skrzy¿owaniu Piêknej i Lennona
stanie pierwszy w Warszawie zakopany budy-
nek. Wstêpn¹ koncepcjê pawilonu, przypomi-
naj¹cego kopiec z dwóch stron obsypany zie-
mi¹, opracowa³a znana pracownia Jems Archi-
tekci. Na dachu budynku wyroœnie trawa i spe-
cjalne krzewy, bêd¹ tam mogli chodziæ spacero-
wicze. W podziemiach zmieszcz¹ siê sale konfe-
rencyjne, na parterze restauracja, a na antresoli
pomieszczenia wystawowe i administracyjne.
Inwestycja ma kosztowaæ ok. 4 mln z³. Zajmu-
j¹ce dzia³kê Miejskie Przedsiêbiorstwo Robót
Ogrodniczych czeka na niezbêdne zezwolenia,
aby rozpocz¹æ budowê. Zacznie siê ona jednak
najwczeœniej w po³owie przysz³ego roku.

5 Po remoncie Krakowskiego Przedmie-
œcia z kamienic maj¹ znikn¹æ wszelkie bannery
reklamowe, billboardy, krzykliwe szyldy. Re-
klama bêdzie mog³a siê pojawiaæ wy³¹cznie na
miejskich meblach: kioskach prasowych, s³u-
pach og³oszeniowych oraz informatach z infor-
macj¹ turystyczn¹. Wkrótce Ratusz ma zleciæ
wykonanie projektu takich mebli wybranej fir-
mie. Bêdzie ich ok. 30.

Muzeum w Wilanowie koñczy 200 lat.
Rocznicowe obchody planowane s¹ jednak do-
piero po wakacjach. Teraz trwaj¹ remonty
i konserwacje. Od ubieg³ego roku restaurowane
s¹ elewacje pa³acu. Odzyskuj¹ dawny wygl¹d
i barokowy ¿ó³ty kolor. Tempa nabra³ tak¿e re-
mont muru oporowego w pa³acowym ogrodzie.
Niepokój budzi jednak stan wilanowskiego
parku. Schn¹ stare drzewa, gdy¿ inwestycje na
Polach Wilanowskich doprowadzi³y do obni¿e-
nia siê poziomu wód gruntowych. Problemem
jest tak¿e zanieczyszczona woda w przep³ywa-
j¹cym przez park Potoku S³u¿ewieckim. P³yn¹
w nim wszelkie nieczystoœci z miasta, a po zimie
tak¿e sól z ulic.

Setki p¹tników z XXV Warszawskiej Aka-
demickiej Pielgrzymki Metropolitalnej wyru -
szy³y na Jasn¹ Górê. S¹ wœród nich studenci,
¿o³nierze, niepe³nosprawni, a tak¿e obcokra-
jowcy z Bia³orusi, Niemiec, W³och, Rosji, Ka-
nady. P¹tnicy przejd¹ w ci¹gu 10 dni 285 km, do
Czêstochowy dotr¹ 15 sierpnia, w œwiêto Wnie-
bowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.

9 Z najnowszego badania popularnoœci
warszawskich dzielnic wynika, ¿e tylko Ochota
jest bez wad. Na prawym brzegu Wis³y wszyst-
kie z wyj¹tkiem Bia³o³êki i Weso³ej maj¹ wiêcej
przeciwników ni¿ zwolenników. Œródmieœcie,
jako jedyne na lewym brzegu, budzi wiêcej
emocji negatywnych ni¿ pozytywnych. Szuka-
j¹cy mieszkania omijaj¹ je szerokim ³ukiem.
Odstraszaj¹ ich wysokie ceny lokali, smród spa-
lin, œmieci, krzywe chodniki, dziki handel.
Œródmieœcie slumsieje. W miejsce sklepów
z Marsza³kowskiej czy Chmielnej, których w³a-
œciciele przenosz¹ siê do centrów handlowych,
wkraczaj¹ sklepy z u¿ywan¹ odzie¿¹ na wagê.

Puste przez lata wnêtrza Barbakanu wyna-
jê³o Muzuem Historyczne m.st. Warszawy.
Wkrótce w ceglanej budowli, jednym z symboli
Warszawy, otwarta bêdzie pierwsza wystawa.
W przysz³ym roku byæ mo¿e w jednej z baszt
zostanie zaaran¿owany posterunek stra¿y,
a w drugiej pokazane bractwo kurkowe. Znaj-
dzie siê tu tak¿e kiosk z wydawnictwami o War-
szawie. Budowla nie jest ogrzewana, udostêp-
niana wiêc bêdzie w sezonie letnim. W przy-
sz³oœci muzeum chce zagospodarowaæ równie¿
przestrzeñ pod k³adk¹ dla pieszych na poziomie
fosy.

11 Zarz¹d Terenów Publicznych og³osi³
przetarg na remont murów obronnych Starego
Miasta. Do 2008 r. maj¹ byæ odnowione mury
zewnêtrzne i wewnêtrzne na odcinku pl. Zam-
kowy – W¹ski Dunaj oraz mury wewnêtrzne od
W¹skiego Dunaju do Brzozowej. W wielolet-
nim planie inwestycyjnym miasto zarezerwo-
wa³o na remont 11,5 mln z³. ZTP stara siê je-
szcze o dofinansowanie robót z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12 Trwa remont hotelu Novotel (dawniej
Forum). Spod zdemontowanych w górnej czê-
œci budynku rusztowañ po³yskuje fasada ze
srebrzystych ok³adzin. Kszta³t zmienia parte-
rowe przyziemie budowli – witryny bêd¹ sko-
œne. Od strony Marsza³kowskiej znajdzie siê
g³ówne wejœcie i podjazd dla taksówek. Na ostat-
niej kondygnacji z kilku po³¹czonych pokoi po-
wsta³o centrum fitness. Zmiany na elewacji ko-
sztowaæ maj¹ kilkanaœcie mln. z³, a te w œrodku
poch³on¹ ok. 50 mln. Otwarcie Novotelu odno-
wionego wed³ug projektu francuskiego archi-
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tekta Yves’a Lagache’a jest zapowiadane na
prze³om paŸdziernika i listopada.

13 O godz. 18 na skwerze przed katedr¹ Œw.
Floriana ods³oniêty zosta³ pomnik Kapelana
Garnizonu Praskiego ksiêdza Ignacego Sko-
rupki. Czterometrowy spi¿owy monument
przedstawia m³odzieñcz¹ postaæ ksiêdza kape-
lana w rozwianych szatach, z krzy¿em i wyci¹g-
niêt¹ do przodu d³oni¹, któr¹, zamys³em autora
Andrzeja Renesa, wskazywaæ mia³ kierunek
ataku. Pomnik jest darem diecezji warszaw-
sko-praskiej z okazji 85-lecia cudu nad Wis³¹.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. koncele-
browan¹ przez ksiê¿y biskupów pod przewod-
nictwem prymasa Polski kardyna³a Józefa
Glempa.

14 Podczas inauguracji w klubie Harenda
kampanii wyborczej SdPl Marek Borowski, li-
der socjaldemokratów i kandydat na najwy¿-
szy urz¹d w pañstwie, przedstawi³ listê war-
szawskich kandydatów tej partii do Sejmu. Lis-
tê otwiera by³y marsza³ek Sejmu, z numeru
drugiego kandyduje Miros³awa K¹tna, na trze-
cim znalaz³ siê Maciej Sieczkowski (UP), wice-
wojewoda mazowiecki. Borowski zachwala³
m³odych kandydatów swojej listy: Sebastiana
Koz³owskiego (nr 5), Bartosza Dominiaka
(nr 7), Maurycego Seweryna (nr 20).

Tysi¹ce warszawiaków przyjecha³o na pola
Ossowa obejrzeæ rekonstrukcjê bitwy z 1920 r.
Przedsiêwziêcie by³o dzie³em amatorów pasjo-
natów ze Stowarzyszenia Mi³oœników Kawale-
rii im. 1 Pu³ku U³anów Krechowieckich.

14-21Przed koœcio³em Œw. Jacka na ul. Fre-
ta rozpocz¹³ siê IV Jarmark Dominikañski.
G³ówn¹ atrakcj¹ jarmarku jest loteria fantowa,
na której mo¿na wygraæ bilety do warszawskich
kin, teatrów, zaproszenia do restauracji, ksi¹¿-
ki, p³yty, kasety. Na stoiskach mo¿na kupiæ
ksi¹¿ki wydawane przez dominikanów, obrusy,
poœciel, meble, d¿emy, a tak¿e przepisy na ciasta
– do ka¿dego przepisu ciasto w prezencie.

15 Z okazji 85. rocznicy cudu nad Wis³¹
i œwiêta Wojska Polskiego warszawiacy spotkali
siê na pikniku w Ogrodzie Saskim. Uczestnicy
festynu mogli wys³uchaæ przemowy marsza³ka
Pi³sudskiego, koncertu Orkiestry Miejskiej
z Wo³omina, obejrzeæ pokaz musztry wojsko-

wej, wzi¹æ udzia³ w konkursie historycznym,
a tak¿e podziwiaæ spaceruj¹ce hostessy ubrane
w stroje z lat 20. Dla najm³odszych przygotowa-
no konkursy i zabawy.

15-20 Drugi Europejski Tydzieñ Filmowy
Off/On Warszawa rozpoczê³a projekcj¹ fil-
mu „Visions of Europe” stworzonego przez
25 uznanych re¿yserów z 25 ró¿nych krajów na-
le¿¹cych do Unii Europejskiej, którzy przedsta-
wili w³asn¹ wizjê nowej Europy. W ramach fe-
stiwalu zaplanowano projekcje filmów fabular-
nych, kina offowego, warsztaty dla twórców,
koncerty i konkursy fotograficzne.

16 S¹ ju¿ gotowe szczegó³owe projekty
przebudowy Pasa¿u Wiecha w elegancki deptak
na ty³ach domów towarowych „Wars”, „Sawa”
i „Junior”. Autorem projektu jest pracownia ar-
chitektoniczna MAAS. Z Pasa¿u znikn¹
wszystkie daszki, murki i budy. Po wymianie
nawierzchni stanie na nim 14 s³upów wysokich
na 19 m i zakoñczonych p³askimi „kapelusza-
mi”, które maj¹ odbijaæ w dó³ œwiat³o reflekto-
rów. Przebudowane zostan¹ tak¿e elewacje do-
mów towarowych. Czêœæ szyb zast¹pi kolorowe
szk³o. Inwestorem jest spó³ka DTC Real Estate
– w³aœciciel domów towarowych. Formalnoœci
zwi¹zane z zatwierdzeniem projektu przez Biu-
ro Naczelnego Architekta Miasta potrwaj¹
ok. dwóch miesiêcy. Bior¹c pod uwagê porê ro-
ku, w tym roku powstanie, co najwy¿ej, ma³y
kawa³ek inwestycji.

W³adze dzielnicy Wola zapowiedzia³y pro-
gram rewitalizacji ul. Ch³odnej. Autorem kon-
cepcji jest dr Aleksander Chylak. Architekt
przewiduje restauracjê kilku zachowanych
i budowê nowych domów w przedwojennych
gabarytach. Chce stworzyæ atrakcyjn¹ prze-
strzeñ publiczn¹ dla pieszych. Wype³niæ j¹ ma³¹
architektur¹, piêknymi posadzkami, ogródka-
mi kawiarnianymi, rzeŸb¹, fontannami, czyli
tym wszystkim, co tworzy wielkomiejskie pasa-
¿e. Planuje upamiêtnienie w bruku miejsca,
w którym nad ulic¹ przerzucony by³ most z ma-
³ego do du¿ego getta, oraz miejsca, w którym
sta³y powstañcze barykady. Myœli równie¿
o wykorzystaniu tkwi¹cych w bruku szyn tram-
wajowych, po których móg³by ruszyæ tramwaj.

19 Okrêgowa Komisja Wyborcza zareje-
strowa³a 542 kandydatówdo Sejmu, staraj¹cych



siê o mandat z Warszawy. Stolica bêdzie mia³a
w Sejmie 19-osobow¹ reprezentacjê. Na najlep-
szy wynik mog¹ liczyæ PiS i PO. Warszawsk¹ li-
stê PiS otwiera lider partii Jaros³aw Kaczyñski.
O mandat bêd¹ siê stara³y m.in. osoby z najbli¿-
szego otoczenia Lecha Kaczyñskiego, prezy-
denta Warszawy: Jan O³dakowski, dyrektor
Muzeum Powstania Warszawskiego (nr 6), Ka-
rol Karski, szef rady Warszawy (nr 12), Jerzy
Wielgus, szef mazowieckiej „S” (nr 5). Listê
PO otworzy Hanna Gronkiewicz-Walz, by³a
wiceszefowa EBOiR. Tu¿ za ni¹ jest znany so-
cjolog Pawe³ Œpiewak. Listê zamyka radna Julia
Pitera, szefowa polskiego oddzia³u Transparen-
cy International. Numerem jeden na sto³ecznej
liœcie SdPl jest lider partii Marek Borowski.
SLD stawia na sprawdzonych, dlatego na pier-
wszym miejscu umieœci³a Ryszarda Kalisza,
szefa MSWiA. Tu¿ za nim jest, staraj¹ca siê o re-
elekcjê, pos³anka Katarzyna Piekarska. Listê
Demokratów otworzy Tadeusz Mazowiecki,
pierwszy premier III RP. Numerem jeden na li-
œcie LPR jest Roman Giertych. PSL stawia na
czele listy œwiatowej s³awy panczenistkê Erwi-
nê Ryœ-Ferenc. Na liœcie Samoobrony znalaz³y
siê osoby ma³o znane.

O cztery miejsca przypadaj¹ce Warszawie
w Senacie rywalizuje 21 polityków. Aby zwiêk-
szyæ szanse swoich kandydatów, partie zawi¹za-
³y doraŸne koalicje. PO i PiS ustali³y, ¿e razem
wystawi¹ w ka¿dym okrêgu tylu kandydatów,
ile jest w nim mandatów senatorskich. Kandy-
datami PO s¹ Krzysztof Piesiewicz, znany sce-
narzysta i adwokat, oraz Marek Rocki, rektor
SGH. Z ramienia PiS kandyduje znany obroñca
praw cz³owieka, Zbigniew Romaszewski, i by³a
pos³anka AWS Ewa Tomaszewska. Demokraci
postawili na sprawdzonego senatora Andrzeja
Wielowieyskiego. Liderzy Samoobrony wy-
sunêli w Warszawie kandydaturê Waldemara
Adamczyka, dzia³acza ze Szczecina. LPR i PSL
zawi¹za³y doraŸny sojusz, polegaj¹cy na wza-
jemnym popieraniu swoich kandydatów.
O mandat senatora zabiegaæ bêd¹ Andrzej Ma-
zur (PSL), szef sto³ecznego pogotowia ratunko-
wego, radny województwa Jêdrzej Dmowski
(LPR) i jego partyjny kolega, prof. SGH An-
drzej Kazimierczuk. Lewica liczy siê z tym, ¿e
nie zdobêdzie w aglomeracji warszawskiej ¿ad-
nego mandatu. SdPl zrezygnowa³a ze starañ
o miejsce w izbie wy¿szej. Najbardziej znanym

kandydatem SLD jest Waldemar Marsza³ek,
s³ynny motorowodniak.

Z okazji 112. rocznicy urodzin Stefana Sta-
rzyñskiego okolicznoœciowe wi¹zanki znalaz³y
siê pod tablic¹ pami¹tkow¹ na ul. Senatorskiej
oraz na symbolicznym grobie prezydenta na
Pow¹zkach. Na pl. Bankowym i w Ogrodzie Sa-
skim kwiaty z³o¿y³ zastêpca prezydenta War-
szawy Robert Draba.

W internecie mo¿na znaleŸæ coraz wiêcej
fotoblogów o Warszawie. Ich twórcy robi¹ zdjê-
cia wie¿owcom, autobusom w deszczu, ruinom,
utrwalaj¹ zabawne lub smutne scenki uliczne.
Za szczególnie wdziêczne do fotografowania
uwa¿aj¹ m.in. metro, mosty na Wiœle, blokowi-
ska, stary dworzec Warszawa G³ówna.

20 OpóŸnia siê obiecywany przez Ratusz
remont Krakowskiego Przedmieœcia. W tym
roku uda siê byæ mo¿e zacz¹æ budowê ronda
u zbiegu ulic Œwiêtokrzyskiej, Tamki i Koper-
nika. Nowa nawierzchnia z granitu pojawi siê
na Krakowskim Przedmieœciu dopiero w przy-
sz³ym roku. Wed³ug projektu przebudowy jezd-
nie na Krakowskim Przedmieœciu zostan¹ zwê-
¿one do dwóch pasów, a chodniki – poszerzone.
Ulic¹ maj¹ jeŸdziæ tylko autobusy, taksówki
i samochody uprzywilejowane. W kilku miej-
scach zostan¹ urz¹dzone place: przy pomniku
Kopernika (nie bêdzie zjazdu w ul. Kopernika),
miêdzy Uniwersytetem Warszawskim a Akade-
mi¹ Sztuk Piêknych, przy pomnikach Wyszyñ-
skiego i Mickiewicza oraz przed figur¹ Matki
Boskiej Passawskiej blisko koœcio³a Œw. Anny.

Mimo ¿e wiêkszoœæ przewodników po War-
szawie milczy na temat Pragi, coraz wiêcej za-
granicznych turystów dociera na praw¹ stronê
Wis³y, szukaj¹c tu prawdziwego klimatu daw-
nej Warszawy. Wycieczki odwiedzaj¹ chêtnie
XIX-wieczn¹ wytwórniê wódek „Koneser”
przy Z¹bkowskiej. Furorê wœród turystów robi
Stadion Dziesiêciolecia.

21 Ks. Jan Twardowski zosta³ jednym
z 11 tegorocznych laureatów Nagrody Miasta
Sto³ecznego Warszawy.

22 Prezydent Warszawy Lech Kaczyñski
podpisa³ z Micha³em Kleiberem, ministrem
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nauki i informatyzacji, porozumienie
o wspó³pracy przy tworzeniu Warszawskiego
Parku Technologicznego. WPT mam powstaæ
na 46 hektarach miejskiego gruntu, na tzw. £u-
ku Siekierkowskim, w okolicy Fortu Augu -
stówka. Park bêdzie kompleksem nauko-
wo-przemys³owo-us³ugowym, poch³onie
350 mln euro. Maj¹ one pochodziæ z bud¿etu
pañstwa, stolicy, unijnych dotacji oraz œrodków
prywatnych inwestorów. Na razie jednak £uk
Siekierkowski nie ma nawet planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Projekt bêdzie gotowy
najwczeœniej w przysz³ym roku. WPT ma po-
wstaæ do 2015 r. Prezydent obieca³ „szybk¹
œcie¿kê” przy tworzeniu parku, m.in. przy wy-
dawaniu pozwoleñ na budowê dla firm, które
zdecyduj¹ siê wybudowaæ swoje obiekty w ra-
mach parku.

Gotowa od dwóch miesiêcy oczyszczalnia
œcieków Po³udnie zacznie wreszcie dzia³aæ.
Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji otrzyma³o pozwolenie wodnoprawne
na zrzut oczyszczonych œcieków do Wis³y. Pier-
wsze œcieki wp³yn¹ do oczyszczalni na pocz¹tku
wrzeœnia. Pe³en rozruch zajmie oko³o pó³ roku.
Dopiero wiosn¹ przysz³ego roku Po³udnie zacz-
nie wyrzucaæ do Wis³y czyste œcieki.

24 Wed³ug raportu Najwy¿szej Izby Kont-
roli siedem warszawskich wiaduktów jest w tak
fatalnym stanie, ¿e mog¹ zagra¿aæ bezpieczeñ-
stwu kierowców. Czarn¹ listê sypi¹cych siê bu-
dowli otwiera wiadukt Markiewicza na Karo-
wej – w szczeliny w popêkanych filarach mo¿na
wsun¹æ rêkê. Na kolejnych miejscach s¹ wia-
dukty: Wis³ostrada na Bielanach, na ul. Towa-
rowej, Pow¹zkowskiej i Mickiewicza, Trasa To-
ruñska i przy FSO, most nad Kana³em ¯erañ-
skim, wiadukt na ul. Marsa. W stolicy w pe³ni
bezpieczne s¹ w³aœciwie tylko nowe mosty.
Mankamenty zagra¿aj¹ce pieszym mia³a te¿ po-
³owa z 12 skontrolowanych przez NIK k³adek.

26 Ratusz wyda³ przez pierwszych siedem
miesiêcy roku zaledwie 16% pieniêdzy przezna-
czonych w tym roku na miejskie inwestycje.
Przez pó³ roku nie wydano ani z³otówki na pra-
ce przy I i II linii metra, parking przy stacji
pl. Wilsona, modernizacjê ulic Witosa-Sikor-
skiego-Rzymowskiego. Dyrektor Miejskiego
Biura Inwestycji S³awomir Zawadzki t³umaczy,

¿e prace hamuje rozstrzyganie przetargów, od
których wyników w nieskoñczonoœæ odwo³uj¹
siê przegrane firmy. Miejskie inwestycje opóŸ-
niaj¹ m.in. firmy MPRD i Hydrobudowa 6.

25 Na pl. Teatralnym odby³ siê I Europej-
ski Festiwal Muzyki Filmowej, zorganizowany
z okazji 110. rocznicy powstania kina i trzydzie-
stolecia Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni. W spektaklu mo¿na by³o us³y-
szeæ muzykê znanych na ca³ym œwiecie i wielo-
krotnie nagradzanych polskich kompozytorów,
m.in. Wojciecha Kilara, Krzysztofa Komedy,
Zbigniewa Preisnera, Jana A. P. Kaczmarka.
Pokazano fragmenty filmów, fotosy, plakaty.

27 Biblioteka Publiczna przy ul. Koszyko-
wej, która za dwa lata obchodziæ bêdzie stulecie
swego istnienia, og³osi³a konkurs architekto-
niczny na projekt rozbudowy. Obecnie kom-
pleks biblioteki sk³ada siê z kilku czêœci: gma-
chu z 1914 r., ofiarowanego i wyposa¿onego
przez Eugeniê Kierbedziow¹, oficyn, budynku
magazynowego i czytelni oraz trzech dziedziñ-
ców – przechodniego, Kierbedziów i przed sal¹
konferencyjn¹. Oficyny maj¹ byæ nadbudowa-
ne do wysokoœci budynku magazynowego
i przykryte dachami. Nowe powierzchnie zaj-
m¹ starodruki. Na zabudowanych dziedziñ-
cach pojawi¹ siê czytelnie oraz recepcja z punk-
tem wydawania kart czytelników. Finansowana
przez Urz¹d Marsza³kowski rozbudowa ma siê
zakoñczyæ w 2007 r.

28 Rozpoczê³y siê obchody 25-lecia „Soli-
darnoœci” i podpisania Porozumieñ Sierpnio-
wych. Z tej okazji w Muzeum Narodowym
otwarta zosta³a wystawa „Solidarnoœæ. Pocz¹tek
drogi”. Pokazano na niej 300 fotografii upa-
miêtniaj¹cych najwa¿niejsze wydarzenia od
sierpnia 1980 do grudnia 1981 r. Wiêkszoœæ po-
chodzi z archiwum Polskiej Agencji Prasowej,
ale swoje zbiory udostêpnili te¿ fotografowie
niezale¿ni. Znakomita czêœæ zdjêæ nie by³a ni-
gdy publikowana, fotografie zosta³y zatrzyma-
ne przez cenzurê. W otwarciu wziêli udzia³
m.in. Lech Wa³êsa, Tadeusz Mazowiecki, Bro-
nis³aw Geremek.

29 O godz. 20 tysi¹ce ludzi zgromadzonych
na pl. Teatralnym us³ysza³o charakterystyczny
dŸwiêk stoczniowej syreny. Kilka minut póŸ-
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niej rozpoczê³o siê widowisko multimedialne,
przypominaj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia z hi-
storii Polski – od Ja³ty, po Okr¹g³y Stó³. Mate-
ria³y filmowe zsynchronizowano z muzyk¹ po-
wa¿n¹ i rockow¹. Wyst¹pili m.in. Polska Orkie -
stra Radiowa, Chór Filharmonii Narodowej,
Krystyna Janda, Jan Pietrzak, Antonina Krzy-
sztoñ, Maanam, De Press, Dezerter, T. Love,
grupy z Bia³orusi i Ukrainy.

W³adze ¯oliborza planuj¹ modernizacjê Kê-
py Potockiej. Fundusze na ten cel, ok. 4,5 mln
z³, przeka¿e Gminny Fundusz Ochrony Œrodo-
wiska. W nowoczesnym centrum rekreacyjnym
znajd¹ siê boiska, place zabaw, tor przeszkód
dla rowerzystów, sto³y piknikowe, nowe œcie¿-

ki. Przybêdzie nowych drzew, a byæ mo¿e znaj-
dzie siê te¿ miejsce na ogródki sezonowe.

31 Na Tarchominie przy ul. Van Gogha po-
wsta³a najnowoczeœniejsza szko³a w Warszawie
z Bia³o³êckim Oœrodkiem Kultury i Bibliotek¹.
Surowa architektura z betonu, szk³a i ceg³y, im-
ponuj¹ce zaplecze sportowe, usytuowanie
wœród zieleni – to wszystko sprawi³o, ¿e nie by-
³o ¿adnego problemu z naborem uczniów.
Obiekt sk³ada siê z kilku czêœci: z przodu za ele-
wacj¹ z ceg³y skrywaj¹ siê biblioteka i sala na
340 osób ze scen¹, z ty³u s¹ trzy segmenty po
12 klas ka¿dy, rozdzielone dziedziñcami. Do
nowego obiektu przenios¹ siê Gimnazjum
nr 122 i CV Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Zbig-
niewa Herberta.

WRZESIEÑ

1 66. rocznica wybuchu II wojny œwiato-
wej. Z tej okazji m.in: o godz. 13 uroczysta od-
praw wart przed Grobem Nieznanego ¯o³nie-
rza na pl. Pi³sudskiego, o godz. 17 w Muzeum
Powstania Warszawskiego pokaz filmu doku-
mentalnegoKobiety i wojnaw re¿yserii Marka
Widarskiego, o godz. 19 w Klubie Le Madame
na ul. KoŸlej koncert-spektakl z udzia³em akto-
rów Teatru Narodowego.

Partia Demokratyczna og³osi³a najwa¿niej-
sze punkty planu dla Warszawy. Po³o¿ono
w nim nacisk na inwestycje i kulturê. Demo-
kraci chc¹ zwiêkszyæ fundusze na budowê me-
tra, a ulgami podatkowymi zachêciæ przedsiê-
biorców do finansowania sto³ecznej twórczoœci
artystycznej, chc¹ tak¿e zwrotu nieruchomoœci
znacjonalizowanych w 1945 r. dekretem Bieru-
ta oraz zmiany stra¿y miejskiej na policjê muni-
cypaln¹.

2 Koncert wielkiego rosyjskiego pianisty
Niko³aja £ugiñskiego rozpocz¹³ I Miêdzynaro-
dowy Festiwal „Chopin i jego Europa”. Festi-
wal ma pokazaæ, jak i pod czyim wp³ywem
kszta³towa³a siê artystyczna osobowoœæ kompo-
zytora i jak wp³ynê³a na innych twórców. Na
fortepianach z czasów Chopina zagraj¹ laureaci
minionych konkursów chopinowskich, m.in.:
Fou Tsong, Dang Thai Son, Krzysztof Jab³oñ-
ski i Janusz Olejniczak. Organizatorem impre-

zy s¹ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
oraz Filharmonia Narodowa.

4 Platforma Obywatelska zainaugurowa³a
kampaniê wyborcz¹ w Warszawie. Impreza zor-
ganizowana w parku Skaryszewskim odby³a siê
z udzia³em Jana Rokity. Liderka warszawskiej
listy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawi³a
plan dla Warszawy. Jego podstawowe punkty to
uniewa¿nienie dekretu Bieruta i utworzenie
centrum kierowania antyterrorystycznego.

5 Jedn¹ z najatrakcyjniejszych dla inwes-
torów ulic w Warszawie jest Grzybowska. Od
piêciu lat powstaj¹ tu nowoczesne biurowce,
hotele, apartamentowce. Jeszcze w tym roku
zacznie siê budowa supernowoczesnego biuro-
wca Grzybowska Prak. Siedmiopiêtrowy budy-
nek powstanie na ty³ach hotelu Mercure. Inwe-
storem jest firma AIG/Lincoln. Ulic¹ interesu -
je siê tak wielu inwestorów, ¿e ju¿ nied³ugo
przekszta³ci siê ona w zag³êbie apartamentow-
ców i biurowców.

7 Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji stara siê o blisko miliard z³otych
z Unii Europejskiej na unowoczeœnienie i roz-
budowanie oczyszczalni œcieków Czajka na Bia-
³o³êce. Inwestycja jest konieczna, gdy¿ wiêk-
szoœæ warszawskich œcieków trafia do Wis³y.
Jednak dotacja wisi na w³osku, bo komplet do-
kumentów musi byæ dostarczony do Brukseli
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do koñca wrzeœnia. Tymczasem brakuje decyzji
lokalizacyjnej, któr¹ wydaje biuro naczelnego
architekta miasta. Aby j¹ uzyskaæ, MPWiK po-
winno dostarczyæ jeszcze jeden z potrzebnych
dokumentów. Starania o pieni¹dze mog¹ te¿ za-
k³óciæ protesty mieszkañców Bia³o³êki, którzy
s¹siaduj¹ z Czajk¹.

Rozpocz¹³ siê Festiwal „Na skrzy¿owaniu
kultur”. Impreza ma pokazaæ to, co dzieje siê
w kulturze naszych s¹siadów. Wœród wydarzeñ
pierwszej edycji festiwalu m.in. magiczny cyrk
z Francji, muzu³mañska opera kukie³kowa
w wykonaniu teatru z Baku, rock-opera z Bia³o-
rusi. Wiêkszoœæ festiwalowych imprez odbê-
dzie pod Pa³acem Kultury i Nauki.

8 Ministerstwo Sportu wycofa³o siê z pla-
nów likwidacji bazaru na Stadionie Dziesiêcio-
lecia i budowy nowoczesnego stadionu pi³kar-
skiego oraz hali na 10 tys. widzów. Najwiêkszy
bazar w Europie pozostanie na pewno do koñca
terminu okreœlonego w umowie z firm¹ Damis,
czyli do po³owy 2007 r. A byæ mo¿e d³u¿ej, gdy¿
rz¹dowy program rozwoju inwestycji o szcze-
gólnym znaczeniu dla sportu nie przewiduje ja-
kichkolwiek prac modernizacyjnych na stadio-
nie do 2012 r.

Do godz. 16 w kancelarii naczelnego archi-
tekta miasta w PKiN mogli zarejestrowaæ siê
wszyscy, którzy chcieli wystartowaæ w konkur-
sie na upamiêtnienie obecnoœci Jana Paw³a II
w Warszawie, ze szczególnym uwzglêdnieniem
mszy œw. z 1979 r. na pl. Pi³sudskiego. Z³o¿ono
112 wniosków z ca³ej Polski. 14 wrzeœnia s¹d
konkursowy zdecyduje, kto zostanie zakwalifi-
kowany.

10 Warszawiacy podziwiali na Polach Wila-
nowskich Wielk¹ Paradê Kawalerii. Wziê³o
w niej udzia³ 200 koni. ¯o³nierze wyst¹pili
w mundurach z 1939 r. Zainteresowanie budzi-
³y amazonki ubrane w barwne stroje pu³ku kra-
kusów z 1813 r.

Na rogu ulic Grzybowskiej i Towarowej,
w miejscu gdzie urodzi³ siê i mieszka³ przez
26 lat Konstanty Ildefons Ga³czyñski, stan¹³
pomnik z mazurskiego kamienia upamiêtnia-
j¹cy poetê. W styczniu tego roku minê³a setna
rocznica urodzin Ga³czyñskiego.

11-15 Do Warszawy zjecha³o prawie pó³ ty-
si¹ca fizyków z ca³ego kraju. Zjazd zorganizo-
wano w ramach Œwiatowego Roku Fizyki. Na
13 wrzeœnia przewidziano premierêSymfonii
ruchuWojciecha Kilara, skomponowanej spe-
cjalnie dla uczczenia zjazdu.

12 W Podchor¹¿ówce na terenie £azienek
mo¿na ogl¹daæ wystawê fotografii „Warszawa –
jesieñ 1939”. Znalaz³o siê na niej kilkaset foto-
grafii zrobionych przez nieznanego ¿o³nierza
niemieckiego jesieni¹ 1939 r. Negatywy foto-
grafii zosta³y odkryte w 1993 r. w Pasawie. Ich
w³aœciciel, wydawnictwo Verlagsgruppe Pas-
sau, obieca³o przekazaæ je do Pañstwowego Ar-
chiwum m.st. Warszawy i £azienek.

13 Ratusz podpisa³ z Europejskim Ban-
kiem Inwestycyjnym umowê kredytow¹ opie-
waj¹c¹ na 517,6 mln z³. Jest to najwiêkszy kre-
dyt w historii stolicy. Pieni¹dze s¹ przeznaczo-
ne na wszystkie miejskie inwestycje z wy-
j¹tkiem metra, na które miasto bêdzie siê staraæ
o odrêbny kredyt. Po¿yczka z EBI jest ju¿
27. kredytem, który zaci¹gnê³y w³adze miasta.
Miasto szykuje siê równie¿ do innych finanso-
wych przedsiêwziêæ. W przysz³ym roku ma za-
miar wyemitowaæ obligacje o nominale
200 mln z³. Papiery bêd¹ notowane na gie³dzie,
cenê ustali rynek.

14 Na ulice Warszawy wyjecha³y trzy pier-
wsze autobusy z klimatyzacj¹ firmy Solaris.
W sumie do koñca roku stolica kupi za
112 mln z³ 80 przegubowców, które zast¹pi¹
najstarsze autobusy z lat 80.

15-18 „Warszawa Singera”, to tytu³ organi-
zowanego ju¿ po raz drugi na ul. Pró¿nej Festi-
walu Kultury ¯ydowskiej. Fragment dawne -
go getta, czyli okolice od pl. Grzybowskiego do
ul. Twardej wype³ni³y: klezmerska muzyka,
œpiewy ¿ydowskie, kupcy sprzedaj¹cy stare ju-
daica. Wiêkszoœæ imprez odbywa³a siê w plene-
rze. Odwiedzaj¹cy uczestniczyli w warsztatach
kaligrafii, piosenki ¿ydowskiej, kuchni, tañca,
mogli obejrzeæ wystawy fotograficzne, pokazy
filmów o tematyce ¿ydowskiej.

16-24 Koncertem symfonicznym w Filhar-
monii Narodowej rozpoczê³a siê 48. edycja Fe-
stiwalu „Warszawska Jesieñ”, najwa¿niejszego
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polskiego festiwalu muzyki wspó³czesnej. Pro-
gram tegorocznego festiwalu zdominowa³y
utwory kompozytorów Dalekiego i bli¿szego
Wschodu: z Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Japonii,
Chin, Korei i Malezji. Podobnie jak w ubie-
g³ych latach, sporo imprez odbêdzie siê poza
tradycyjnymi salami koncertowymi – w Fabry-
ce Trzciny i Fabryce Wódek „Koneser”, Oœrod-
ku Sportu i Rekreacji na Bemowie oraz Hali
Najwy¿szych Napiêæ Instytutu Energetyki pod
Warszaw¹.

18 Ponad dwa tysi¹ce ludzi pobieg³o uli-
cami stolicy w 27. Maratonie Warszawskim.
Uczestnicymaratonuprzebiegli 42kmzpl.Zam-
kowego Traktem Królewskim do pl. Unii, Mar -
sza³kowsk¹ do mostu Gdañskiego, przez most
Œwiêtokrzyski do Wilanowa i mety na Podzam-
czu.

Ruszy³ IX Festiwal Nauki. Bierze w nim
udzia³ ponad tysi¹c naukowców, którzy przygo-
towali ponad piêæset pokazów, wyk³adów, war-
sztatów i wycieczek.

20 Sto³eczne Biuro Informacji i Promocji
Turystycznej otworzy³o dwa nowe punkty in-
formacyjne – na terminalu Etiuda i przy Kra-
kowskim Przedmieœciu. Turysta dowie siê tu
wszystkiego: gdzie nocowaæ, jak zamówiæ tak-
sówkê, jakie odbywaj¹ siê w imprezy, mo¿e wy-
bieraæ tak¿e w przygotowanych programach
zwiedzania miasta. Szkoda, ¿e punkty zosta³y
uruchomione po wakacjach. W przysz³oœci na
pl. Konstytucji ma powstaæ centralna informa-
cja turystyczna, natomiast w ró¿nych czêœciach
miasta stanie ok. 20 multimedialnych kiosków
z dostêpem do tworzonego portalu informacyj-
nego o Warszawie.

21 W Sztokholmie zosta³y odnalezione ma-
teria³y dokumentuj¹ce dzia³alnoœæ firmy Eric-
sson w Warszawie oraz w Polsce. S¹ wœród nich
stuletnie albumy z fotografiami, projekty archi-
tektoniczne budynków centrali telefonicznej
na Zielnej. Zdjêcia pokazuj¹ m.in., w jaki spo-
sób montowano w stolicy kable telefoniczne,
nieznane dot¹d secesyjne wnêtrza centrali na
Zielnej. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzie-
³a stylu art nouveau.

22 Hanna Gronkiewicz-Waltz, szefowa
warszawskiej PO, ostro skrytykowa³a prezy-
denturê Lecha Kaczyñskiego w stolicy. Stwier-
dzi³a, ¿e wk³ada on wiêcej wysi³ku w budowanie
w³asnego wizerunku ni¿ w budowê Warszawy.
Zarzuci³a mu m.in., ¿e: w stolicy jest ma³o in-
westycji, warszawiacy p³ac¹ coraz wiêcej na
utrzymanie administracji, Warszawa w przeli-
czeniu na jednego mieszkañca dosta³a mniej
unijnych dotacji ni¿ Bydgoszcz i Wroc³aw.
Wspomnia³a tak¿e o fiasku konkursu na pro-
jekt mostu Pó³nocnego, planach zagospodaro-
wania przestrzennego Warszawy, budowie par-
kingu przy stacji metra pl. Wilsona.

Koñczy siê trwaj¹ca od stycznia ocena, od
której zale¿y, jak Bruksela podzieli 115 mln eu-
ro. Warszawa stara siê o dofinansowanie piêciu
inwestycji, konkuruj¹cych z projektami innych
miast. Warszawskie projekty to: dokoñczenie
pierwszej linii metra (351 mln z³), przebudowa
trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich, przej-
œcie podziemne ze stacji metra Dworzec Gdañ-
ski na perony kolejowe, system zarz¹dzania ru-
chem oraz parkingi typu „Parkuj i jedŸ”. Miej-
scy urzêdnicy s¹ przekonani, ¿e Unia Europej-
ska sfinansuje na pewno przynajmniej jeden
projekt.

W ogólnym rankingu miast najlepszych dla
biznesu (European Cities Monitor 2004) spo-
rz¹dzonym przez firmê Cushman&Wakefield
Healey&Baker Warszawa zajmuje 20. pozycjê.
To awans o dwa oczka w górê w stosunku do po-
przedniego roku. Stolica wyprzedza Wiedeñ
(22. miejsce) i Budapeszt (23. miejsce).

23 Za pó³ roku ma nast¹piæ otwarcie nowe-
go terminalu na Okêciu. Okoliczni mieszkañcy
przegrali sprawê w s¹dzie i stracili szansê na
opóŸnienie inwestycji wartej 200 mln dolarów.
S¹d uzna³ jednak, ¿e za ha³as nale¿¹ im siê od-
szkodowania. Nie wiadomo, kto ma je zap³aciæ.
Wraz z rozbudow¹ lotniska trwa przebudowa
dróg dojazdowych, ale na ich ukoñczenie trzeba
bêdzie poczekaæ jeszcze kilka lat.

24 7 tys. warszawiaków przesz³o w po raz
pierwszy organizowanym u nas Walkathonie –
masowym marszu przez miasto. Trasy by³y
trzy: 10 - i 15-kilometrowa przez Powiœle i ¯oli-
borz lub Ogród Saski i 6-kilometrowa przez £a-
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zienki i park Ujazdowski. Imprezê sponsorowa-
³a firma Ecco. Za ka¿dy kilometr, który przeszli
uczestnicy, 4 z³ zostan¹ przekazane wybranej
organizacji charytatywnej: Polskiej Akcji Hu-
manitarnej, Polskiemu Towarzystwu Kardiolo-
gicznemu lub organizacji ekologicznej WWF.
Uczestnicy walkathonu przeszli ponad 67 tys.
km i zarobili 269 tys. z³.

Koncert Stinga na Torze S³u¿ewieckim
przyci¹gn¹³ ponad 150 tys. ludzi. Mia³ to byæ je-
den z koncertów roku. Niestety, imprezê zepsu-
³o z³e nag³oœnienie. W dodatku na telebimach
pokazuj¹cych Stinga dŸwiêk rozmija³ siê z ob-
razem. Wielu, nie czekaj¹c koñca, opuszcza³o
S³u¿ew z poczuciem zawodu.

25 W wyborach do Sejmu w Warszawie wy-
gra³a Platforma Obywatelska. G³osowano na
ni¹ w 12 z 18 dzielnic. Najwiêcej wyborców po-
stawi³o na ni¹ w Weso³ej, Bia³o³êce i na Ursyno-
wie, czyli wszêdzie tam, gdzie w ostatnich la-
tach wyros³y osiedla nowych domów. S¹ to te¿
najbardziej aktywne dzielnice – frekwencja wy-
nios³a w nich a¿ 60%. Rekordowo wysoka fre-
kwencja by³a w Wilanowie – a¿ 63%. PO uzy-
ska³a 8 z 19 mandatów przypadaj¹cych stolicy.
Z PO weszli do Sejmu: Hanna Gronkiewcz-
-Waltz, liderka listy (137 280 g³osów – drugi wy-
nik w stolicy), Julia Pitera, Pawe³ Œpiewak, Jo-
anna Fabisiak, Ma³gorzata Kidawa-B³oñska,
Roman Kosecki, Jacek Wojciechowicz, Jolanta
Hibner. PiS zdecydowanie wygra³o z Platform¹
na Targówku i Pradze Pó³noc. Na Pradze by³a
w dodatku najni¿sza w Warszawie frekwencja,
tylko 45%. PiS zdoby³ 7 mandatów. Partiê bêd¹
reprezentowaæ w Sejmie: Jaros³aw Kaczyñski
(171 129 g³osów – najlepszy wynik w wybo-
rach), Mariusz Kamiñski, Ma³gorzata Gosiew-
ska, Pawe³ Poncyljusz, Jan O³dakowski, Karol
Karski, Artur Górski. SLD zdoby³a trzy miej -
sca. Wezm¹ je: Ryszard Kalisz, Katarzyna Pie-
karska i Piotr Gadzinowski. LPR zdoby³ tyl-
ko jedno miejsce, które przypadnie Romanowi
Giertychowi.

Do Senatu weszli: Krzysztof Piesiewcz
(PO, 344 526 g³osów), Zbigniew Romaszewski
(PiS, 326 442), Ewa Tomaszewska (PiS, 281 257)
i Marek Rocki (PO, 240 072).

26 Do grudnia 2006 r. powstan¹ w Warsza-
wie trzy parkingi typu „Parkuj i jedŸ”. Idea jest

prosta. Chodzi o to, aby nie wje¿d¿aæ samocho-
dami do zapchanego centrum miasta. Kierow-
cy zostawiaj¹ auta na parkingach i przesiadaj¹
siê do metra albo tramwajów. Trzypoziomowy
gara¿ na 400 miejsc powstanie w miejscu zli-
kwidowanego bazaru przy Hali Marymonckiej.
Przy stacji metra Wilanowska, na skwerze miê-
dzy pêtl¹ autobusow¹ a wejœciem na perony, po-
wstanie trzypoziomowy gara¿ na 290 samocho-
dów. Kolejny parking zostanie zbudowany przy
ul. Po³czyñskiej, miêdzy ul. Powstañców
Œl¹skich a cmentarzem Wolskim. Tam ZTM
szykuje a¿ 500 miejsc, chocia¿ nie ma tu tak wy-
godnego wêz³a przesiadkowego jak przy Hali
Marymonckiej czy Dworcu Po³udniowym. Nie
wiadomo na razie, na jakich zasadach bêdzie
mo¿na korzystaæ z parkingów. Nieznana jest te¿
wysokoœæ op³at za postój.

27 OpóŸnia siê remont ul. Marsza³kow-
skiej. Wymianê chodników i asfaltu na odcinku
miêdzy pl. Unii Lubelskiej i pl. Konstytucji ra -
tusz prze³o¿y³ na lato przysz³ego roku. To nie je-
dyna inwestycja, której miasto nie zrealizowa-
³o w tym roku. Mimo obietnic nie rozpoczê-
³a siê przebudowa Krakowskiego Przedmieœ-
cia, a tak¿e remont estakad Wis³ostrady na Bie-
lanach.

28 W Biurze Naczelnego Architekta Miasta
w PKiN zawis³ projekt planu zagospodarowa-
nia œcis³ego centrum Warszawy. Autorami s¹
znani architekci, którzy zaproponowali swoje
wyobra¿enie obszaru wokó³ Pa³acu Kultury. Na
przed³u¿eniu ul. Z³otej ma powstaæ plac dla pie-
szych wiêkszy od pl. Pi³sudskiego, gdzie na im-
prezach bêdzie mog³o zgromadziæ siê 50 tys.
osób. Nowe budynki mieszkalne, galerie han-
dlowe, biura bêd¹ niskie. Na Marsza³kow-
skiej powstan¹ nowe skrzy¿owania. Najwiêksz¹
atrakcj¹ ma byæ Muzeum Sztuki Nowoczesnej,
którego budowa zacznie siê najpóŸniej na po-
cz¹tku 2007 r. Zapewne wczeœniej rozpocz-
nie siê inwestycja Kupieckich Domów Towaro-
wych. Obskurny blaszak ma zast¹piæ budynek
z podcieniami przy Marsza³kowskiej w s¹siedz-
twie Teatru Muzycznego, przy placu przed
PKiN.

W miejscu wyburzonego wiosn¹ kina Pra-
ha, u zbiegu ulic K³opotowskiego i Jagielloñ-
skiej, powstanie nowoczesne i wielofunkcyjne
centrum handlowo-rozrywkowo-biurowe o po-



wierzchni ponad 14 tys. m2. Najnowsza inwe-
stycja instytucji filmowej „Max Film”, która
podlega samorz¹dowi Mazowsza, bêdzie ko-
sztowaæ ok. 40 mln z³. Trzy sale kinowe pomie-
szcz¹ blisko 600 widzów. Znajd¹ siê w nich oca-
lone ze starej Prahy masywne kinkiety z br¹zu
i szk³a oraz elementy wyposa¿enia.

W komisariacie policji rzecznej na terenie
Portu Praskiego odby³a siê konferencja „Sezon
kulturalny nad Wis³¹ 2006”, na której dyrek-
tor Biura Kultury Magistratu, Ma³gorzata

Naimska, przedstawi³a plany Ratusza oswoje-
nia brzegów rzeki poprzez dzia³ania artystycz-
ne, wydarzenia kulturalne i imprezy masowe.
Prof. Ryszard Majewski z Politechniki Wroc-
³awskiej przekonywa³, ¿e rzeka bez statków za-
wsze bêdzie martwa. W konferencji wzi¹³ tak¿e
udzia³ Chris Torch, dyrektor artystyczny miê-
dzynarodowego projektu SEAS, realizowanego
w miastach portowych Europy, który animuje
dzia³ania artystyczne w miejscach zdegradowa-
nych. Nie pojawi³ siê, niestety, nikt z przedsta-
wicieli firmy Elektrim, w³aœciciela terenu.
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