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ARTYKU£Y I MATERIA£Y

ROLA WARSZAWSKICH WY¯SZYCH

UCZELNI W KREOWANIU KAPITA£U

LUDZKIEGO DLA GOSPODARKI

I KULTURY

DYSKUSJA REDAKCYJNA „KRONIKI WARSZAWY”

W SIEDZIBIE SZKO£Y G£ÓWNEJ GOSPODARSTWA

WIEJSKIEGO 15.11.2006 R.

Rola warszawskich wy¿szych uczelni...

Prof. dr hab. Tomasz Borecki

(rektor Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego):

Jest mi bardzo mi³o powitaæ Pañstwa w murach Szko³y G³ównej Gospodarstwa

Wiejskiego na spotkaniu rektorów uczelni warszawskich, poœwiêconym omówieniu

roli warszawskich wy¿szych uczelni w kreowaniu kapita³u ludzkiego dla gospodar-

ki i kultury. Zanim jednak przejdziemy do g³ównego tematu, chcia³bym siê cofn¹æ

wspomnieniem do czerwca 1981 r. Wtedy to u ówczesnego rektora Uniwersytetu

Warszawskiego, prof. Henryka Samsonowicza, odby³o siê pierwsze spotkanie rekto-

rów uczelni stolicy. By³a to inauguracja nieformalnej konferencji zajmuj¹cej siê

wszystkimi problemami, które dotycz¹ ca³oœci naszego œrodowiska. Stowarzyszenie

odegra³o ogromn¹ rolê, zw³aszcza je¿eli chodzi o wszystko to, co siê dzia³o w pierw-

szym roku stanu wojennego. Osoby wchodz¹ce w jego sk³ad, m.in. prof. Radomska,

prof. Samsonowicz, prof. Findeisen, mia³y wielki wp³yw na kszta³towanie postaw

m³odych ludzi.

To tyle tytu³em wstêpu. Oddajê g³os prof. Markowi Dietrichowi, dyrektorowi

Instytutu Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji, który wprowadzi nas do dyskusji.

* Tekst zosta³ autoryzowany przez prof. Juliana Auleytnera, prof. Tomasza Boreckiego, prof. Marka

Dietricha, prof. Andrzeja KoŸmiñskiego, prof. Stanis³awa Moryto.



Prof. Marek Dietrich

(dyrektor Instytutu Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji):

Dziêkujê bardzo.

Tezy dzisiejszej dyskusji maj¹ dotyczyæ Warszawy. Stolica jest najwiêkszym cen-

trum ¿ycia akademickiego. Odzwierciedla wiêc wszystkie problemy szkolnictwa

wy¿szego w Polsce. Dlatego bêdê mówiæ o tym, co mo¿e dotyczyæ ca³ego szkolnic-

twa wy¿szego w Polsce, pamiêtaj¹c, ¿e nasze uczelnie, nasze ¿ycie akademickie

w Warszawie powinno byæ swego rodzaju wzorcem dla innych uczelni, zw³aszcza

mniejszych i odseparowanych od g³ównych oœrodków kultury czy myœli naukowej.

To jest pierwsza kwestia, któr¹ poruszê. Teraz druga sprawa. Instytut Problemów

Wspó³czesnej Cywilizacji, o którym mówi³ prof. Tomasz Borecki, zajmuje siê ró¿-

nymi sprawami, ale jednym z g³ównych jego zainteresowañ jest szkolnictwo wy¿-

sze. W ostatnich latach zajmowaliœmy siê aktualn¹ problematyk¹ i koncepcj¹ szkol-

nictwa wy¿szego. Rezultaty naszych analiz zosta³y opublikowane w ksi¹¿ce Polskie

uczelnie XXI wieku
1
. Na podstawie tego zorganizowaliœmy dyskusjê w gronie kilku-

nastu osób. Jej odzwierciedleniem by³a publikacja Wizja polskich uczelni w spo³e-

czeñstwie globalnym
2
. Zawiera ona szeroki wachlarz aktualnych problemów szkol-

nictwa wy¿szego, przedstawia ró¿ne punkty widzenia i ró¿ne koncepcje. Tutaj po-

ruszê tylko niektóre zagadnienia, traktuj¹c je jako zagajenie w dyskusji. Bêdzie ono

sk³ada³o siê z pewnej liczby propozycji i stwierdzeñ.

Pierwsza uwaga, jak¹ mam, dotyczy tematu naszych rozwa¿añ. Zawarte jest w nim

okreœlenie „kreowanie kapita³u ludzkiego”. Wydaje mi siê, ¿e wyraŸnie ogranicza to

widzenie kszta³cenia, gdy¿ odnosi siê do w¹sko rozumianego homo economicus. My-

œlê, ¿e na uczelniach powinniœmy raczej mówiæ o homo sapiens. Albo ograniczy-

my siê do tego, ¿e bêdziemy mówiæ tylko w kategoriach ekonomicznych, odrywaj¹c

czêœæ ekonomiczn¹ od innych, czego, s¹dzê, nie powinniœmy robiæ, albo te¿ bêdzie-

my mówili trochê szerzej. Ja przedstawiê problematykê w zakresie rozszerzonym.

Stwierdzenie, ¿e celem edukacji, a szczególnie edukacji na poziomie wy¿szym,

jest szeroko rozumiane przygotowanie do œwiadomej, samodzielniej egzystencji,

jest chyba oczywiste. Ró¿ne s¹ jednak pobudki podejmowania studiów. Dla jed-

nych jest to mo¿liwoœæ spe³nienia zainteresowañ, pasji, wrêcz potrzeba ¿yciowa.

Inni traktuj¹ studia przede wszystkim jako przygotowanie do ciekawego i intratne-

go zawodu, a równie¿ zajêcia odpowiedniego miejsca w strukturze spo³ecznej. Mo¿-

na przewidywaæ, ¿e ta pierwsza grupa bêdzie coraz liczniejsza, co siê wi¹¿e z prze-

mianami demograficznymi i spo³ecznymi. Nie mo¿na wobec tego o niej zapominaæ,

choæ jeszcze w tej chwili nie jest wielka. Skoncentrujê siê jednak na tej drugiej gru-

pie, czyli na ludziach, którzy chc¹ w³asne kszta³cenie wykorzystaæ w szeroko rozu-

mianej pracy.

Coraz szybszy postêp nauki, komercjalizacja procesu tworzenia i rozpowszech-

nienia dóbr intelektualnych, rozwój globalnej gospodarki oraz mo¿liwoœci i za-
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2
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gro¿enia z tym zwi¹zane tworz¹ nowy jakoœciowo kontekst dla rozwoju polskich

i oczywiœcie warszawskich uczelni. Coraz bardziej wyrazista staje siê potrzeba zde-

finiowania miejsca uczelni w przysz³ym spo³eczeñstwie.

Nie bêdê odnosi³ siê dalej do wszystkich przewidzianych na dzisiaj punktów

dyskusji, bo zrobi to pan prof. Auleytner. Poruszê tylko niektóre sprawy, ale jeœli

ktoœ z Pañstwa interesowa³by siê tym, co na ten temat niedawno napisa³em, to za-

praszam do lektury artyku³u w ksi¹¿ce Kszta³cenie kadr weterynaryjnych…
3
, powsta-

³ej na goszcz¹cej nas uczelni.

Je¿eli chcemy okreœliæ miejsce uczelni, musimy przede wszystkim uwzglêdniæ

kszta³tuj¹cy siê model spo³eczeñstwa, w którym bêdzie dzia³a³a uczelnia. Œwiat

i Polska s¹ w fazie ogromnych, szybkich zmian cywilizacyjnych. £¹czy siê to

z przeobra¿eniami zachodz¹cymi w œwiadomoœci nowych pokoleñ, przewartoœcio-

waniem podstawowych pojêæ i kategorii spo³ecznych, ze zmianami w hierarchii

praw cz³owieka, prywatyzacj¹ ogólnoludzkiego dziedzictwa intelektualnego. Zmia-

ny wywo³ane globalizacj¹ wielu scen ¿ycia maj¹ charakter przemian cywilizacyj-

nych. Radykalnie wp³ywaj¹ równie¿ na œrodowisko lokalne. Sk³ania to do rewi-

zji rozumienia wielu globalnych i lokalnych procesów spo³ecznych, jak choæby

kszta³towania siê to¿samoœci kulturowej jednostek i ca³ych spo³eczeñstw czy te¿ ro-

zumienia przynale¿noœci grupowej. Edukacja, szczególnie wy¿sza, przygotowuj¹ca

jednostki do dzia³ania w spo³eczeñstwie, musi uwzglêdniaæ nowe zjawiska. W ca-

³ej z³o¿onoœci, z uwypukleniem szans, bez ukrywania zagro¿eñ, celem przeciwsta-

wiania siê procesom dezintegracji spo³eczeñstw.

Na prze³omie XX i XXI w. nast¹pi³o gwa³towne przyspieszenie tego postêpu cy-

wilizacyjnego. Rozpowszechni³y siê spektakularne osi¹gniêcia techniczne, ¿e wy-

mieniê tu tylko internet i komputery. Najbardziej wyrafinowane technologie doty-

cz¹ biologii, medycyny, farmacji. Ma to zarówno aspekt poznawczy – pytanie, czym

jest ¿ycie ludzkie, jak powsta³o, ale te¿ i praktyczny – wp³yw na d³ugoœæ i jakoœæ ¿y-

cia ludzkiego. Trudno przeceniæ p³yn¹ce st¹d korzyœci, ale trudno te¿ nie dostrze-

gaæ zagro¿eñ. Koszty korzystania z owoców postêpu wzrastaj¹ niepomiernie, co

prowadzi do powstawania barier ekonomicznych, utrudniaj¹cych lub wrêcz unie-

mo¿liwiaj¹cych partycypowanie w pojawiaj¹cych siê mo¿liwoœciach coraz wiêk-

szym grupom spo³ecznym, nawet w spo³eczeñstwach najbogatszych. Pojawiaj¹ siê

tu coraz trudniejsze do rozstrzygniêcia problemy natury moralnej. W procesie edu-

kacji zbyt ma³¹ wagê przywi¹zuje siê obecnie do prezentowania dylematów zwi¹za-

nych z postêpem i niemal pomijane s¹ kwestie psychicznego zagubienia jednostek

w œwiecie, który coraz trudniej zrozumieæ i uporz¹dkowaæ. W perspektywie, gdyby

ten stan siê utrzyma³, wytworzy³by siê klimat sprzyjaj¹cy ksenofobii, totalitary-

zmowi itd. Powszechnie ³amana jest praworz¹dnoœæ, lekcewa¿one zasady demokra-

cji, nawet w krajach o d³ugich tradycjach demokratycznych.

W Polsce sytuacjê dodatkowo komplikuje fakt, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie

i jego instytucje, jeœli w ogóle, rozwijaj¹ siê bardzo powoli. Notujemy ma³e zaufanie

do ludzi sprawuj¹cych w³adzê, co oczywiœcie zwi¹zane jest m.in. z prywat¹ i po-
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wszechn¹ korupcj¹. Sporadycznie zdarza siê rzeczywiste spo³eczne potêpienie ³a-

mania prawa, k³amstwa, inwektyw w ¿yciu publicznym. Za to coraz czêœciej nie eg-

zekwuje siê wyroków niezawis³ych s¹dów. Problemy te nie omijaj¹ œrodowiska aka-

demickiego. Pisze o tym dobitnie Sheldon Krimsky w ostatnio wydanej ksi¹¿ce

Nauka skorumpowana
4
. Mówi w niej o Stanach Zjednoczonych, ale wszystko, co po-

rusza, dotyczy równie¿ tego, co dzieje siê u nas, mo¿e w jeszcze wiêkszym stopniu.

Brak poczucia bezpieczeñstwa, stymulowany przez media, w po³¹czeniu ze s³abo-

œci¹ struktur obywatelskich, a tak¿e s³aboœci¹ struktur pañstwa i jego organów sk³a-

nia du¿¹ czêœæ spo³eczeñstwa do poszukiwania rozwi¹zañ radykalnych. Akceptowa-

na jest rezygnacja lub ograniczenie podstawowych atrybutów demokracji, wolnoœci,

praw cz³owieka, a tak¿e podporz¹dkowywanie jednostek interesom grupowym, nie

zawsze uczciwie formu³owanym. Dylematy – ile wolnoœci, ile bezpieczeñstwa, ile

praw, ile obowi¹zków – powinny byæ g³êboko analizowane w procesie edukacji,

szczególnie na poziomie wy¿szym. Dotyczy to w³aœciwie wszystkich kierunków

studiów, choæ oczywiœcie w niejednakowym stopniu.

Aby aktywnie ¿yæ w zmieniaj¹cym siê œwiecie, niezbêdna jest nie tylko zdolnoœæ

rozumienia otaczaj¹cej rzeczywistoœci, ale tak¿e, a mo¿e szczególnie, umiejêtnoœæ

znalezienia i zaakceptowania w nim swojego miejsca. Istnieje potrzeba jednostko-

wego rozpoznania swojej roli spo³ecznej, ze wszystkimi zwi¹zanymi z ni¹ mo¿liwo-

œciami i zagro¿eniami. Wiêkszoœæ osób bêdzie mog³a korzystaæ, jeœli potrafi, ze

wzorców i przyk³adów. Ale niektórzy bêd¹ musieli samodzielnie siê okreœlaæ. Jest

chyba spraw¹ oczywist¹, ¿e w³aœnie ogólne przygotowanie do ¿ycia jest g³ównym

celem edukacji, zw³aszcza wy¿szej. Zwracam na to uwagê, poniewa¿ patrz¹c dziœ

w telewizor, widzimy, ¿e prawie ka¿dy narzeka, nie zgadza siê z pozycj¹, jak¹ zaj-

muje, czêsto chce byæ kimœ innym. Tak byæ nie powinno.

Jednym z g³ównych elementów ¿ycia, dla wielu najwa¿niejszym, jest praca, ro-

zumiana jako wykonywanie okreœlonego zawodu. W czasie ogromnego rozwoju

wiedzy, nauki, techniki i medycyny przygotowanie do zawodu staje siê procesem

coraz trudniejszym, d³u¿szym i bardziej zró¿nicowanym. Mo¿na przygotowaæ m³o-

dego cz³owieka do pracy w zawodzie, który bêdzie wykonywa³ bezpoœrednio po stu-

diach, mo¿na te¿ przygotowaæ go do tego, co bêdzie robiæ w dalszej przysz³oœci.

Nadszed³ wiêc czas na powa¿n¹ analizê przysz³ego rynku pracy, dokonywan¹ na po-

ziomie spo³eczeñstwa, ale i w samych uczelniach. Czym wiêc powinna zajmowaæ siê

uczelnia? Koñcowym etapem przygotowania do ¿ycia czy te¿ przygotowaniem do

zawodu? Oczywiœcie i jednym, i drugim, natomiast w konkretnych przypadkach

wyst¹pi konieczne zró¿nicowanie akcentów. W niektórych uczelniach mo¿e byæ

wiêcej spraw ogólnych, w innych wiêcej problematyki przygotowania zawodowego.

Mówi¹c o kszta³ceniu na poziomie wy¿szym, warto zastanowiæ siê, co ono w dzi-

siejszych czasach oznacza. OdpowiedŸ bêdzie oczywiœcie rzutowa³a na to, czym jest

uczelnia. Czy instytucj¹ prowadz¹c¹ ostatni stopieñ kszta³cenia ogólnego, niemal

powszechnego, jak to zaczyna mieæ miejsce w Polsce, czy ma obejmowaæ tylko naj-

zdolniejszych lub choæby dostatecznie dobrych, wyró¿niaj¹cych siê inteligencj¹

8 Rola warszawskich wy¿szych uczelni...
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i innymi cechami osobowymi? Rozwój spo³eczny wskazuje na kszta³towanie siê wa-

riantu pierwszego. W konsekwencji studenci bêd¹ stanowili populacjê coraz bar-

dziej zró¿nicowan¹ intelektualnie, emocjonalnie, ambicjonalnie. Nie jest wiêc mo¿-

liwe zaproponowanie nawet tylko zbli¿onych scenariuszy kszta³cenia dla tak zró¿-

nicowanej grupy. Trzeba system szkolnictwa wy¿szego skonstruowaæ tak, aby s³ab-

si nie utrudniali kszta³cenia lepszym, a lepsi nie tworzyli zbyt wysokich barier

s³abszym.

Rozwi¹zania organizacyjne i strukturalne szkolnictwa wy¿szego powinny sprzy-

jaæ utrwaleniu wspólnego katalogu wartoœci i zachowaniu to¿samoœci spo³ecznoœci

akademickiej. Zdefiniowanie i ochrona uznawanych przez spo³ecznoœæ akademick¹

wartoœci jest te¿ istotnym aspektem wspó³pracy z otoczeniem. Dlatego te¿, nie-

zale¿nie od ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad wspó³pracy z instytucjami partnerski-

mi, wa¿ne jest przestrzeganie specyficznych powinnoœci i swobód akademickich,

co ostatnio jest powa¿nie zagro¿one. O tym równie¿ mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce

Nauka skorumpowana.

Uczelnie wy¿sze, by mog³y w ró¿norodny sposób prowadziæ kszta³cenie, nie

mog¹ byæ zunifikowane. Jedne powinny nastawiæ siê na kszta³cenie bardziej ogól-

ne, inne na bardziej zawodowe. Szko³y ukierunkowane na kszta³cenie ogólne

i kszta³cenie przysz³oœciowe to w Polsce uczelnie w zasadzie du¿e, najczêœciej zloka-

lizowane w wiêkszych oœrodkach. Oczywiœcie nie wszêdzie tak jest na œwiecie. Ale

u nas szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ uczelnie Warszawy jako stolicy pañstwa

i najwiêkszego centrum naukowego.

W dzia³alnoœci wszystkich oœrodków akademickich wa¿na jest wspó³praca miê-

dzynarodowa. To jest sprawa oczywista, powszechnie uznawana za niezbêdn¹, choæ

obecnie daleka od idea³u i wymagaj¹ca zasadniczych modyfikacji. Wa¿nym wyzwa-

niem dla polskich uczelni jest pozyskiwanie na studia studentów z innych krajów.

Jest to istotna forma zró¿nicowania œrodowiska akademickiego, która pozwala na

poznanie przez naszych studentów myœlenia i zachowañ, dobrych i z³ych, kolegów

z innych krajów, daj¹ca tak¿e uczelni powa¿ne wp³ywy finansowe. Dla Polski, dla

Warszawy dobre studia i w³aœciwe wykszta³cenie m³odych ludzi z zagranicy to chy-

ba najlepsza forma promocji. ¯eby to zrealizowaæ, trzeba jednak bardzo ostro wy-

stêpowaæ przeciw pojawiaj¹cym siê przejawom nietolerancji i rasizmu.

Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e poziom kszta³cenia wyró¿nia poszczególne uczelnie.

Tak jest wszêdzie na œwiecie. Mog³oby to znaleŸæ odbicie w wydawanych dyplo-

mach. Nale¿y powa¿nie siê zastanowiæ nad zlikwidowaniem dyplomów uznawa-

nych za pañstwowe, a pozostawieniem tylko dyplomów samych uczelni. Mo¿na

oczywiœcie wy³oniæ grupê szkó³ wy¿szych, w których jakoœæ kszta³cenia by³aby gwa-

rantowana przez pañstwo. Wszystkie szko³y mog³yby aplikowaæ do tej grupy pod

warunkiem spe³nienia w ca³ej uczelni ostrych kryteriów. W wielu krajach to korpo-

racje lekarskie, prawnicze, in¿ynierskie sprawdzaj¹ przygotowanie i decyduj¹ o do-

puszczeniu do zawodu. W Polsce jest to obecnie niemo¿liwe, bo aktualna dzia³al-

noœæ korporacyjna jest s³aba i nie widaæ przes³anek do jej poprawy.

Czy mo¿na przewidzieæ, co jest bardzo wa¿ne, choæ niektórzy w to w¹tpi¹, w ja-

kim kierunku pójdzie rozwój spo³eczeñstw i zapotrzebowania na absolwentów? Na
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jakich absolwentów bêdzie wzrastaæ zapotrzebowanie? Jakie bêd¹ potrzeby eduka-

cyjne? Jeœli nast¹pi jakiœ kataklizm dotycz¹cy samych fundamentów widzenia œwia-

ta, np. odejœcie od nauki jako sposobu oraz analizy opisu œwiata i rzeczywistoœci,

czego pewne symptomy obserwujemy, czy wreszcie zahamowanie rozwoju nauki

i techniki, to czêœciowo tak, choæ nie w pe³ni. A jeœli tak, to powinniœmy siê tym

powa¿nie zaj¹æ. Z przedstawionych powy¿ej uwag wy³ania siê potrzeba wiêkszego

ni¿ dotychczas ró¿nicowania szkó³ wy¿szych, zarówno z punktu widzenia meryto-

rycznego, jak i formalnego.

Mo¿na zatem sformu³owaæ postulat podzia³u naszych uczelni na trzy kategorie:

na uczelnie zwane umownie e l i t a r n y m i, k r a j o w y m i, r e g i o n a l n y m i.

Szko³y elitarne, proszê nie przywi¹zywaæ zbyt wielkiej wagi do tego s³owa, po-

winny zajmowaæ siê kszta³ceniem elit intelektualnych, wykszta³conych wszech-

stronnie na wysokim poziomie, w powi¹zaniu ze œwiatowymi badaniami naukowy-

mi i wspó³prac¹ z najlepszymi uczelniami zagranicznymi. Edukacja powinna byæ

nastawiona na kszta³cenie ogólne i perspektywiczne, przygotowuj¹ce absolwentów

do podejmowania niekonwencjonalnych wyzwañ, prac na styku tradycyjnych i no-

wych obszarów wiedzy, odgrywania ról przywódców. Oczywiœcie, zdajemy sobie

sprawê, ¿e nie mo¿na zadeklarowaæ elitarnoœci, ¿e to siê kszta³tuje przez lata. Wyda-

je mi siê, ¿e w Polsce, wbrew utartym opiniom, panuje w tej sprawie chaos. Myœlê,

¿e uczelniom Warszawy przypada szczególna rola w tej grupie.

Uczelnie krajowe, jak uwa¿amy, to oœrodki nastawione na kszta³cenie kadr wy-

soko wykwalifikowanych we wszystkich dziedzinach i specjalnoœciach, w powi¹za-

niu z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami kraju. Ich podstawowe cele to do-

starczenie nowoczeœnie wykszta³conych fachowców dla potrzeb gospodarki, us³ug,

administracji, techniki, kultury itd. Kszta³cenie powinno byæ powi¹zane z badania-

mi naukowymi, podstawowymi i stosowanymi, z uwzglêdnieniem œcis³ej wspó³pra-

cy z otoczeniem. Trzecia kategoria to uczelnie kszta³c¹ce g³ównie dla potrzeb re-

gionu. Podstawowe cele to zaspokojenie potrzeb lokalnych, ³atwe zmiany profilu

kszta³cenia, kszta³cenie bez oderwania od miejsca zamieszkania.

Wa¿n¹, fundamentaln¹ rolê odgrywaj¹ koszty kszta³cenia, czym siê te¿ Instytut

zajmowa³ przed kilku laty
5
. Nie mogê jednak mówiæ o wszystkim, w zwi¹zku z tym

pominê ten problem. Jest on aktualnie szeroko dyskutowany. Podobnie pominê

problem zatrudniania i awansowania pracowników, co powinno wynikaæ z ogólnej

wizji szkolnictwa wy¿szego. Nie mogê jednak nie zasygnalizowaæ problemu kon-

fliktu interesów. Zatrudnienie pracowników w kilku miejscach ma wp³yw na uczel-

nie, na prowadzony w nich proces dydaktyczny i badania naukowe. Kontakt

z praktyk¹ w kancelarii adwokackiej, pracowni projektowej, praca w przemyœle,

prowadzenie przedsiêbiorstwa s¹ bardzo po¿yteczne w procesie dydaktycznym,

choæ stwarzaj¹ istotne zagro¿enia, konflikty interesów, a nawet korupcji, o czym je-

szcze bardzo ma³o siê w Polsce mówi. Na œwiecie jest to coraz bardziej gor¹cy temat

dyskusji. Czym innym jest, rzecz jasna, dodatkowa praca w innych uczelniach,
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a tym bardziej prowadzenie takich samych zajêæ dydaktycznych, badañ naukowych

jak w macierzystej uczelni. Nie przynosi to korzyœci macierzystej uczelni i jej œro-

dowisku akademickiemu, a oczywiœcie stwarza sytuacjê bezpoœredniego konfliktu

interesów. W ka¿dym razie konieczna jest rzeczywista ochrona w³asnoœci intelektu-

alnej oraz œrodków materialnych uczelni. W³adze uczelni musz¹ mieæ stosowne na-

rzêdzia prawne, aby to zrealizowaæ, a tak¿e œrodki do egzekwowania tego prawa.

W tej chwili widzê tu ogromne braki.

To s¹ problemy, które chcia³em zasygnalizowaæ. W Instytucie zajmujemy siê

obecnie przysz³ym modelem szkolnictwa wy¿szego, poszukujemy odpowiedzi na

pytanie, kogo powinniœmy kszta³ciæ, czego mo¿emy oczekiwaæ od szko³y œredniej,

zastanawiamy siê nad rol¹ pañstwa i korporacji zawodowych.

Dziêkujê Pañstwu za uwagê.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo uprzejmie dziêkujê. Poproszê o wprowadzenie do dyskusji prof. dr hab. Ju-

liana Auleytnera.

Prof. dr hab. Julian Auleytner

(prorektor Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej):

Panie Przewodnicz¹cy, szanowni Pañstwo. Temat, który zosta³ zaproponowany na

dzisiejsz¹ dyskusjê, jest zwi¹zany z prób¹ odpowiedzi na pytanie o kondycjê uczel-
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ni warszawskich, szkó³, które znajduj¹ siê w samym centrum zarz¹dzania pañ-

stwem i spo³eczeñstwem.

Na pocz¹tku krótka refleksja historyczna, która, choæ ma charakter statystyczny,

prowadzi do szerszych konkluzji humanistycznych. Kiedy analizowa³em reprint

„Rocznika Polityczno-Gospodarczego Polskiej Agencji Telegraficznej” z 1939 r.,

znalaz³em tam pe³ne sk³ady naukowców zatrudnionych we wszystkich funkcjonu-

j¹cych wówczas uczelniach warszawskich, jak równie¿ statystykê liczby studentów.

W roku akademickim 1937/1938 studiowa³o w Warszawie 20 tys. studentów. Naj-

wiêksz¹ polsk¹ uczelni¹ by³ wówczas Uniwersytet Warszawski. W sk³adzie szkó³

warszawskich by³a Politechnika Warszawska, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiej-

skiego, Akademia Sztuk Piêknych. To by³y szko³y pañstwowe. Uwzglêdnione zo-

sta³y równie¿ uczelnie niepañstwowe, z których najwiêksz¹ by³a Wolna Wszechnica

Polska, licz¹ca 1 800 studentów, oraz Szko³a G³ówna Handlowa. Jak powiedzia³em,

by³o to ogó³em 20 tys. studentów. Dzia³a³y równie¿ maleñkie oœrodki akademickie,

których nie wymieniam.

W roku 1991/1992, to jest na pocz¹tku dzia³ania ustawy o szkolnictwie wy¿-

szym, w Warszawie studiowa³o 74 tys. m³odych ludzi. Powsta³y w tym czasie nowe

uczelnie wy¿sze, zarówno pañstwowe, jak i prywatne. Obecnie mamy w Warszawie

ponad 320 tys. studentów. To gwa³towne przyspieszenie, rekordowe, jeœli chodzi o ca-

³¹ Uniê Europejsk¹, poniewa¿ w ¿adnym kraju Unii tak jak w Polsce, a w szczególno-

œci w Warszawie, nie ujawnia siê taka dynamika liczby studentów rozpoczynaj¹cych

studia. Co z tego wynika? Przede wszystkim to, ¿e w ci¹gu 70 lat w Polsce nast¹pi³o

u m a s o w i e n i e dostêpu do studiów wy¿szych. Odeszliœmy od modelu uczelni

elitarnej na rzecz uczelni upowszechniaj¹cej dostêp do wykszta³cenia wy¿szego.

Druga konkluzja zwi¹zana ze statystyk¹ to stwierdzenie, ¿e finansowanie stu-

diów przesta³o byæ tylko obowi¹zkiem pañstwa. Sta³o siê równie¿ pewnego rodzaju

kosztem gospodarstwa domowego, wysy³aj¹cego cz³onka rodziny na studia wy¿sze.

Czasami kilku jej cz³onków, poniewa¿ mamy do czynienia z sytuacj¹, kiedy nie jed-

na, ale kilka osób z rodziny podejmuje kszta³cenie na poziomie wy¿szym.

W konkretnym przypadku tego roku oznacza to, ¿e je¿eli pomno¿ymy 150 tys.

studentów warszawskich, którzy p³ac¹ za swoje studia, przez przeciêtn¹ wysokoœæ

czesnego, któr¹ przyj¹³em na poziomie 5 tys. (bardzo skromnie, bo s¹ oczywiœcie

i dro¿sze studia), to oznacza, ¿e studenci uzupe³niaj¹ dotacje bud¿etu pañstwa

o wp³yw od 75 do 100 mln z³, na przyk³adzie samej Warszawy. To jest zjawisko, któ-

rego statystycznie na razie nie ujmujemy, dlatego ¿e „Rocznik Statystyczny Szkol-

nictwa Wy¿szego” nie obejmuje wydatków prywatnych na szkolnictwo wy¿sze,

a uwzglêdnia tylko wydatki bud¿etu pañstwa. W potencja³ intelektualny naszego

kraju inwestuje siê kilka miliardów dolarów z bud¿etów domowych i z bud¿etu

pañstwa. Ludzie nie mog¹ tylko i wy³¹cznie polegaæ na pañstwie. Zaczêli inwesto-

waæ we w³asne kwalifikacje, poniewa¿ s¹ one rozstrzygaj¹cym czynnikiem na ryn-

ku pracy.

Kolejna konkluzja dotyczy tego, i¿ uczelnie sta³y siê centrum a w a n s u spo-

³eczno-zawodowego. Dziêki dyplomom uczelni ludzie awansuj¹ w hierarchii spo-

³ecznej. Osi¹gaj¹ wy¿sz¹ pozycjê spo³eczn¹ nie tylko w Warszawie, ale i w swoich
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miejscach zatrudnienia w Polsce czy na œwiecie. Dyplom ma ró¿n¹ wagê, ale tym

niemniej jest czêsto przyjmowany jako czynnik nobilitacji zarówno spo³ecznej, jak

i zawodowej. A oto przyk³ad: Na zakoñczenie studiów po uroczysty odbiór dyplo-

mu studiów magisterskich przyjecha³y kobiety z okolic Zamoœcia i Hrubieszowa.

Przyjecha³y z rodzinami i mówi³y mi, ¿e s¹ dumne z tego, ¿e ukoñczy³y studia

w Warszawie, bo tu mia³y kontakt z profesorami, z pr¹dami intelektualnymi, o któ-

rych mog³y tylko czytaæ, jeœli mia³y dostêp do literatury w bibliotece. Koñcz¹c tê

konkluzjê o awansie spo³eczno-zawodowym, mogê powiedzieæ, ¿e dla ludzi po stu-

diach wy¿szych, w szczególnoœci tutaj, w Warszawie, jest to pocz¹tek kariery zawo-

dowej, czasami spo³ecznej czy te¿ politycznej. Patrz¹c na sylwetki ludzi, którzy s¹

w elitach w³adzy, oczywiœcie odczytujemy ich równie¿ pod k¹tem uczelni, które

ukoñczyli.

Trzecia sprawa to f u n k c j a k u l t u r o t w ó r c z a wy¿szych uczelni. Ta funk-

cja jest zwi¹zana z faktem, i¿ do dawnej wiedzy ludowej, zwi¹zanej przede wszyst-

kim z metod¹ intuicyjn¹ i przekazem ustnym, dobudowaliœmy kulturê intelektual-

n¹ w trakcie tworzenia uczelni wy¿szych. Jej istot¹ jest zorganizowany sceptycyzm

oraz racjonalnoœæ spojrzenia na rzeczywistoœæ i poszukiwanie tej racjonalnoœci

w badaniach naukowych. Podkreœlam tu pewne szczególne cechy nie tylko uczelni

warszawskich, ale koncentrujê siê na tym dlatego, ¿e te cechy maj¹ szczególne zna-

czenie. Tutaj chcê siê zgodziæ z prof. Markiem Dietrichem, odnosz¹cym siê do tego,

co nazywa siê w³asnoœci¹ intelektualn¹. Kultura intelektualna to równie¿ tworzenie

w³asnoœci intelektualnej, która ma szczególne cechy. Jest chroniona z tego powodu,

¿e jest w³asnoœci¹ intelektualn¹, ale jest tak¿e udostêpniana ze wzglêdu na koniecz-

noœæ popularyzacji wiedzy i upowszechniania jej w ró¿nych krêgach. St¹d w³asnoœæ

intelektualna wymaga odrêbnej refleksji ze wzglêdu na fakt, ¿e spotykamy siê z ró¿-

nego rodzaju patologiami w tym zakresie, odnosz¹cymi siê zarówno do œwiata stu-

dentów, jak i œwiata nauki.

Kolejna konkluzja ³¹cz¹ca siê z faktem istnienia uczelni i liczby studentów, któ-

rzy w nich wzrastaj¹, to k w e s t i a e l i t. Mogê powiedzieæ, ¿e z ró¿nych powodów

kadra naukowa zaczyna zaliczaæ siê do tzw. starych elit, choæ nie w sensie wieko-

wym. Chodzi o to, ¿e powstaj¹ nowe elity zwi¹zane z udostêpnianiem wiedzy. Te

nowe grupy to w szczególnoœci œrodowiska publicystów, to internet. Spo³eczeñstwo

globalne staje siê przez fakt istnienia nowych Ÿróde³ wiedzy konkurencyjne dla sta-

rych elit, które grupowa³y profesorów. Z tego wszak¿e wynika wniosek, ¿e uczelnie

powinny pielêgnowaæ swoich liderów w dyscyplinach naukowych, preferowaæ nur-

ty prekursorskie, jak równie¿ tych studentów, którzy s¹ szczególnie uzdolnieni

i którzy powinni mieæ zdolnoœæ dalszej prezentacji swoich mo¿liwoœci rozwojo-

wych. Tutaj nawi¹zujê do zespo³u m³odych pracowników nauki, prowadzê go przy

Komitecie Prognoz PAN Polska 2000 Plus i nie mam do niego „zassania” z uczelni

pañstwowych. Prosi³em wielokrotnie Komitet, a¿eby mi udostêpni³ kontakty z naj-

lepszymi studentami uczelni pañstwowych i nie otrzyma³em tego do dziœ. Nato-

miast z uczelni niepañstwowych dochodz¹. To jest dygresja, któr¹ tu przy okazji

zg³aszam.
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Kolejna sprawa, któr¹ chcê poruszyæ, to kwestia nowej roli szko³y wy¿szej, gdy

dostêp do wiedzy nie ogranicza siê tylko do samej uczelni. Dlatego popieram po-

gl¹d rektora uniwersytetu w Louven, który mówi³, ¿e uczelnia staje siê rodzajem

swoistej restauracji przy autostradzie. Lokal ten musi byæ czynny ca³y czas, bo cho-

dzi o sta³y, ca³odobowy dostêp do w³asnoœci intelektualnej. A to dlatego, ¿e taka bê-

dzie rola uczelni w zwi¹zku z faktem samokszta³cenia siê przez ca³e ¿ycie. Samo-

kszta³cenie, dotychczas niedoceniane przez pañstwo, i nawiasem mówi¹c, nieobec-

ne w rozwi¹zaniach ustawowych w naszym kraju, jest prywatn¹ spraw¹ indywidual-

nych osób, które koñcz¹ uczelniê albo uczêszczaj¹ do niej w ramach drugiej szansy

¿yciowej. W moim przekonaniu samokszta³cenie jest wielk¹ spraw¹, która jako

zadanie stoi przed nami. Du¿a czêœæ polskiego potencja³u czynnego zawodowo nie

tylko nie ma dostêpu do uczelni wy¿szych, ale nie ma jeszcze matury. Stan

ten dziedziczymy po poprzedniej epoce; dotyczy on mniej wiêcej po³owy osób

czynnych zawodowo w Polsce. Trzeba wiêc przez potencja³ akademicki Warszawy

stworzyæ im drug¹ szansê zawodow¹, a uczelnie powinny byæ prekursorem w tej

dziedzinie.

I ostatnia sprawa, któr¹ chcia³em na zakoñczenie podnieœæ, to pytanie: czy War-

szawa jest przyjazna uczelniom? Co Warszawa powinna zrobiæ dla uczelni, dla swo-

ich w³asnych oœrodków kszta³cenia? W tym zakresie, mo¿na powiedzieæ, wystêpuje

pewien dystans miêdzy celami uczelni warszawskich a celami w³adz Warszawy. Ist-

nieje pewien odstêp miêdzy tym, co realizuje siê w polityce w³adz Warszawy, a tym,

co uczelnie warszawskie, pañstwowe i niepañstwowe, chcia³yby osi¹gn¹æ. I je¿eli

mówiê o tej kwestii, to ze wzglêdu na absolwentów naszych uczelni, którzy nie sty-

muluj¹ reformy stolicy pod k¹tem interesów zwi¹zanych z pomna¿aniem potencja-

³u wiedzy. Je¿eli jesteœmy przy tym w¹tku, to trzeba powiedzieæ, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹

tworzymy tu szansê dla studentów zagranicznych. Ale ¿eby j¹ realizowaæ, trzeba

by najpierw sprowadziæ polskich wyk³adowców z krajów, w których wyk³adaj¹, ze

Stanów Zjednoczonych, Australii, Niemiec, Francji, Anglii, ¿eby tutaj przyspie-

szyli dydaktykê uprawian¹ w jêzyku angielskim, poniewa¿ ten jêzyk jest jeszcze

szcz¹tkowo traktowany w uczelniach warszawskich. Je¿eli Warszawa, ze wzglêdu na

istniej¹ce tu centrum naukowe, ma przewodziæ, to z ca³¹ pewnoœci¹ ten jêzyk powi-

nien byæ popularyzowany jako jêzyk dydaktyki.

Dziêkujê za mo¿liwoœæ wprowadzenia.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo dziêkujê. Szanowni Pañstwo! Rozpoczêlibyœmy teraz dyskusjê. Mamy wiele

w¹tków zasygnalizowanych zarówno przez prof. Marka Dietricha, jak i prof. Julia-

na Auleytnera. Myœlê, ¿e mo¿na do nich dodaæ jeszcze kwestie wynikaj¹ce z otwar-

toœci uczelni. Moim zdaniem, potrzebujemy elit, ale tak¿e i spo³eczeñstwa, zarówno

w stolicy, jak i w ca³ej Polsce, które bêdzie siê dokszta³ca³o. Chcê wspomnieæ tu

o uniwersytetach trzeciego wieku, które zaistnia³y ju¿ w Warszawie i które ciesz¹

siê wielk¹ popularnoœci¹. Niew¹tpliwie kszta³cenie jest najlepsz¹ drog¹ ku temu,

¿ebyœmy byli spo³eczeñstwem otwartym, tolerancyjnym, uznaj¹cym inne œwiatopo-
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gl¹dy i inne religie. To te¿ najlepszy sposób, aby w naszej telewizji i w ¿yciu pu-

blicznym wiele zmieni³o siê na lepsze.

Zgadzam siê z prof. Julianem Auleytnerem, ¿e uczelnie maj¹ do odegrania bar-

dzo wa¿n¹ rolê w powstrzymywaniu masowych wyjazdów za granicê naszych naj-

lepszych, najbardziej uzdolnionych absolwentów. Przynajmniej na te d³ugie emi-

gracje. Wyja³owienie polskiego spo³eczeñstwa, zwi¹zane z opuszczeniem przez nich

kraju, mo¿e mieæ bardzo z³e nastêpstwa.

Sprawa studentów z zagranicy. Bêd¹c ostatnio na spotkaniu w MSZ, przedstawi-

³em ofertê swojej uczelni w tym zakresie. Zaznaczy³em jednak, ¿e niezbêdne s¹ u³a-

twienia ze strony pañstwa, dotycz¹ce m.in. zamieszkania, wiz, poczucia bezpie-

czeñstwa obcokrajowców, a tak¿e us³ug kulturalnych i tego wszystkiego, co stoi za

m³odym cz³owiekiem, kiedy ma wolny czas. Byliœmy spo³eczeñstwem niezmiernie

tolerancyjnym. Niestety, to siê zmieni³o i jest to bardzo przykre. Przestaliœmy byæ

tolerancyjni dla innej barwy skóry czy dla innego wyznania. To nie jest dobre dla

Polski. Je¿eli zauwa¿ymy, ¿e ka¿dego roku z Chin wyje¿d¿a 200 czy 300 tys. ludzi,

a do Polski dociera tylko 30, to jest to zastanawiaj¹ce. W latach 80. studiuj¹cych

w Polsce Chiñczyków i Wietnamczyków by³o du¿o wiêcej. Dla przyk³adu, SGGW

ma 17 doktorów, obywateli Wietnamu, którzy zdobyli ten tytu³ w Polsce. To jest

du¿y zasób ludzki. Powinniœmy tê wspó³pracê odnowiæ.

Jêzyk angielski to najkrócej mówi¹c – koniecznoœæ. Nasze uczelnie musz¹ zro-

biæ wszystko, ¿eby jego znajomoœæ by³a powszechna. To nie jest tak, ¿e nie chcemy

uczyæ w jêzyku polskim, ale zarówno dla studentów przyje¿d¿aj¹cych, jak te¿ i na-

szych studentów jest to bardzo wa¿ne, bo jêzyk angielski sta³ siê dziœ ³acin¹ œred-

niowiecza. Bez tego jêzyka bardzo trudno bêdzie m³odym ludziom konkurowaæ na

rynku œwiatowym i europejskim.

Dziêkujê i proszê prof. Adama Fr¹czka o zabranie g³osu.

Prof. Adam Fr¹czek

(rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej):

Dziêkujê bardzo.

Uczestniczê w pracach takich instytucji, jak UNESCO i Akademia Europejska,

które zajmuj¹ siê równie¿ szkolnictwem wy¿szym i jego rozwojem. Mam du¿o re-

fleksji i uwag dotycz¹cych przedstawionych tutaj kwestii. W wypowiedziach moich

przedmówców by³y sprawy, które okreœli³bym jako strategiczne, perspektywicz-

ne, podstawowe. Pojawi³y siê równie¿ sprawy maj¹ce charakter bardziej operacyj-

no-pragmatyczny, które odpowiadaj¹ na pytanie, co robiæ? Wymaga³oby to oczywi-

œcie pog³êbienia dyskusji. Zgadzam siê z prof. Dietrichem, który mówi o potrzebie

zró¿nicowania uczelni na elitarne, krajowe i regionalne. Z tego powodu, ¿e by³by to

efekt oceny instytucji ex post. Co wiêcej, jest to zjawisko haloefektu, bardzo wyrazi-

ste w przypadku du¿ych uczelni. Za³ó¿my przyk³adowo, ¿e UW ma marn¹ np. bio-

logiê (chocia¿ w rzeczywistoœci jest ona znakomita). Efekt halo powoduje, ¿e bêdzie

uwa¿ana za œwietn¹, bo ten wydzia³ znajduje siê na Uniwersytecie Warszawskim.

Problem polega na tym, ¿eby odró¿niaæ instytucjê jako ca³oœæ od dzia³alnoœci mery-
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torycznej jej wewnêtrznych jednostek. Dopiero za jakiœ czas mo¿na by sformu³owaæ

opiniê o jakoœci wydzia³u.

Wracaj¹c do bardziej istotnych w moim odczuciu kwestii. Aktualnie w Europie,

a tak¿e w Stanach Zjednoczonych toczy siê dosyæ ¿ywa dyskusja wokó³ szkolnictwa

wy¿szego. Za dwa tygodnie odbêdzie siê pod egid¹ UNESCO w Pary¿u doroczna

dyskusja na temat funkcji i roli szkolnictwa wy¿szego w rozwoju Trzeciego Œwia-

ta. Z naszej strony bêd¹ tam obserwatorzy, istnieje taka grupa w ramach Akademii

Europejskiej, która nazywa siê Grupa Herkules, podejmuj¹ca tego typu problema-

tykê. Rozwa¿ania dotycz¹ce uczelni i szkolnictwa wy¿szego oraz ich funkcji s¹ to

dwie ró¿ne p³aszczyzny dyskusji. Rozpatruje siê to wed³ug trzech podstawowych

kryteriów. Pierwszy z nich to jakoœæ kszta³cenia i uprawiania nauki. Borykamy siê

z ogromnymi problemami w kwestii tego, jak mo¿na obiektywnie zmierzyæ jakoœæ

kszta³cenia. Obecnie ostro krytykuje siê metodê filadelfijsk¹, bo jest „infantylna”.

Drugim kryterium jest oddzia³ywanie uczelni i œrodowiska akademickiego na

œrodowisko zewnêtrzne, bardzo ró¿ne w skalach i zakresach. W szczególnoœci ob-

serwujemy transfer wiedzy i technologii przez popularyzacjê czy udostêpnianie

ró¿nych osi¹gniêæ. Równie istotna jest rola kulturotwórcza wy¿szych uczelni.

Zmierzaj¹c do konkluzji: aby coœ projektowaæ, zalecaæ, trzeba wykonaæ diagno-

zê. Diagnoza pozwala oceniæ rzeczywistoœæ, stwierdziæ, w jakim miejscu jesteœmy,

zarówno w Warszawie, jak i poza ni¹. Taki dokument mo¿e pozwoliæ na porówna-

nie ró¿nych uczelni. Dla dobrej diagnozy trzeba opracowaæ metodologiê postêpo-

wania i narzêdzia, za pomoc¹ których mo¿emy oceniaæ istniej¹cy stan. To prawda,

¿e nie mamy zbyt wielu studentów chiñskich czy wietnamskich, ale to pewien detal

w myœleniu strategicznym o funkcjach uczelni.

Mam poczucie, ¿e dyskutujemy bardziej w sferze tego, co byæ powinno. Projek-

tuje siê na podstawie czasem nawet bardzo dobrych pomys³ów, niekiedy wrêcz ide-

alistycznych, które nie maj¹ potem ¿adnego prze³o¿enia w rzeczywistoœci. Diagno-

za to sposób rozpoznania, którego nie odda chiñska lista studentów czy konstatacja,

¿e Uniwersytet Warszawski jest na 500. miejscu. Myœlê, ¿e dobrze by by³o zastano-

wiæ siê w naszym gronie nad diagnoz¹ sytuacji szkolnictwa wy¿szego. Zewnêtrzna

ocena dzia³ania na rzecz œrodowiska, transfer wielkich technologii czy kulturotwór-

cze oddzia³ywania na œrodowisko zewnêtrzne s¹ najtrudniejsze do zmierzenia i nie

s¹ dziœ pierwszoplanowym zadaniem.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo dziêkujê. Proszê o zabranie g³osu prof. Andrzeja KoŸmiñskiego.

Prof. Andrzej KoŸmiñski

(rektor Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego):

Dziêkujê bardzo. Proszê Pañstwa, kiedy Ronald Reagan zosta³ gubernatorem Kali-

fornii, przygotowa³ program rozwoju stanu, rozwoju Kalifornii przez szkolnictwo

wy¿sze. Jeœli patrzymy na realne mo¿liwoœci rozwoju Warszawy, to prawdê powie-

dziawszy, szkolnictwo wy¿sze jawi siê jako jedyna rozs¹dna strategia rozwoju mia-
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sta i regionu. Dlaczego? Bo trudno sobie wyobraziæ, ¿eby Warszawa sta³a siê z po-

wrotem wielkim centrum przemys³owym.

Administracja sama miasta nie poci¹gnie. Je¿elibyœmy przyjêli takie za³o¿enie,

to trzeba by³oby w³adzom podsun¹æ pewien program strategiczny, dlatego ¿e one

same go nie stworz¹. Brak im bowiem do tego potencja³u intelektualnego. Je¿eli ta-

ki program mia³by powstaæ, to myœlê, ¿e nasze grono jest kompetentne do jego

stworzenia. Zgadzam siê jednak ca³kowicie ze swoim przedmówc¹, ¿e powinniœmy

oprzeæ siê na diagnozie. W gruncie rzeczy tak siê ju¿ w du¿ej mierze dzieje. Tylko

dzieje siê w sposób, który nie jest odpowiednio uporz¹dkowany, ten strumieñ dzia-

³añ nie jest zasilany. W jaki sposób ten program powinien byæ zbudowany? Powi-

nien sk³adaæ siê z kilku programów strategicznych, które mia³yby do siebie przypi-

sane bud¿ety, a te mog³yby byæ zasilane z ró¿nych Ÿróde³, m.in. europejskich. Z tej

prostej przyczyny, ¿e za darmo nic siê nigdzie nie da zrobiæ. Je¿elibyœmy tak spoj-

rzeli na sprawê, to wówczas, oczywiœcie, musia³aby siê pojawiæ kwestia umiêdzyna-

rodowienia, bo w ogóle nie wyobra¿am sobie uczelni, na jakimkolwiek poziomie,

która mia³aby charakter lokalny. Us³ugi edukacyjne staj¹ siê czymœ w gruncie rze-

czy miêdzynarodowym. I tu pojawia siê kwestia jêzyka. Powiem szczerze, nie widzê

¿adnego powodu, ¿eby na Politechnice uczyæ studentów po polsku. Je¿eli bêdzie siê

ich uczyæ po angielsku, bêd¹ lepiej wykszta³ceni, ni¿ gdy bêd¹ uczeni po polsku.

Nastêpna sprawa zwi¹zana z umiêdzynarodowieniem to kwestia dostêpu. Moim

zdaniem g³ównym winowajc¹ tego, ¿e w Polsce nie ma studentów chiñskich, jest

MSZ. Polska ambasada w Pekinie uwa¿a za swoj¹ g³ówn¹ misjê chronienie Polski
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przed Chiñczykami. W ambasadzie polskiej w Pekinie wydaje siê coraz mniej

wiz, rocznie oko³o 3 tysiêcy. Je¿eli spojrzymy na liczebnoœæ tego narodu, robi to

wra¿enie dosyæ humorystyczne. Ale z naszymi dyplomatami ciê¿ko rozmawia siê

w jakikolwiek sposób, przypomina to znane powiedzenie pana premiera Belki o ko-

paniu siê z koniem.

Ostatnia kwestia dotyczy tego, czy i w jaki sposób finansowaæ szkolnictwo wy¿-

sze. Je¿eli mamy mieæ dobre uczelnie, które bêd¹ motorem rozwoju, musz¹ one byæ

finansowane z trzech Ÿróde³. Po pierwsze: ze skarbu pañstwa w dotychczasowej lub

zwiêkszonej wysokoœci, przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie uczelnie uczestnicz¹ w tym

jednakowo. Mamy tu wyraŸnie do czynienia z dyskryminacj¹ pewnej grupy uczelni

oraz grupy studentów. Mówiê tu o uczelniach niepañstwowych.

Drugie Ÿród³o to finansowanie z prywatnych pieniêdzy gospodarstw domowych,

a trzecie – finansowanie ze Ÿróde³ biznesu. Te trzy Ÿród³a mo¿na po³¹czyæ przez

m¹dr¹ politykê w³adz lokalnych. Wydaje mi siê, ¿e moglibyœmy spróbowaæ nowo

wybranemu prezydentowi Warszawy podsun¹æ pomys³ przygotowania takiego pro-

jektu. Nawet jeœli w³o¿y on go gdzieœ g³êboko do szafy, sam fakt przygotowania ta-

kiego projektu z pewnoœci¹ nam siê do ró¿nych celów przyda. Mamy Instytut Prob-

lemów Wspó³czesnej Cywilizacji, mamy Instytut Fundacji Rektorów, mamy do

dyspozycji jednostki, które s¹ w stanie coœ takiego zrobiæ. Proponowa³bym, ¿eby-

œmy siê nad tym zastanowili. Dziêkujê.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo dziêkujê. Chcia³bym jedynie poruszyæ kwestiê potrzeby wiêkszej ¿yczliwo-

œci zarówno przedstawicieli w³adz pañstwowych, jak i w³adz Warszawy dla uczelni

wy¿szych i ponad 320 tys. studentów stolicy. Chcielibyœmy bardzo, aby w³adze mia-

sta znalaz³y czas na czêstsze ni¿ dotychczas spotkania z przedstawicielami tak licz-

nej spo³ecznoœci akademickiej. Myœlê, ¿e pomys³, aby Warszawa sta³a siê miastem

edukacyjnym, jest bardzo dobry. Z tak¹ propozycj¹ mo¿emy wyjœæ do w³adz stolicy.

Oddajê g³os panu gen. Smólskiemu.

Gen. Bogus³aw Smólski

(rektor Wojskowej Akademii Technicznej):

Istniej¹ pañstwa na œwiecie, w których sprawy edukacji i oœwiaty s¹ elementem ra-

cji stanu. Tak dalece, i¿ uznaje siê, ¿e rzecz¹ naturaln¹ jest konsensus g³ównych si³

politycznych wokó³ tych problemów, nie dyskutuje siê o sprawach w sposób przy-

czynkarski. W Polsce pewnym novum jest to, i¿ sprawy oœwiaty sta³y siê ³upem part-

nerów politycznych i podlegaj¹ wszystkim zaburzeniom wynikaj¹cym z tego ty-

pu traktowania. Myœlê, ¿e jest to pewna cecha, która nadaje ton naszym wypo-

wiedziom.

Druga sprawa wi¹¿e siê z faktem, i¿ w Polsce, w moim przekonaniu, wystêpuje

nies³ychany deficyt agend pozarz¹dowych. Mam na myœli miejsca, gdzie poza urzê-

dami tworzy³oby siê pewn¹ strategiê, pewn¹ wizjê, która mia³aby szansê oddzia³y-

wania na czêsto zmieniaj¹ce siê opcje polityczne oraz na urzêdników, którym przy-
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chodzi zarz¹dzaæ tak powa¿nymi dla pañstwa funkcjami. Wydaje mi siê, ¿e war-

szawskie œrodowisko akademickie jest predysponowane, by wykreowaæ jednolite

stanowisko i daæ krêgos³up zmieniaj¹cym siê ekipom poszczególnych partii za-

rz¹dzaj¹cych Warszaw¹. Prof. Borecki wspomina³ o nieprzychylnoœci w³adz War-

szawy dla œrodowiska akademickiego. Czêsto bywa tak, ¿e je¿eli uda nam siê ju¿

spotkaæ z kolejnym w³adc¹ Warszawy, to go w³aœnie zwalniaj¹, poniewa¿ zaintereso-

wa³ siê nami dopiero podczas starañ o reelekcjê. Dlatego waga naszych ustaleñ od-

chodzi w kompletn¹ nicoœæ.

Podoba mi siê pogl¹d prof. Andrzeja KoŸmiñskiego o potrzebie posiadania pew-

nej strategii, która by³aby czymœ unowoczeœnianym, ¿yj¹cym, czymœ, co pozwoli³o-

by uzyskaæ pewien konsensus naszego œrodowiska. Mieliœmy jakiœ czas temu, przy-

najmniej czêœæ z nas, okazjê do odwiedzin Stanów Zjednoczonych na zaprosze-

nie American Council of Education. Rektorzy amerykañskich uczelni podkreœlali

ogromn¹ wagê strategii. Zaczynali prezentacjê swojej uczelni od tego, ¿e oto po

trzech latach dyskusji maj¹ now¹ strategiê. To by³o przedmiotem ich dumy. Jedno-

czeœnie we wszystkich dzia³aniach, póŸniej ewaluacyjnych, ju¿ mo¿e nieakredyta-

cyjnych, rzecz¹ najwa¿niejsz¹ jest w³aœnie jakoœæ strategii, jakoœæ pomys³u na dzia-

³anie, zarówno na czas najbli¿szy, jak i mierzony wieloma latami. Ci¹gle nie przy-

wi¹zujemy do tego a¿ tak wielkiej wagi.

Gdyby próbowaæ analizowaæ wypowiedŸ pana prof. Dietricha, to obraz jest czar-

ny. Summa summarum, pozytywów w tym wyst¹pieniu by³o niewiele. Ale rozumiem,

¿e to by³a prowokacyjna wypowiedŸ po to, ¿eby powiedzieæ, ¿e nie jest a¿ tak Ÿle.

Myœlê, ¿e przy niedoskona³oœci naszego systemu atutem naszego œrodowiska

jest m³odzie¿. Wspania³a, cudowna, niezwykle patriotyczna, bardzo twarda, bardzo

wra¿liwa, szczególnie na nieprawdê, któr¹ jej przekazujemy, m³odzie¿, której winni

jesteœmy, jako us³ugodawcy, zapewniæ dobre wykszta³cenie. Niekoniecznie musimy

stawiaæ tak krañcowe pytania, jak: czy uczymy dla ¿ycia, czy do zawodu? A powin-

niœmy to po³¹czyæ.

Myœlê, ¿e skutecznie psujemy bardzo wiele rzeczy. W wypowiedzi prof. Andrze-

ja KoŸmiñskiego pojawi³a siê szko³a publiczna i niepubliczna, co prowadzi do kon-

frontacji: szko³a prywatna a pañstwowa. Nowa ustawa, próbuj¹c znaleŸæ konsensus

miêdzy bardzo s³abymi uczelniami a mo¿e trochê lepszymi, w moim przekonaniu

popsu³a bardzo wiele relacji w tym obszarze. Zgadzam siê absolutnie z pogl¹dem

o elitarnoœci wypracowanej, a nie zadekretowanej. To, ¿e ktoœ wyró¿nia siê znako-

mit¹ chemi¹, znakomit¹ matematyk¹ czy znakomit¹ in¿ynieri¹ materia³ow¹, wyni-

ka z jego pracy. Najs³ynniejsze uniwersytety maj¹ po prostu jeden, czasami dwa

znakomite kierunki stanowi¹ce o ich to¿samoœci. Nie ma uniwersytetów, które

mia³yby 20 kierunków studiów na wysokim poziomie. Je¿eli elitarnoœæ rozumieli-

byœmy przez dominacjê w œrodowisku akademickim i osi¹ganie najwy¿szego pozio-

mu akademickiego, to wtedy zgoda. Jednak trzeba umieæ to mierzyæ. Dzisiejsze

miary s¹ wysoce niedoskona³e, wynikaj¹ z urzêdniczych zabiegów, co pozwala przy

minimalnym wysi³ku intelektualnym kategoryzowaæ: ty jesteœ pierwszy, ty drugi,

ty trzeci.
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Ciekawe, ¿e mówi¹c o studentach azjatyckich, z rozrzewnieniem wspominamy

Wietnamczyków. Na mojej uczelni mam wypromowanych stamt¹d dwóch dokto-

rów i bardzo wielu studentów oddanych dla tego kraju. Natomiast nie dyskutujemy

o studentach z Europy Zachodniej. O otwartoœci naszych uczelni i wpisaniu siê

w przestrzeñ europejsk¹ bêdziemy mogli mówiæ wtedy, gdy ci studenci bêd¹ zabie-

gaæ o to, by studiowaæ w Polsce. Dzisiaj dostrzegamy pojedyncze przypadki, tym-

czasem umasowienie przyjazdów z Europy do Polski – nie tylko z przyczyn poza-

merytorycznych – bêdzie nas nobilitowaæ.

Nie chcê odnosiæ siê do wszystkich poruszanych kwestii, ale chcia³bym wspo-

mnieæ, niestety, o pieni¹dzach. Kiedyœ obecny tu kolega, profesor Andrzej KoŸ-

miñski, przy okazji spotkania op³atkowego próbowa³ snuæ wizjê rozwoju szkolnic-

twa wy¿szego. Odnosi³ nasze relacje finansowe do uczelni œwiatowych, mówi¹c

o nobilituj¹cych uniwersytetach. Wydaje siê, ¿e bez zdecydowanego zró¿nicowania

uczelni i powstrzymania ambicji szkó³ zawodowych oraz bardzo rygorystycznej po-

lityki pañstwa w tym zakresie nie da siê osi¹gn¹æ postêpu. Dzisiejsza Nokia wydaje

na badania rocznie 3,8 mld euro, a w Polsce na wszystkie dziedziny badañ, po-

cz¹wszy od badania potencji konia w zaprzêgu, a skoñczywszy na badaniach ko-

smicznych, wydaje siê ok. 300 mln dolarów. Te dane pokazuj¹ skalê problemu.

Szansa na postêp, przy tym rozproszeniu œrodków i jednoczesnej dominacji œrod-

ków bud¿etowych nad innymi Ÿród³ami finansowania, jest znikoma.

W stolicy dzia³amy w du¿ym rozproszeniu. Bardzo wa¿na jest tu zgoda œrodowi-

ska rektorskiego, które równie¿ zwraca uwagê, aby dzia³aæ razem, mówiæ wspólnym

g³osem. By³oby dobrze, gdyby temu wspó³dzia³aniu towarzyszy³o jakieœ opracowanie,
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a tak¿e konsensus co do dzia³añ strategicznych, które nasze œrodowisko powinno po-

dejmowaæ na styku z w³adz¹. Trzeba bowiem dawaæ znaki naszym partnerom za-

rz¹dzaj¹cym edukacj¹, co jest dla nas istotne i co powinni zrobiæ.

Idea podniesiona przez profesora Adama Fr¹czka jest godna poparcia. Dziêkujê.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo uprzejmie dziêkujê. Proszê o zabranie g³osu prof. Adama Budnikowskiego.

Prof. dr hab. Adam Budnikowski

(rektor Szko³y G³ównej Handlowej):

Dziêkujê bardzo. Tak jak wszyscy, biorê udzia³ w wielu tego typu spotkaniach doty-

cz¹cych szkolnictwa wy¿szego, ale nie bêdê siê dzieli³ dziœ wszystkimi swoimi prze-

myœleniami na ten temat, s¹ one w du¿ej mierze zgodne z tym, co tutaj us³yszeli-

œmy. Chcia³em zwróciæ uwagê na to, co mo¿e nas ró¿niæ w niektórych sprawach

i przedstawiæ kwestie, w których mam pogl¹d bardziej skonkretyzowany. Najwa¿-

niejszy staje siê klarowny podzia³ uczelni na gorsze i lepsze. Od takiego podzia³u

zale¿eæ bêdzie finansowanie pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa. Wprawdzie Ÿród³a pry-

watne s¹ dobre, ale ich nie mamy. Kto to powinien zrobiæ? To powinien zrobiæ ry-

nek, gdzie wszyscy powinni byæ równi i dzia³aæ na tych samych zasadach, czyli ta-

kie same pieni¹dze musz¹ iœæ zarówno do uczelni pañstwowych, jak i prywatnych.

Uczelnie pañstwowe musz¹ mieæ czesne, tak samo jak uczelnie prywatne. Wówczas

rynek zadecyduje o wszystkim, bez komisji i dyskusji, która uczelnia ma lepszy

wydzia³.

Druga sprawa. Popatrzmy mo¿e trochê z innej perspektywy na Warszawê jako

miasto, gdzie ma siê rozwijaæ nauka. Nie jestem specjalist¹ od problemów rozwoju

miast, ale wydaje mi siê, ¿e czynnikiem, który w ostatnich kilkunastu latach pcha³

Warszawê do przodu, nie by³a nauka, tylko osiadanie tutaj zagranicznego kapita³u

w postaci inwestycji bezpoœrednich. Budowa³ siê przede wszystkim sektor us³ug.

To nakrêca³o zatrudnienie, stwarza³o miejsca pracy. Czy Warszawa jest miejscem,

gdzie nauka powinna siê rozwijaæ? Moim zdaniem tak, ale w proporcjach, które po-

winniœmy sobie okreœliæ. Wielkie miasto nie jest dobrym miejscem dla rozwoju na-

uki na tak¹ skalê. Jeœli przyjrzymy siê najlepszym uniwersytetom w Europie czy

w Ameryce, w wiêkszoœci lokuj¹ siê one w ma³ych oœrodkach. Wyj¹tki, takie jak Bo-

ston, potwierdzaj¹ regu³ê. Lepsze uniwersytety s¹ w ma³ych miejscowoœciach, gdzie

³atwiej stworzyæ akademick¹ atmosferê. Atmosfera akademicka Lublina czy Toru-

nia odpowiada mi bardziej ni¿ atmosfera akademicka w Warszawie, dlatego ¿e tu jej

nie ma. W stolicy uczelnie gin¹ w t³umie innych instytucji.

Nie bêd¹c absolwentem warszawskiej uczelni, zwraca³bym uwagê, by nie pod-

kreœlaæ ca³y czas naszej wyj¹tkowoœci, tego, ¿e ca³a reszta jest gdzieœ daleko za nami.

Jesteœmy krajem policentrycznym. To nie Francja, Austria czy Wêgry. W Polsce

mamy wiele oœrodków, które wnosz¹ bardzo du¿o do nauki. Je¿eli zerkniemy do

prezentowanych rankingów, to we wszystkich pozawarszawskie uczelnie s¹ w wiêk-

szoœci. Patrzmy wiêc na siebie jednak z pewnego dystansu.
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Ostatnim problemem jest zdobywanie przychylnoœci w³adz politycznych, a war-

szawskich w szczególnoœci. Wi¹¿e siê to z kwesti¹ naszej obecnoœci w ¿yciu poli-

tycznym, z czego chyba zrezygnowaliœmy jako uczelnie i jako œrodowisko. Jesteœmy

wyrywani do polityki pojedynczo, gdy brakuje kogoœ, aby zosta³ ministrem. Uczel-

nie s¹ miejscem rekrutacji ministrów. Mo¿e zaryzykujmy i postawmy na jednego

z dwójki kandydatów na prezydenta Warszawy. Spotkajmy siê tylko z jednym. Dla-

czego mamy do koñca uprawiaæ poprawnoœæ polityczn¹ w postaci absencji?

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo dziêkujê. Dodam jedynie, ¿e we wszystkich rankingach w pierwszej dzie-

si¹tce najlepszych polskich uniwersytetów jest zawsze piêæ uczelni warszawskich.

Nie jest wiêc najgorzej. Nie popadam w skrajnoœci, mówi¹c, ¿e Warszawa jest wa¿-

na. Tu siê bardzo du¿o dzieje, myœlê, ¿e to, ¿e Cambridge jest ma³ym miasteczkiem,

nie oznacza, ¿e w du¿ych miastach nauka nie mo¿e siê rozwijaæ. Bo tak chyba

nie jest.

Prof. Adam Fr¹czek:

Pogl¹d prof. Budnikowskiego bardzo mnie zaniepokoi³. Jestem przedstawicielem

nauk spo³ecznych i nie zgadzam siê z pogl¹dem, ¿e rynek ureguluje takie sprawy,

jak nak³ady na edukacjê, zdrowie czy kulturê. Myœlê, ¿e trzeba byæ dosyæ ostro¿-

nym w tak jednoznacznym wypowiadaniu zdecydowanych opinii.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Proszê o zabranie g³osu dr. Jerzego Paw³a Nowackiego.

Dr Jerzy Pawe³ Nowacki

(rektor Polsko-Japoñskiej Wy¿szej Szko³y Technik Komputerowych):

Moi przedmówcy mówili tu o strategii, któr¹ nale¿y opracowaæ, i ja siê z tym

w skrócie zgadzam. Pozwolê odnieœæ siê w pierwszej czêœci swej wypowiedzi do

dwóch spraw, z którymi siê nie zgadzam, a potem przedstawiæ kwestie, które, moim

zdaniem, powinniœmy promowaæ.

Po pierwsze, nie zgodzê siê z opini¹, ¿e Warszawa nie nadaje siê na centrum

naukowo-badawcze. Pan profesor wymieni³ kilka uczelni, które pasuj¹ tylko do

nauk ekonomicznych i humanistycznych. Mogê tu podaæ przyk³ad uniwersytetu

w Heidelbergu, który od dawna awansuje nauki humanistyczne. Natomiast wszyst-

kie centra, gdzie s¹ rozwijane nauki techniczne, lokuj¹ siê przy wielkim przemy-

œle. Nowoczesna nauka wymaga bowiem zwi¹zku z przemys³em. Przyk³ady mo¿na

czerpaæ ze Szwecji czy Finlandii. Nauka w tych krajach rozwija siê w stolicach, czy-

li tam, gdzie wystêpuje koncentracja przemys³u. Holenderskie Eindhoven z bar-

dzo dobrze rozwiniêt¹ elektronik¹ zawdziêcza awans w zasadzie koncernowi Phili-

psa. Nie jest to stolica, ale nie jest to ma³e miasto akademickie. W Warszawie, co

prawda, nie ma du¿ego przemys³u, ale istniej¹ technicznie zaawansowane zak³ady.
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Warszawa jest idealnym miejscem w³aœciwego rozwoju szeroko rozumianych nauk

technicznych.

Uwa¿am, ¿e tak¹ strategiê powinniœmy przygotowaæ dla w³adz Warszawy w ra-

mach technoportu. W³adze Warszawy same nie napisz¹ strategii rozwoju nauki.

Nie s¹dzê, ¿eby wspomniany wczeœniej Reagan te¿ j¹ sam pisa³. Nie jest rol¹ w³adzy

miasta czy pañstwa pisanie strategii, tylko jej zatwierdzanie i promowanie.

Druga sprawa, na której chcia³bym siê skupiæ, dotyczy wyzwañ wobec szkolnic-

twa w zwi¹zku z ni¿em demograficznym. Stajemy w obliczu ograniczania dzia³al-

noœci naszych uczelni. Szans¹ jest rekrutowanie studentów spoza kraju. Zgadzam

siê, ¿e jêzyk angielski jako wyk³adowy mo¿e pomóc, ale nie rozwi¹¿e to do koñca

problemu. Rola szkolnictwa wy¿szego polega nie tylko na promowaniu wiedzy za-

wodowej, ale te¿ na realizacji funkcji kulturotwórczej, która zaniknie, je¿eli przej-

dziemy na jêzyk angielski. W tej kwestii jest miejsce dla dwóch rodzajów dzia³añ.

Po pierwsze, powinniœmy prosiæ w³adze pañstwowe, aby z ich pomoc¹ mo¿na

by³o zwiêkszyæ liczbê studentów z zagranicy. Mam tu na myœli Ministerstwo Spraw

Wewnêtrznych i Administracji, a nie jak mówi³ prof. Andrzej KoŸmiñski, Mini-

sterstwo Spraw Zagranicznych. To w gestii tego pierwszego le¿y polityka wizowa

pañstwa. Moim zdaniem stanowisko MSWiA jest krótkowzroczne. Twierdzi ono, ¿e

dopóki nie wejdziemy do strefy Schengen, przepisy musz¹ byæ wyj¹tkowo rygory-

styczne. To oznacza niezrozumienie naszego interesu.
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Drugim kierunkiem naszych wspólnych dzia³añ staje siê Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego. Nowe prawo o szkolnictwie wy¿szym powinno s³u¿yæ po-

zyskiwaniu studentów z zagranicy. Oczekujê wiêc na przepisy i rozporz¹dzenia wy-

konawcze dotycz¹ce przyjmowania obcych studentów w Polsce i kszta³cenia ich na

miejscu. Wiele uczelni to praktykuje. Otwieraj¹ filie w krajach, gdzie jest najwiêcej

chêtnych i gdzie tamtejsze szkolnictwo wy¿sze nie nad¹¿a za potrzebami edukacyj-

nymi. W ramach nowego prawa trudno by³oby nam zak³adaæ za granic¹ filie, wy-

dzia³y zamiejscowe czy oœrodki.

Nierozwi¹zana pozostaje sprawa podwójnych dyplomów, by na podstawie poro-

zumieñ z uczelniami zagranicznymi wspomóc je naszym potencja³em intelektual-

nym. Dwa dyplomy by³yby rozwi¹zaniem przysz³oœciowym, ale nie ma do tego roz-

porz¹dzenia wykonawczego.

Ostatnia sprawa to nauczanie na odleg³oœæ, zw³aszcza przez internet. Wiêkszoœæ

z nas uczestniczy³a w projektach MEN, opracowaliœmy programy s³u¿¹ce kszta³ce-

niu m³odych na ca³ym œwiecie. Jedynym problemem pozostaje weryfikacja. Ozna-

cza to, ¿e musimy przeprowadzaæ egzaminy. Problemem jest to, ¿e na stronach no-

wego Ministerstwa umieszczono projekt rozporz¹dzenia, który mówi, ¿e 30% zajêæ

ma byæ realizowane we w³asnej siedzibie. Takie rozwi¹zanie zmusi nas do rezygna-

cji z prowadzenia studiów na odleg³oœæ w innych krajach. Dotyczy to zw³aszcza

kontynentu azjatyckiego, gdzie pojawi³ siê realny odbiorca. Dla studentów przyje¿-

d¿aæ raz na rok do Polski na egzaminy nie jest jeszcze du¿ym problemem, ale na

30% zajêæ to ju¿ jest praktycznie niewykonalne. Powinniœmy wyst¹piæ jako œrodo-

wisko, ¿eby te dwie instytucje – MSWiA i nowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Wy¿szego – uwzglêdni³y interesy uczelni, zarówno pañstwowych, jak i niepañ-

stwowych.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo dziêkujê. Oddajê g³os prof. Stanis³awowi Moryto.

Prof. Stanis³aw Moryto

(rektor Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina):

Dziêkujê bardzo. Reprezentujê uczelniê ma³¹, nigdzie niewymienian¹, a z regu-

³y ma³ych siê po prostu pomija. Ale jest to uczelnia, która za trzy lata bêdzie mieæ

200 lat. My, jak zawsze, jesteœmy zapatrzeni w Stany Zjednoczone. Chcia³em powie-

dzieæ, ¿e absolwenci mojej uczelni budowali szkolnictwo i kulturê muzyczn¹ w Sta-

nach, budowali kulturê i szkolnictwo w Rosji. To takie nazwiska, jak Wieniawski,

K¹cki. Budowali we Francji (Landowska), budowali w Belgii (Zarêbski). I myœlê,

¿e nie mamy siê czego wstydziæ. Oczywiœcie, jesteœmy i chcemy byæ uczelni¹ elitar-

n¹. Nie ma innej drogi. Egzaminy do naszej uczelni s¹ konkursowe, zawsze przyj-

mujemy najlepszych. Wydaje mi siê, ¿e pielêgnowanie zasady elitarnoœci mo¿e

wyjœæ uczelni tylko na dobre. Ja sam prezentujê taki pogl¹d: mniej studentów,

mniejsza kadra, wy¿szy poziom. To w przysz³oœci mo¿e nas uratowaæ i nobilitowaæ.
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Wielu absolwentów naszej uczelni pracuje za granic¹. Spotykamy ich prawie we

wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach. Muszê powiedzieæ, ¿e podpisujê

siê pod wszystkimi sprawami poruszanymi na dzisiejszym spotkaniu.

Na inauguracji w naszej uczelni by³ pan prezydent Marcinkiewicz, skomento-

wa³em to w ten sposób, ¿e akurat w tym roku mija 40. rok mojego pobytu w Akade-

mii i po raz pierwszy zobaczy³em prezydenta Warszawy na rozpoczêciu roku akade-

mickiego. Chcê powiedzieæ, ¿e w³adze, niezale¿nie od tego, jaki by³ system i jakie

czasy, nigdy mojej uczelni nie rozpieszcza³y. Ani przed wojn¹, bo znane by³y walki

Szymanowskiego z w³adzami, ani jeszcze w wieku XIX, bo jak K¹cki zak³ada³

Instytut Muzyczny, to zrobiono z niego agenta Moskwy, ani po wojnie. Wszystkie

problemy, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, ju¿ od iluœ tam lat s¹ nam znane.

Najlepszym przyk³adem traktowania uczelni jest fakt, ¿e mieliœmy przed wejœciem

5 miejsc parkingowych, ale w³adze Warszawy nam je zabra³y. Okazuje siê, ¿e w ¿a-

den sposób nie mo¿na tych miejsc wyegzekwowaæ.

Myœlê jednak, ¿e inne sprawy s¹ wa¿niejsze. Prof. Andrzej KoŸmiñski mówi³

o MSZ. Nie bêdê oceniaæ tego Ministerstwa, ale wydaje mi siê, ¿e bez niego te¿ by-

œmy mogli mieæ studentów z zagranicy, zw³aszcza z Azji. Przypominam sobie tak¹

oto rozmowê parê lat temu, w której uczestniczy³em jako prorektor. Przyjecha³a de-

legacja z Chin i chcia³a kszta³ciæ studentów na naszej uczelni. Interesowa³o ich

kszta³cenie w dziedzinie instrumentalistyki, gry fortepianowej. Jaka liczba studen-

tów?, pad³o pytanie. No niewielka, us³yszeliœmy odpowiedŸ. Ale jaka? Piêæ tysiêcy.

A w tej chwili na uczelni studiuje ponad 800 studentów…

Niestety, szwankuje nam baza lokalowa i baza instrumentalna. Uczymy w cias-

nocie i na zdezelowanych instrumentach. W bud¿ecie nie ma ¿adnych nak³adów na

ten cel. Chcieliœmy ³atwym sposobem poszerzyæ bazê i pozyskaæ nowe instrumenty.

Podjêliœmy decyzjê o sprzeda¿y dzia³ki, która jest nasz¹ w³asnoœci¹. Prawo jest jed-
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nak tak niemrawe, ¿e na etapie urzêdu wojewody sprawa ci¹gnie siê ju¿ jedenasty

miesi¹c. Okazuje siê, ¿e za³atwienie sprzeda¿y jest niemo¿liwe, mimo najwiêkszej

¿yczliwoœci „wszystkich zainteresowanych”. Je¿eli tak wygl¹daj¹ drobne szczegó³y,

to bardzo czarno widzê przysz³oœæ szkolnictwa wy¿szego. Z politowaniem patrzê na

naszych kolegów ministrów na ró¿nego rodzaju naradach, profesorów, którym bar-

dzo imponuje to, ¿e mog¹ wyst¹piæ w roli ministrów. Wydaje mi siê, ¿e bardziej sa-

tysfakcjonuje ich to, i¿ piastuj¹ takie funkcje, ni¿ to, ¿e chc¹ dla szkolnictwa wy¿-

szego naprawdê coœ zrobiæ. Bez nak³adów na szkolnictwo nie da siê nic zmieniæ.

Ostatnio by³em w Korei, poniewa¿ realizujemy tam wspólny projekt z uniwersy-

tetem w Daegu. Jest to miasto, które liczy 2,5 mln mieszkañców, a uniwersytet ma

ponad 60 tys. studentów. Ma on bardzo dobre rezultaty, jeœli chodzi o badania nad

rakiem, a tak¿e du¿e osi¹gniêcia w rozwoju nauk o sztukach piêknych, g³ów-

nie w projektowaniu odzie¿y. Jest w czo³ówce œwiatowej. Uczelnia ta szuka nowego

partnera. Bli¿ej jest jej do Stanów Zjednoczonych ni¿ do Polski.

Oczywiœcie istnieje jeszcze magia Chopina, s¹ ¿yczliwi ludzie, którzy projekt

wspó³pracy tworzyli dziesiêæ lat temu. Ale ludzie siê zmieniaj¹. A poniewa¿ wszyst-

ko, co by³o dotychczas, stoi pod znakiem zapytania, szukamy innych rozwi¹zañ.

Gdy jednak zobaczy³em ca³y uniwersytet, który jest fantastycznie usytuowany i po-

³o¿ony na kilkuset hektarach, a tak¿e wielkoœæ nak³adów, to by³o czego zazdroœciæ.

Dosta³em zaproszenie na otwarcie nowego Centrum Kulturalnego w 2008 r. Tam

widaæ, ¿e praca siê toczy. W zasadzie nale¿a³oby tych ludzi, którzy u nas decyduj¹

o rozwoju nauki i szkolnictwa, zawieŸæ do Korei, niech zobacz¹, jak to siê dzieje

gdzie indziej na œwiecie. Niestety, dra¿ni mnie jeszcze arogancja, która przeja-

wia siê w takim toku myœlenia: ju¿ my im tutaj poka¿emy, co potrafimy, to oni po-

winni przyje¿d¿aæ do nas i siê uczyæ. A na jakiej zasadzie i po co maj¹ przyjechaæ?

Nie przyjad¹, bo nie spe³niamy elementarnych warunków, bo jest to coraz trudniej-

sze. U mnie studiuje kilkudziesiêciu Koreañczyków. Wyje¿d¿aj¹ naprawdê bardzo

zadowoleni, ale proszê mi wierzyæ, ¿e rekrutacja, przy tych warunkach, jakie mo¿e-

my im zaoferowaæ, staje siê coraz trudniejsza. Dziêkujê.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo dziêkujê. Zacz¹³ pan, panie profesorze, bardziej optymistycznie, ale skoñ-

czy³ pesymistycznie. Pañska uczelnia ma jeszcze jedn¹ wadê – nie mo¿e nauczaæ in-

ternetowo. Gdyby mog³a to i 10 tysiêcy Chiñczyków…

Prof. Stanis³aw Moryto:

Myœlê, ¿e g³ównym mankamentem kszta³cenia na mojej uczelni jest to, ¿e w 90% jest

to system nauczania indywidualnego. Ale, niestety, innego nie wymyœlono. Zawsze

myœlê o tym, ¿e dzisiejsze nak³ady w 90% id¹ na p³ace. Zostaje 10%. Je¿eli ka¿dy

z nas wyda³by na wy¿ywienie 90%, to czegoœ nie zap³aci.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Chcê podkreœliæ, ¿e maj¹tek uczelni musi byæ dobrze zarz¹dzany i generowaæ nowe

œrodki finansowe. Je¿eli bêdziemy nadal myœleæ, ¿e uda nam siê stworzyæ Polskê bez
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pracy i bez inwestycji, to siê bardzo mylimy. Nasze uczelnie, aby mog³y zaistnieæ

w œwiecie, musz¹ mieæ pieni¹dze. SGGW zaistnia³o w Eurolidze – sieci elitarnych

uczelni w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jest to wielkie wyró¿nienie, gdy jednak

porównujê liczbê naszych studentów z liczb¹ studentów z zagranicy, to jesteœmy na

szarym koñcu. W porównaniu z Holendrami czy Belgami przebicie jest dziesiêcio-

krotne. Tak byæ nie mo¿e. Musimy zrozumieæ, ¿e bez pieniêdzy nic nie bêdzie.

Prof. Wies³aw Liniecki

(Akademia Medyczna):

Chcia³em króciutko odnieœæ siê do trzech spraw. Nie widzê w przysz³oœci problemu

kwestii demograficznej. Myœl¹c o Warszawie, zawsze bêdziemy w korzystnej pozy-

cji w stosunku do reszty kraju. Warszawa ma w swych granicach 2 mln ludzi,

a 5 mln na Mazowszu. Dodatkowo mamy ogromny nap³yw ludzi do Warszawy

z ró¿nych powodów. W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e na pewno bêdziemy mieli kogo

kszta³ciæ. Natomiast bardzo mi siê podoba akcja walki z antyakademickoœci¹.

Je¿eli chodzi o medycynê, jesteœmy w troszeczkê innej sytuacji. Dlatego ¿e

de facto podlegamy szkolnictwu wy¿szemu, ale osob¹, przez któr¹ przechodz¹ pie-

ni¹dze, jest, niestety, minister zdrowia. To prowadzi do dodatkowych utrudnieñ

w finansowaniu. Natomiast antyakademickoœæ dotyczy nas w sposób podwójny. Za-

równo ze strony ministra szkolnictwa wy¿szego, jak i ministra zdrowia. Poza tym

mamy k³opoty z samorz¹dem, proponujê wiêc, aby w przysz³oœci by³ jakiœ wspólny

nacisk. Bez pomocy samorz¹du nie jesteœmy w stanie nie tylko myœleæ o dydaktyce,

ale te¿ pokonaæ problemu szpitali klinicznych. Tak wiêc absolutnie podpisuje-

my siê pod akcj¹ wspólnej walki z antyakademickoœci¹ na ka¿dym szczeblu.
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Ostatnia uwaga dotyczy obcokrajowców. Od d³u¿szego czasu kszta³cimy studen-

tów z zagranicy, oczywiœcie w ma³ym zakresie, bo to g³ównie studia lekarskie czy

stomatologiczne. Dopóki nie s¹ jasne zasady finansowania studentów z UE, to byæ

mo¿e bêd¹ studiowaæ na tych samych zasadach jak nasi obywatele, tzn. bêdzie im

przys³ugiwa³a bezp³atna nauka. My sk³aniamy siê raczej ku Polonii amerykañskiej,

a nie studentom z Indii, Malezji czy Chin.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Bardzo dziêkujê. Prof. Marek Dietrich, proszê bardzo.

Prof. Marek Dietrich:

Chcia³bym ustosunkowaæ siê do kilku spraw. Prof. Andrzej KoŸmiñski pyta, dla-

czego na Politechnice nie wyk³ada siê po angielsku, wy³¹cznie po angielsku. Nie

bierze pan profesor pod uwagê choæby tego, ¿e ciê¿ko bêdzie po angielsku porozu-

mieæ siê in¿ynierowi z majstrem czy brygadzist¹ na budowie. Trzeba wiêc jednak

jêzyk ojczysty zostawiæ, przynajmniej na razie, choæby ze wzglêdu na jego kulturo-

twórcz¹ rolê. Prawid³owe s³ownictwo techniczne potrzebne jest np. dziennikarzom,

by nie bawili siê w ró¿ne, nie ca³kiem sensowne t³umaczenia.

Poruszê dla przyk³adu problem bezpieczeñstwa. Uwa¿am, ¿e dla Politechniki

wa¿niejsze jest, by nie kszta³ciæ takich in¿ynierów, którzy widz¹c, ¿e robi siê jak¹œ

fataln¹, niebezpieczn¹ konstrukcjê, nie protestuj¹. Hala w Katowicach zawali³a siê

ze wzglêdu na z³¹ konstrukcjê. Nie wiem, kto j¹ zaprojektowa³, ale jej konstrukcja

zosta³a os³abiona prawdopodobnie jednak przez in¿yniera. Niedobrze siê dzieje, gdy

in¿ynier po skoñczeniu wy¿szej szko³y nie ma rozeznania w sprawach dotycz¹cych

podstawowych elementów bezpieczeñstwa.

Druga sprawa – rynek. Zgadzam siê z prof. Fr¹czkiem, ¿e trzeba ostro¿nie pod-

chodziæ do problematyki rynku. Rynek bêdzie dzia³a³ znakomicie w ustabilizowa-

nym systemie gospodarczym. Obecnie mamy kilkunastu kandydatów na studia pe-

dagogiczne w sytuacji ni¿u demograficznego, co musi zmniejszyæ liczbê nauczycie-

li. Natomiast nie ma dostatecznej liczby kandydatów na studia techniczne, mimo ¿e

powa¿ne instytucje zagraniczne prosz¹ nas o wiêksz¹ liczbê absolwentów, o wielu

in¿ynierów. Kandydatów na studia techniczne nie ma, mimo ¿e praca na nich czeka.

A kandydaci na pedagogikê zagro¿eni s¹ widmem bezrobocia. Nie zawsze wiêc ry-

nek decyduje.

Jeœli chodzi o stosunek w³adz Warszawy do uczelni i do nauki, chcia³em przypo-

mnieæ, ¿e zaraz po roku 1990 powsta³o opracowanie „Siedem priorytetów Warszawy”.

Nie by³o w nim s³owa ani o nauce, ani o kulturze, ani o szkolnictwie wy¿szym. Jeœli tak

dalej bêdzie, to zgadzam siê ze wszystkimi krytycznymi uwagami naszej dyskusji.

Prof. dr hab. Julian Auleytner:

Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e generalnie dzisiejsza dyskusja posz³a raczej w kierunku

„biadolenia” nad sytuacj¹, w której siê aktualnie znajdujemy. Przepraszam za to

okreœlenie, ale ma ono charakter prowokacyjny, proszê je wiêc raczej w ten sposób

traktowaæ ani¿eli odpowiedŸ na pytanie: co dalej?
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Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: co dalej? powinno byæ skoncentrowane

na zleceniu opracowania strategii szkolnictwa wy¿szego w Warszawie dwóm pla-

cówkom, które dzia³aj¹ przy konferencji, tzn. przy panu prof. Marku Dietrichu

i przy Jerzym WoŸnickim. Mo¿liwy jest tak¿e wybór miêdzy nimi. Strategiê trzeba

po prostu zleciæ. Wynika to z faktu, ¿e generalnie jesteœmy zgodni co do misji

uczelni. Natomiast mo¿na by przemyœleæ powo³anie konsorcjum uczelni warszaw-

skich, które by realizowa³o np. formu³ê uniwersytetu otwartego. To jest w ramach

strategii mo¿liwe do pomyœlenia i zrealizowania. Moim zdaniem, nie powinniœmy

siê baæ pójœæ do przodu. Za bardzo koncentrujemy siê na sprawach przesz³oœci. Za-

rzucamy to politykom, ale sami robimy to samo. Patrzenie w przesz³oœæ jest naszym

b³êdem, wpisanym w nas genetycznie. Powinniœmy odwa¿niej spojrzeæ w przy-

sz³oœæ i doceniæ kwestiê strategii. OdpowiedŸ: co dalej? powinna byæ priorytetem

na najbli¿sze pó³ roku.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Szanowni Pañstwo! Cieszê siê niezmiernie z naszego dzisiejszego spotkania. Myœlê,

¿e osob¹, która mog³aby siê zaj¹æ opracowaniem strategii dla szkolnictwa Warsza-

wy, by³by prof. Marek Dietrich, który to rozpocz¹³. Dyskusja przy wspó³udziale

wszystkich uczelni ju¿ siê odby³a. Obecnie prosilibyœmy prof. Dietricha o rozpo-

czêcie przygotowañ.

Osobiœcie chcia³bym, ¿ebyœmy jeszcze wypunktowali parê rzeczy, które s¹ wa¿-

ne, a o których ma³o mówiliœmy. Dotyczy to studentów ze Wschodu. Na mojej

uczelni studiuje doœæ liczna ich grupa, ale powinniœmy byæ bardzo otwarci i dla

Ukrainy, i dla Rosji, i dla Kazachstanu, i dla Bia³orusi. Mamy w tym zakresie

wielkie mo¿liwoœci. To, o czym mówi³ dr Jerzy Pawe³ Nowacki, rokuje mo¿li-

woœci wzrostu. Powinniœmy zdawaæ sobie sprawê, ¿e ni¿ demograficzny dotknie

w sposób wyraŸny s³abe uczelnie, a takie s¹ te¿ w Warszawie. Nie dotknie uczelni

prof. Andrzeja KoŸmiñskiego i nie dotknie dobrych uczelni pañstwowych, ale ge-

neralnie skutki ni¿u bêd¹ z pewnoœci¹ dotkliwe.

Nie powiedzieliœmy sobie jeszcze o bardzo wa¿nym temacie w œrodowisku akade-

mickim Warszawy, a mianowicie o wykorzystaniu myœli naukowej stolicy, o transfe-

rze wiedzy i parkach technologicznych. Myœlê, ¿e trzeba wyzwoliæ ze strony przed-

siêbiorstw wiêksze zainteresowanie uczelniami. Mówi¹c s³owami prof. Adama Bud-

nikowskiego, to mo¿e rynek powinien znowu zadzia³aæ. Wydaje mi siê jednak, ¿e

w³adze Warszawy powinny pewne rzeczy przyspieszaæ, wykorzystuj¹c potencja³

Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej czy Szko³y G³ównej

Gospodarstwa Wiejskiego i ka¿dego naszego uniwersytetu. Bardzo proszê o podsu-

mowanie prof. Bogus³awa Smólskiego.

Gen. Bogus³aw Smólski:

Powinniœmy podziêkowaæ za wszystkie inicjatywy, niezale¿nie od kontrowersji,

które siê pojawi³y lokalnie. Chylê czo³a przed panem przewodnicz¹cym naszej war-

szawskiej konferencji za wywo³anie tego tematu. Myœlê, ¿e mamy pewien niedosyt
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po tej dyskusji, g³ównie czasu, jaki temu poœwiêcono. Niew¹tpliwie dotknêliœmy

jednak spraw nies³ychanie wa¿nych. Sprawa strategii czy raczej potrzeby jej wypra-

cowania, strategii, wokó³ której moglibyœmy integrowaæ œrodowisko oraz nasz¹ re-

lacjê z otoczeniem, jest na pewno potrzebna. Strategia obudzi aktywnoœæ wewnêtrz-

n¹ œrodowiska akademickiego w Warszawie po to, by artyku³owaæ pewne potrzeby

wobec otoczenia. Nie do koñca siê zgadzam z tym fragmentem dyskusji, który od-

suwa³ sprawy nauki od œrodowiska akademickiego. Warszawskie œrodowisko jest

najwiêksze w Rzeczypospolitej. Problemy relacji: nauka a œrodowisko akademickie

w sposób naturalny wi¹¿¹ siê z Warszaw¹. Tu tak¿e znajduje siê bardzo silny oœro-

dek nowoczesnej technologii.

Warto zauwa¿yæ wiele inicjatyw, które siê pojawi³y w tym œrodowisku, chocia¿-

by Warszawskie Konsorcjum Naukowe. Nie skupia ono mo¿e wszystkich, ale za-

czyna realizowaæ zamiary dotycz¹ce przysz³oœci. Myœlê, ¿e to dobry prognostyk: za-

czynamy ze sob¹ wspó³pracowaæ, niezale¿nie od tego, czy dotyczy to szkó³ tech-

nicznych, uniwersytetów czy uczelni ekonomicznych.

Myœlê te¿, ¿e wa¿ny jest region, w którym dzia³amy, i jego styk z otoczeniem.

Nie mówiliœmy tutaj w szczegó³ach o w³adzach Warszawy i województwa. Chcê po-

wiedzieæ, ¿e powsta³y strategie, dokumenty regionalne. W efekcie protestu studen-

tów do strategii województwa mazowieckiego zosta³a wpisana sprawa uczelni wy¿-

szych. Mamy szansê to kontynuowaæ, jesteœmy tu¿ po wyborach, w³adze wojewódz-

twa mazowieckiego przypomn¹ wiêc sobie o nas i przyst¹pi¹ do wspó³pracy.

Bardzo dziêkujê za inicjatywê, uwa¿am, ¿e by³a to bardzo owocna dyskusja, ro-

zumiem, ¿e bêdziemy j¹ kontynuowaæ.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Szanowni Pañstwo! Jako oficjalny przewodnicz¹cy Konferencji Rektorów Wy¿-

szych Uczelni Warszawy apelujê wraz z dyrektorem Instytutu Problemów Wspó³czes-

nej Cywilizacji, prof. Markiem Dietrichem, ¿eby temat naszej dzisiejszej dyskusji

by³ kontynuowany. Proponujê kolejne spotkania na naszych uczelniach w celu

opracowania dobrej wspólnej strategii dzia³añ w tym zakresie.

Prof. Andrzej KoŸmiñski:

Mam tak¹ propozycjê. Je¿eli mamy powa¿nie rozmawiaæ na temat naszego stanowi-

ska w sprawie przysz³oœci uczelni warszawskich, powinniœmy sobie zafundowaæ coœ

w rodzaju sesji strategicznej. Podstaw¹ spotkania mog³oby byæ wstêpne opracowa-

nie, które inspirowa³oby nas do wyjazdu na jeden lub dwa dni. Jeœli nas pan prze-

wodnicz¹cy zaprosi do swoich w³oœci, to nadarzy siê okazja, by powa¿nie sobie po-

dyskutowaæ. Tego nie da siê zrobiæ tak ad hoc.

Prof. dr hab. Tomasz Borecki:

Czujcie siê Pañstwo zaproszeni!

Opracowa³ prof. dr hab. Julian Auleytner
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Maria Wiœniewska

ZWI¥ZANI Z WARSZAW¥

Maria Wiœniewska, Zwi¹zani z Warszaw¹

Opracowanie dr Ireny Grzesiuk-Olszewskiej Warszawska rzeŸba pomnikowa
1

z do-

kumentacj¹ fotograficzn¹ jej mê¿a, prof. Andrzeja K. Olszewskiego, to vademecum

historii pomników w stolicy od czasów kolumny Zygmunta a¿ do pomnika Lotni-

ków Polskich Poleg³ych w Wojnie 1939–1945 na Polu Mokotowskim. Narzekamy,

¿e Warszawa ma za ma³o pomników, zestawienie dr Grzesiuk-Olszewskiej uzmys³a-

wia jednak, ¿e jest ich ponad 150 – zwi¹zanych z histori¹ Warszawy, o wysokim po-

ziomie artystycznym. Autorka relacjonuj¹c ich historiê, siêgnê³a do prasy warszaw-

skiej, z której cytuje informacje o burzliwych dyskusjach towarzysz¹cych zatwier-

dzaniu projektów, realizacji i na koniec surowej krytyce dzie³. Przyk³ad pomnika

Chopina w warszawskich £azienkach d³uta Wac³awa Szymanowskiego, krytykowa-

nego przez wspó³czesnych, a przez potomnych docenionego, pokazuje, jak w miarê

up³ywu czasu zmieniaj¹ siê oceny.

Autorzy ksi¹¿ki, bo bez dokumentacji fotograficznej nie by³aby ona czytelna,

budz¹ szacunek, nale¿¹ bowiem do szacownego grona varsavianistów, dla których

Warszawa jest miejscem nie tylko zamieszkania i pracy, ale, co wiêcej, miastem,

z którym siê uto¿samiaj¹. Czy warszawianinem zostaje siê przez sam fakt urodzenia

w stolicy czy te¿ z wyboru? W przypadku ma³¿eñstwa historyków sztuki, Olszew-

skich, zachodz¹ tu obydwie okolicznoœci. Prof. Olszewski to urodzony warsza-

wianin. Historia tej rodziny to historia Warszawy przedwojennej, okupacyjnej,

powstañczej, a potem odbudowy miasta w trudnych, skomplikowanych czasach

PRL-u. To historia ulic, domów, których ju¿ nie ma, wiêcej – pewnego stylu ¿ycia,

zachowañ, postaw, które dzisiaj mog¹ siê wydawaæ anachroniczne. Prof. Olszewski

siêgn¹³ do wspomnieñ ju¿ w okresie tzw. trzeciego wieku, obdarzony wspania³¹ pa-

1
I. Grzesiuk-Olszewska, Warszawska rzeŸba pomnikowa, Warszawa 2003, wyd. Neriton. Publikacja

wspó³finansowana przez Urz¹d m.st. Warszawy, dotowana przez Komitet Badañ Naukowych.



miêci¹ i, co wa¿ne, poczuciem humoru – opisa³ tamten œwiat precyzyjnie, jak przy-

sta³o na historyka sztuki
2
.

Jego ojciec, Czes³aw Olszewski, profesjonalny fotografik i zapamiêta³y melo-

man (gra³ na skrzypcach), wspó³pracowa³ z licznymi pismami artystycznymi, np.

z „Arkadami”. W zbiorach rodzinnych zachowa³ siê folder z 1937 r. reklamuj¹cy

Lot, gdzie umieœci³ fotografiê swojego jedynaka, który w obowi¹zuj¹cym wówczas

mundurku szkolnym reprezentuje najm³odszych pasa¿erów linii lotniczych. Za-

mi³owanie do muzyki i muzykowanie wywrze wp³yw na ¿ycie rodziny w czasie

okupacji. Gdy we wrzeœniu 1939 r. w czasie oblê¿enia Warszawy ich mieszkanie

w Al. Ujazdowskich zostanie zbombardowane, rodzina zamieszka przy ul. Pol-

nej 32, w reprezentacyjnej szeœciopiêtrowej kamienicy, nale¿¹cej do Jana Siudeckie-

go, brata Wandy z Siudeckich Olszewskiej, w³aœciciela najwiêkszej w Warszawie fir-

my papierniczej. Mieszkanie na pierwszym piêtrze, w którym do wrzeœnia 1939 r.

mieszka³ s³ynny jasnowidz in¿. Stefan Ossowiecki, zajmowa³o ca³e piêtro, z sal¹ ba-

low¹ z kolumienkami na wzór pa³aców magnackich. W czasie dzia³añ wojennych

(bliskoœæ Pola Mokotowskiego z pozycjami polskiej artylerii) w wielu miejscach

dom zosta³ uszkodzony. Po wyremontowaniu wuj podzieli³ mieszkanie na trzy

mniejsze, rodzina Olszewskich otrzyma³a trzy pokoje z kuchni¹ (przerobion¹ z po-

koju lokaja Ossowieckiego) oraz pracowniê ojca. Usytuowanie tego fragmentu ul.

Polnej Olszewski zapamiêta³ dok³adnie: „Od strony Polnej do naszego domu przy-

lega³ dwupiêtrowy budynek Ubezpieczalni Spo³ecznej Polna 34 i dalej niewielka

willa Polna 36 z ogrodem granicz¹cym z budynkiem na ul. Jaworzyñskiej. Naro¿-

nik po drugiej stronie Mokotowskiej zajmowa³a olbrzymia kamienica Lardellego

(ul. Polna 30), front wychodzi³ na now¹ al. Pi³sudskiego (pokrywaj¹c¹ siê z obecn¹

al. Armii Ludowej)”. To usytuowanie okaza³ej kamienicy bêdzie mia³o du¿y wp³yw

na losy rodziny Olszewskich w czasie powstania i póŸniej.

W pocz¹tkach 1940 r. dostarczono im fortepian koncertowy firmy Rönisch, za-

datkowany jeszcze przed wojn¹ w warszawskiej firmie Kamienieckiego, co wp³ynê-

³o na decyzjê organizowania w domu tajnych koncertów. Rozkwit ¿ycia muzyczne-

go by³ zjawiskiem charakterystycznym dla Warszawy czasów okupacji. Pomimo

groŸby aresztowañ, degradacji poziomu ¿ycia mieszkañców, w tym inteligencji, s³u-

chanie muzyki powa¿nej pozwala³o oderwaæ siê od ponurej rzeczywistoœci. Prywat-

ne koncerty mia³y te¿ wydŸwiêk patriotyczny, okupant bowiem surowo zabrania³

pod groŸb¹ aresztowania, a wiêc osadzenia na Pawiaku, wszelkich spotkañ, zbiera-

nia siê wiêkszej liczby osób
3
. Tymczasem w trzech du¿ych pokojach mog³o siê po-

mieœciæ nawet 80 osób, co by³o nader ryzykowne, sytuacjê ratowa³y dwie klatki

schodowe, którymi Olszewski senior wypuszcza³ co jakiœ czas po parê osób. W mar-

cu 1940 r. odby³ siê koncert w 130. rocznicê urodzin Fryderyka Chopina, jego wy-

konawc¹ by³ Jan Ekier, laureat ostatniego przed wojn¹ Konkursu Chopinowskiego,

czasowo mieszkaj¹cy u Olszewskich ze œwie¿o poœlubion¹ ¿on¹, aktork¹ Danut¹

32 Maria Wiœniewska, Zwi¹zani z Warszaw¹
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Szaflarsk¹. W latach 1940-1942 w mieszkaniu przy Polnej co dwa tygodnie odbywa-

³y siê regularnie koncerty, brali w nich udzia³ znani artyœci, m.in. skrzypaczka Ire-

na Dubiska, pianiœci: wspomniany Jan Ekier, Jerzy Lefeld, Stanis³aw Staniewicz

i œpiewaczka Maria Faryaszewska, któr¹ pan domu uwieczni³ na fotografii. W 1942 r.

koncerty przy Polnej usta³y. Jeden z pokojów zaj¹³ pianista i pedagog, Rosjanin osiad-

³y w Polsce, Arkadiusz Bukin. W domu odbywa³y siê nieustaj¹ce lekcje muzyki, któ-

re pobiera³ równie¿ Olszewski junior, æwicz¹c na fortepianie w drugim pokoju.

W trzecim pokoju zamieszka³ znany fotograf portrecista Jerzy Dorys (ze wzglêdu na

¿ydowskie pochodzenie ukrywa³ siê pod nazwiskiem Jerzy Roszczyk). Na Poln¹

wprowadzi³ siê z gosposi¹ i psem. Bukin, uwielbiany przez swych ma³ych uczniów,

w domu na Polnej organizowa³ dla nich wystêpy na zakoñczenie cyklu nauki.

Powstanie by³o ostatecznym zmierzchem ¿ycia mieszkañców stolicy, ukszta³to-

wanego w czasach II Rzeczypospolitej. Historia 63 dni walki samotnej Warszawy,

ostatnio przywo³ywana chocia¿by w trakcie uroczystoœci z okazji rocznicy Powstania

i w Muzeum Powstania Warszawskiego, w gruncie rzeczy odwo³uje siê do ogólni-

ków, chcia³oby siê rzecz – bana³u, streszczaj¹cego siê w szumnych frazesach: boha-

terstwo, heroizm, poœwiêcenie... A tymczasem na ka¿dy dzieñ sk³ada³y siê epizody

na ogó³ ma³o znane, z których dopiero mo¿na odczytaæ, jak w rzeczywistoœci prze-

biega³ ten dzieñ.

Trzynastoletni ch³opiec zachowa³ w pamiêci zdarzenia, które potwierdza histo-

ria: „O Powstaniu wiedzieliœmy wczeœniej. Jeszcze rano 1 sierpnia kupowa³em chleb

na Marsza³kowskiej. Moja mama i dzia³aczka spo³eczna pani Stefania Gepnerowa

mia³y przydzia³ do wojskowej kuchni u Lardellego. [...] Powstanie by³o zaplanowa-

ne na trzy dni wraz ze œcis³ym menu. Pierwszego dnia na kolacjê powstañcy mieli

dostaæ gulasz. Zamiast chêtnych do spo¿ycia gulaszu do kuchni znoszono rannych.

W budynku Ubezpieczalni ju¿ pierwszego dnia zmar³a ranna na Polu Mokotow-

skim poetka Krystyna Krahelska (w rzeczywistoœci: 2 sierpnia nad ranem – M. W.)
4
.

Do koñca Powstania ul. Polna by³a granic¹ miêdzy Œródmieœciem a dalszym Moko-

towem. Obszar Pola Mokotowskiego znajdowa³ siê w rêkach niemieckich”.

W nocy z 1 na 2 sierpnia z kawiarni Lardellego, pomimo zgromadzonych tam

zapasów, powstañcy musieli siê wycofaæ. „Kilkadziesi¹t metrów dziel¹cych Lardel-

lego od naszego domu pokonywali pod dowództwem por. Kuœmierowskiego (Kuæ-

mierowskiego)
5

ca³¹ noc, czo³gaj¹c siê. Niemiecki reflektor wyszukiwa³ cele dla

ukrytego na polu «go³êbiarza» – strzelca wyborowego”. Kamienica znalaz³a siê na

linii frontu, barykady, wznoszone przez ludnoœæ cywiln¹ i powstañców, nie wytrzy-

ma³y naporu czo³gów, które z Pola Mokotowskiego ostrzeliwa³y ten teren. Lokato-

rzy w poœpiechu opuszczali dom, wynosz¹c niezbêdny dobytek. Olszewscy przedo-

stali siê na ul. Jaworzyñsk¹, gdzie przetrwali do koñca Powstania: „Ta jedna z ele-

gantszych ulic, wybudowana w latach trzydziestych, wydawa³a siê oaz¹ tu¿ przy li-
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nii frontu, któr¹ by³a ul. Polna. Nikt nie chcia³ wierzyæ, ¿e na Jaworzyñskiej

wylecia³a bodaj¿e tylko jedna szyba”. Ogród przy ul. Polnej 36 sta³ siê cmentarzem,

a do domu na Polnej lokatorzy wpadali na chwilê, by wynieœæ cenniejsze przedmio-

ty: „Dentystka pani Laskowska bardzo prosi³a o uratowanie jej fotela dentystyczne-

go. Ojciec wraz z ziêciem dozorcy, Zakrzewskim, za³o¿yli liny i wycofawszy siê na

klatkê schodow¹, powoli œci¹gali fotel, powoduj¹c ha³as gro¿¹cy niemieck¹ strzela-

nin¹. Uda³o siê, Niemcy byli w nader korzystnej sytuacji. Granatnikami podpalali

dom, nastêpnie siedz¹c wygodnie na ³aweczkach dzia³ek, strzelali do ludzi oœwietla-

nych przez p³omienie. [...] ustawione wzd³u¿ al. Niepodleg³oœci czo³gi wstrzeliwu-

j¹c siê w kamienicê, niszczy³y piêtro po piêtrze”.

¯ycie codzienne powstañczej Warszawy: „Matka wraz z innymi kobietami me³³a

w m³ynku ziarno na m¹kê. Robi³a z tej m¹ki placki zastêpuj¹ce chleb. Przechowy-

wana ca³¹ wojnê piêciokilowa puszka s³oniny, du¿e zapasy cukru i nieco alkoholu

pozwala³y na przetrwanie. Do pewnego czasu woda jeszcze ciek³a w piwnicach.

PóŸniej uruchomiono studniê na podwórku przy ul. Mokotowskiej 3. [...] Koœció³

Zbawiciela by³ niedostêpny. Regularne Msze Œwiête by³y odprawiane w jednej

z piwnic przy ul. Jaworzyñskiej. [...] Pod koniec nast¹pi³o pewne rozprê¿enie. Po

otwartych mieszkaniach wa³êsali siê jacyœ dziwni ludzie, kradn¹c nawet zgo³a nie-
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potrzebne rzeczy. By³y to jednak sprawy nie tak istotne wobec ogólnej solidarnoœci.

Gdy ju¿ by³o wiadomo, ¿e trzeba opuœciæ miasto, ka¿dy dzieli³ siê, czym móg³”.

W Warszawie zosta³y groby poleg³ych, a czasem nawet ledwie przysypane ziemi¹

trupy. 2 wrzeœnia w egzekucji ludnoœci cywilnej zagarniêtej na Sadybie zosta³ roz-

strzelany ojciec chrzestny Andrzeja, Leonard Pêkalski, profesor Akademii Sztuk

Piêknych, autor malowide³ œciennych na Wawelu i na kamieniczkach Rynku Stare-

go Miasta. Na Mokotowie poleg³ stryj, por. Juliusz Tadeusz Olszewski „Wojciech

Nurski”; 2 sierpnia przy ul. Wilanowskiej jego pasierb, ppor. Zbigniew Filipowicz

„Zych”
6
; w obozie koncentracyjnym, po Powstaniu, dwaj wujowie ze strony matki,

Kazimierz i Edward Jerzynowie, ten ostatni by³ ojcem poety Zbigniewa Jerzyny.

¯egnali Warszawê w t³umie objuczonych tobo³kami mieszkañców stolicy, pêdzo-

nych do obozu przejœciowego w Pruszkowie Dulag 121, sk¹d ich ³adowano do trans-

portów na roboty do Niemiec lub na teren Generalnego Gubernatorstwa. Olszew-

scy znaleŸli siê w grupie „krajowej”, za³adowani do wêglarek: „Jakiœ pijany menel,

balansuj¹c na krawêdzi wagonu, bez przerwy wymyœla³ nam od «zas... nej» inteli-

gencji, której zachcia³o siê powstania. Po 27 godzinach sadystycznej podró¿y (nie

by³o nam wolno wyjœæ za w³asn¹ potrzeb¹) dowieziono nas do Tarnowa”.

W Tarnowie serdeczne powitanie na dworcu, goœcinnoœæ prostych ludzi, którzy

warszawianom oddali jedyny pokój, i nauka, solidne podstawy humanistyki w Gim-

nazjum nr 1 im. Kazimierza Brodziñskiego.

Do domu przy ul. Polnej 32 wracali dawni mieszkañcy. W 1946 r., pewnego mar-

cowego dnia, zawali³y siê stercz¹ce kikuty, rozkruszone mrozem i lodem. Œmiertel-

nie przygnieciony zosta³ jeden z lokatorów, Henryk Œwidnicki, szwagier Siudeckie-

go; jego siostrê Felicjê z tapczanu, gdzie os³oni³a j¹ osuwaj¹ca siê belka, uratowa³a

po kilku godzinach stra¿ po¿arna. Gruzy zabezpieczono i w parê miesiêcy póŸniej

zamieszkali tam prowizorycznie Olszewscy. Warunki by³y jednak tak ciê¿kie, ¿e

musieli siê wyprowadziæ. Wrócili w po³owie lat piêædziesi¹tych, gdy nad pierwszym

piêtrem po³o¿ono prowizoryczny dach. W 1970 r. ostatecznie wyprowadzili siê, ka-

mienica zosta³a rozebrana. Dziœ na tym miejscu jest wejœcie do stacji metra Poli-

technika. I to koniec historii domu.

Irena Grzesiuk urodzi³a siê w £om¿y, sk¹d wiosn¹ 1940 r. zosta³ wywieziony do

³agrów sowieckich jej ojciec, Piotr Grzesiuk, który zagin¹³ bez wieœci. Wraz z matk¹

Zofi¹ zamieszka³y w Grodzisku Mazowieckim, dziewczynka zosta³a umieszczona

w internacie Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu, 30 km od Warszawy. W pamiêt-

nych dniach sierpniowych 1944 roku ogl¹da³a stamt¹d ³uny nad Warszaw¹. Po woj-

nie uczêszcza³a do gimnazjum i liceum sióstr niepokalanek w Szymanowie. Na eg-

zaminy maturalne przysy³ano surow¹ komisjê z kuratorium. Siostra Ancilla, dyrek-

torka szko³y, przygotowywa³a uczennice do egzaminu z marksizmu-leninizmu, uczy-

³a, co maj¹ mówiæ na egzaminie i co sama o tym myœli. Absolwentka z Szymanowa ze

œwiadectwem maturalnym zg³osi³a siê na wymarzone studia na Wydzia³ Architek-
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tury Politechniki Warszawskiej. By³ rok 1955, po zdanym dobrze egzaminie w sek-

retariacie zwrócono jej papiery. Sekretarka zainteresowa³a siê piecz¹tk¹ na œwiadec-

twie – Prywatne Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Pó³g³osem, ogl¹daj¹c

siê, czy nikogo nie ma w pobli¿u, ¿yczliwie poinformowa³a: „W Warszawie z tak¹

piecz¹tk¹ na studia siê nie dostaniesz”. Irena pojecha³a do Wroc³awia, gdzie przyj-

mowano wszystkich bez zastrze¿eñ. Ze studenck¹ braci¹ prze¿ywa³a emocje odwil¿y

w 1956 r. Niemniej jednak po roku przenios³a siê na nowo otwarty Wydzia³ Historii

Sztuki. Po kilku latach wróci³a do Warszawy. Historia Ireny to historia m³odego

pokolenia powojennej inteligencji, które wbrew wszelkim przeciwnoœciom szuka³o

mo¿liwoœci zrealizowania swych zainteresowañ zwi¹zanych z uprawianiem zawo-

du. Pracuj¹c w Bibliotece Narodowej w Zak³adzie Grafiki, po dwóch latach obroni-

³a na Uniwersytecie Warszawskim pracê magistersk¹ „Martwa natura w twórczoœci

W³adys³awa Œlewiñskiego” (malarz pejza¿y z Bretanii i Tatr, portrecista martwych

natur i kwiatów). W 1966 r. otrzyma³a pracê w Instytucie Sztuki PAN i zosta³a asy-

stentem w Pracowni Plastyki Wspó³czesnej. Tam od 1955 r. pracowa³ magister, póŸ-

niej doktor Andrzej K. Olszewski (UW, praca magisterska „Przegl¹d koncepcji sty-

lu narodowego w teorii architektury polskiej prze³omu XIX i XX wieku” – promo-

tor prof. Juliusz Starzyñski, 1966 r. rozprawa doktorska „Nowa forma w architektu-

rze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka” – promotor prof. Juliusz Starzyñski)
7
.

Instytut, kierowany przez prof. Starzyñskiego, rozwija³ badania nad wspó³czes-

n¹ sztuk¹ polsk¹, odkrywa³ zapomnianych twórców, obejmowa³ wszystkie dziedzi-

ny twórczoœci, dokumentowa³, jak Polacy, rozdzieleni zaborami, po odzyskaniu

niepodleg³oœci starali siê odnaleŸæ w³asny styl, nawi¹zuj¹cy do dziedzictwa narodo-

wego. Dzie³o ¿ycia prof. Starzyñskiego, Polska droga do samodzielnoœci w sztuce, wy-

znacza³o drogê jego uczniom. W 1985 r. Irena Grzesiuk-Olszewska obroni³a pracê

doktorsk¹ „Polska rzeŸba pomnikowa w latach 1945-1985”, opublikowan¹ w 1995 r.

Lata pracy w PIS-ie pod kierunkiem prof. Starzyñskiego i Aleksandra Wojciechow-

skiego, kierownika Pracowni Plastyki Wspó³czesnej, to lata ciê¿kiej pracy: tysi¹ce

fiszek, wycinków prasowych, precyzyjna dokumentacja fotograficzna – wszak nie

by³o wówczas jeszcze komputerów ani internetu... Pracownia fotograficzna PIS-u po-

maga³a pracownikom naukowym w przygotowaniu dokumentacji. Wydawnictwa

PIS-u prezentowa³y wysoki poziom naukowy autorów, a zarazem dba³oœæ o oprawê

edytorsk¹: „Pamiêtnik Teatralny”, „Kwartalnik Muzyczny”, „Przegl¹d Artystycz-

ny”, wybitne pióra: Bogdan Korzeniewski, Aleksander Jackiewicz, Jerzy Toeplitz,

Andrzej Jakimowicz, Mieczys³aw Porêbski – by wymieniæ tylko najwiêksze indywi-

dualnoœci. Podsumowaniem prowadzonych badañ by³o dzie³o zbiorowe Polskie ¿y-

cie artystyczne 1890-1960, pod redakcj¹ Aleksandra Wojciechowskiego
8
. Wspó³auto-

rem drugiej czêœci by³a Irena. Polskie ¿ycie artystyczne – diariusz, has³a, bogata do-

kumentacja fotograficzna – jest dzisiaj dostêpne tylko w du¿ych zbiorach biblio-
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tecznych. Nie zdezaktualizowa³o siê, s³u¿y studentom i badaczom. Irena Grzesiuk-

-Olszewska poœwiêci³a siê przede wszystkim dokumentowaniu, opisywaniu po-

wojennej twórczoœci polskich rzeŸbiarzy. Powstawa³y wówczas wybitne realizacje

pomnikowe i przestrzenne: Grunwald, Treblinka, Majdanek i jeden z najwybitniej-

szych – w 1967 r. pomnik Powstañców Œl¹skich w Katowicach autorstwa Gusta-

wa Zem³y przy wspó³pracy architekta Wojciecha Zab³ockiego. Pani Irena docenia

osi¹gniêcia W³adys³awa Hasiora, jego poetyckie metafory rzeŸbiarskie, ale do dzi-

siaj Zem³a pozostaje dla niej najwybitniejsz¹ osobowoœci¹ tego okresu. U podstaw

jej badañ by³o przygotowanie wystawy fotograficznej polskich pomników na sesjê

naukow¹ „Pamiêæ wojny w sztuce”, zorganizowan¹ w 1975 r. w Miñsku (Bia³oruska

Republika ZSRR). W referacie prof. Olszewski zaprezentowa³ tam dokonania arty-

stów polskich. W 1986 r. dr Grzesiuk-Olszewska za³o¿y³a pismo „RzeŸba Polska”,

wychodz¹ce do dzisiaj w Centrum RzeŸby Polskiej w Oroñsku i by³a pierwsz¹ jego

redaktork¹ naczeln¹. Od 1972 r. prof. Olszewski wyk³ada w Akademii Teologii Ka-

tolickiej (od 1999 r. Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie).
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W 1985 r. otrzyma³ habilitacjê na UW za rozprawê „Sztuka Warszawy 1890-1939”
9
,

w 1990 r. tytu³ profesora i w 1994 r. profesora zwyczajnego na ATK, gdzie zosta³

kierownikiem Katedry Sztuki Wspó³czesnej i Ikonografii. Jego Dzieje sztuki polskiej

1890-1980 w zarysie
10

, niedostêpne na rynku ksiêgarskim, s¹ poszukiwane przez

studentów historii sztuki, wielokrotnie powielane – spod jego rêki wysz³o ponad

dwustu magistrów i kilkunastu doktorów.

Po ciê¿kich czasach przysz³y nowe czasy i nowe mo¿liwoœci. Dla historyków

sztuki otworzy³ siê ca³y œwiat. Ju¿ nie tylko stypendia we Francji, ale te¿ w Stanach

Zjednoczonych, a od 1990 r. do chwili obecnej wyk³ady z polskiej sztuki wspó³czes-

nej na Letnim Uniwersytecie Kultury Polskiej w Rzymie (Fundacja Jana Paw³a II)

dla polonusów, którzy czêsto nie wiedz¹, ¿e w ich mieœcie powsta³y œwi¹tynie

i pomniki – dzie³a ich rodaków. Ma³o kto z Polaków w Ameryce s³ysza³, nie mó-

wi¹c o tych, co mieszkaj¹ w Polsce, o architekcie Jerzym Szeptyckim, projektancie

30 koœcio³ów w Kalifornii i w amerykañskiej Czêstochowie – Doylestown w Pensyl-

wanii. Historia Szeptyckiego jest te¿ zwi¹zana z Warszaw¹ i okupacj¹. Aresztowany

w kawiarni, osadzony na Pawiaku i skazany na rozstrzelanie – ocala³. PóŸniej zna-

laz³ siê na robotach w Niemczech, a po wojnie osiad³ w Stanach Zjednoczonych.

Wówczas postanowi³ budowaæ koœcio³y. Olszewscy wydali wspólnie monografiê te-

go wybitnego architekta i scenografa (m.in. autora scenografii do filmu Wszyscy lu-

dzie prezydenta)
11

.

Dzisiaj oboje na emeryturze, ale jak zawsze czynni (profesor w dalszym ci¹gu

wyk³ada na swojej uczelni), pe³ni projektów, dziel¹cy czas miêdzy prac¹ w Warsza-

wie, wyjazdami za granicê a odpoczynkiem w letnim domku w Œwidrze. Profesor

lubi tam przygotowywaæ materia³ do wyk³adów. Musi nawi¹zaæ kontakt ze s³ucha-

czami, przynajmniej z tymi piêcioma, których to naprawdê interesuje – ¿artuje

w rozmowie. Wyk³ada te¿ sztukê wspó³czesn¹ na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

oraz w Domu Kultury przy ul. Jezuickiej, gdzie od lat zbieraj¹ siê jego wierni s³u-

chacze. Pasj¹ profesora jest art déco, co nie trudno zauwa¿yæ, gdy odwiedza siê

pp. Olszewskich w domu. Jest cz³onkiem do¿ywotnim Art Déco Society w Nowym

Jorku. Irena-Grzesiuk Olszewska w dalszym ci¹gu zajmuje siê rzeŸb¹, na ten temat

napisa³a kilkadziesi¹t artyku³ów, rozpraw, wstêpów do katalogów, jest cz³onkiem

Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

¯ycie we wspó³czesnej Warszawie, pomimo korków, braków cywilizacyjnych

(brudu i ulicznej „barbarii”), te¿ jest ciekawe. Rodz¹ce siê jak grzyby po deszczu

wie¿owce, obiekty nowoczesnej architektury, z jednej strony krytykowane, z dru-

giej podziwiane, pozwalaj¹ uwierzyæ, ¿e bêdzie to kiedyœ wielkomiejska metropolia.

Mo¿na te¿ kontynuowaæ dawne zami³owania, chodziæ na koncerty do filharmonii,

Teatru Wielkiego, opery, korzystaæ z wielu ofert kulturalnych. Duch dawnej War-

szawy, jak mówiono – Pary¿a pó³nocy, powraca.
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Micha³ Kozie³

STAN WOJENNY W WARSZAWIE

I NA MAZOWSZU

KALENDARIUM WYDARZEÑ

(wybór)

Micha³ Kozie³, Stan wojenny w Warszawie i na Mazowszu

Stan wojenny, choæ minê³o od jego wprowadzenia tylko 25 lat, wrós³ ju¿ na trwa³e

w ³añcuch wydarzeñ znacz¹cych powojenne dzieje Polski.

Dzia³ania podjête13 grudnia 1981 r. przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego (dziœ ju¿

wiemy, ¿e nieoparte na ¿adnych, nawet tak pokrêtnych jak w PRL normach praw-

nych) by³y konsekwencj¹ wczeœniejszych wyst¹pieñ „w³adzy ludowej” przeciwko

robotnikom, w których imieniu sprawowa³a w³adzê.

Wszystkie te wydarzenia, pocz¹wszy od Poznania 1956, przez Wybrze¿e 1970,

Ursus i P³ock oraz Radom 1976, spowodowa³y aktywizacjê oporu spo³ecznego, któ-

ry zaowocowa³ w roku 1980 powstaniem pierwszej niezale¿nej od w³adzy struktury

zwi¹zkowej, czyli Solidarnoœci.

Stan wojenny, choæ w swoim zamyœle mia³ spacyfikowaæ ruch zrodzony z robot-

niczego buntu, naprawdê spowodowa³ tylko jego wzmocnienie, szczególnie widocz-

ne w mrocznym okresie stanu wojennego.

Warszawa i Mazowsze nie by³y w porównaniu z innymi regionami „zag³êbiem

strajkowym”, jednak intensywnoœæ wydarzeñ oraz ich tragizm powoduj¹, i¿ obok

Œl¹ska to w³aœnie Mazowsze wymaga szczególnego zaznaczenia na mapie wydarzeñ

okresu stanu wojennego.

Pacyfikacja siedziby mazowieckiej Solidarnoœci, represje na ogromn¹ skalê nie

tylko wobec dzia³aczy, ale tak¿e zwyk³ych ludzi, którzy w jakikolwiek sposób

próbowali wspieraæ rodziny uwiêzionych i internowanych, brutalne akcje ZOMO

i uliczne ³apanki, kiedy tylko po uroczystoœciach 1 i 3 Maja, 11 Listopada czy

w rocznicê powstania Solidarnoœci 31 sierpnia ludzie próbowali wyraziæ niezgodê

na panuj¹c¹ wokó³ beznadziejê, symbolizowan¹ przez w³adzê spod znaku Wojsko-

wej Rady Ocalenia Narodowego, wszystkie te wydarzenia, których ukoronowaniem



by³o zabójstwo Grzegorza Przemyka w maju 1983 r. i których konsekwencje ci¹gnê-

³y siê a¿ do roku 1989, ukazuje prezentowane kalendarium.

Zawiera ono autorski przegl¹d wydarzeñ (strajków i innych form protestu),

które przetoczy³y siê przez Warszawê i Mazowsze w latach 1981-1983, dokona-

ny na podstawie opracowania Marka Pernala i Jana Skórzyñskiego Kalendarium

Solidarnoœci 1980-1989, a tak¿e Stan wojenny w Polsce – kalendaria wydarzeñ 13 XII

1981 – 31 XII 1982 autorstwa Wandy Chudzik oraz informacji z gazetek drugiego

obiegu.

Ide¹ jego powstania by³o ukazanie ró¿norodnoœci i skali protestu w Warszawie

i na Mazowszu, przypomnienie i w jakiœ sposób drobne uhonorowanie czêsto bez-

imiennego trudu zwyk³ych mieszkañców, walcz¹cych dzieñ po dniu z narzucon¹

w³adz¹.

13.12.1981 Dekretem datowanym 12 grudnia Rada Pañstwa (przy g³osie sprzeciwu

Ryszarda Reiffa) wprowadzi³a stan wojenny na ca³ym obszarze Polski.

Ukonstytuowa³a siê Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przewodnic-

twem genera³a Wojciecha Jaruzelskiego.

Na mocy dekretu zawieszono dzia³alnoœæ wszystkich organizacji, stowarzyszeñ

i zwi¹zków zawodowych, w tym NSZZ „Solidarnoœæ”, zakazano organizacji straj-

ków i akcji protestacyjnych oraz zwo³ywania wszelkiego rodzaju zgromadzeñ i ma-

nifestacji.

Zmilitaryzowano wiele zak³adów pracy, powo³ano do czynnej s³u¿by wojskowej

du¿¹ liczbê rezerwistów. W oœrodkach internowania osadzono tysi¹ce cz³onków

Solidarnoœci, w tym wiêkszoœæ cz³onków Komisji Krajowej, w³adz regionalnych

i doradców Zwi¹zku.

Uwiêziono Lecha Wa³êsê. Og³oszono godzinê milicyjn¹ od 22.00 do 6.00, zaka-

zano przebywania poza miejscem zamieszkania d³u¿ej ni¿ 48 godzin.

Wprowadzono cenzurê przesy³ek pocztowych i wy³¹czono telefony.

Wstrzymano wszystkie wyjazdy obywateli polskich za granicê.

Zawieszono wydawanie wszelkich pism, poza „Trybun¹ Ludu” i „¯o³nierzem

Wolnoœci”.

Polskie Radio i Telewizja nadawa³y tylko swe I programy. Zaprzestano sprzeda-

¿y benzyny dla samochodów prywatnych. Zawieszono obrady Kongresu Kultury

Polskiej.

13.12.1981 W Hucie „Warszawa” zorganizowano strajk protestacyjny w zwi¹zku

z wprowadzeniem stanu wojennego.

14.12.1981 W zwi¹zku z wprowadzeniem stanu wojennego zorganizowano strajki

w nastêpuj¹cych zak³adach pracy:

– Zak³ady Mechaniczne „Ursus” – w strajku uczestniczy 2 tys. osób;

– Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego PZL „Grochów” w Warszawie – strajkuje

2,5 tys. pracowników;
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– Zak³ady Lamp Oscyloskopowych „Polkolor” w Piasecznie – w strajku uczestni-

czy 500 pracowników;

– Wytwórnia Sprzêtu Komunikacyjnego PZL „Okêcie” w Warszawie – w strajku

uczestniczy 3 tys. pracowników;

– Przedsiêbiorstwo Robót Kolejowych nr 15 w Górze Kalwarii – w strajku uczest-

niczy 500 pracowników;

– Zak³ady Mechaniczne (PZL „Wola”) im. Marcelego Nowotki – w strajku bierze

udzia³ 3 tys. pracowników;

– Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Karola Œwierczewskiego – strajkuje

500 osób;

– Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów (MERA-PIAP) w Warszawie

– w strajku uczestniczy 350 osób;
– Huta „Warszawa” – w strajku uczestniczy ca³y zak³ad;

– Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie – udzia³ bierze 4 tys. osób;

– Fabryka Maszyn Budowlanych im. Ludwika Waryñskiego w Warszawie – udzia³

bierze 500 pracowników;

– Instytut Geologiczny w Warszawie – strajkuje 200 osób;

– Zak³ady Mechaniczno-Precyzyjne „Mera” w B³oniu – strajkuje ca³y zak³ad;

– Zak³ady MERA-PNEFAL w Warszawie – zorganizowano wiec na wydziale me-

chanicznym i przerwano pracê w ca³ym zak³adzie;

– baza samochodowa Przedsiêbiorstwa Transportowo-Sprzêtowego Budownictwa

„Transbud-Warszawa” w Warszawie przy ul. Olbrachta – do strajku przyst¹pi³a

ca³a za³oga (zespawano bramy wjazdowe);

– w Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano wiec studentów z udzia³em

1,5 tys. osób, na którym potêpiono stan wojenny;

– na Politechnice Warszawskiej NSZZ „Solidarnoœæ” zorganizowa³ wiec z udzia³em

500 osób, na którym potêpiono stan wojenny;

– w Zak³adach Wytwórczych Urz¹dzeñ Telefonicznych im. Komuny Paryskiej

zorganizowano wiec za³ogi i podjêto decyzjê o przyst¹pieniu do strajku;

– w Instytucie Lotnictwa w Warszawie uchwalono 24-godzinny strajk okupacyjny;

– w dalszym ci¹gu trwa³ strajk okupacyjny w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiej-

skiego – Akademii Rolniczej w Warszawie, rozpoczêty przed wprowadzeniem sta-

nu wojennego;

– w godzinach przedpo³udniowych przed budynkiem Komitetu ds. Radia i Telewi-

zji PRiTV zgromadzi³o siê 150 osób, domagaj¹c siê zniesienia stanu wojennego;

– w Instytucie Historii PAN w Warszawie zorganizowano nielegalne zebranie, na

którym uchwalono protest przeciw wprowadzeniu stanu wojennego;

– w Zarz¹dzie G³ównym Zwi¹zku Literatów Polskich w Warszawie przyst¹piono

do zbierania podpisów pod petycj¹ wyra¿aj¹c¹ protest przeciw internowaniu gru-

py literatów;

– w oœrodku odosobnienia w Bia³o³êce Dworskiej internowani zorganizowali bunt,

demoluj¹c pomieszczenia i wybijaj¹c szyby – dla zaprowadzenia porz¹dku u¿yto

kompanii ZOMO.
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14.12.1981 W Warszawie powsta³ Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Po-

zbawionym Wolnoœci i ich Rodzinom, usankcjonowany dekretem Prymasa Polski

z 17 grudnia 1981 r.

W póŸniejszym okresie 36 analogicznych komitetów powsta³o w innych diece-

zjach i wiêkszych miastach.

17.12.1981 W rejonie Œródmieœcia zgromadzi³o siê 1 000 osób, które usi³owa³y zor-

ganizowaæ demonstracjê przeciw stanowi wojennemu, u¿yto si³ porz¹dkowych, któ-

re rozproszy³y zebranych.

7.01.1982 W Warszawie pojawi³ siê pierwszy numer „Tygodnika Wojennego”.

13.01.1982 Miesi¹c po og³oszeniu stanu wojennego w wielu koœcio³ach w ca³ym

kraju odby³y siê nabo¿eñstwa w intencji ojczyzny. W warszawskim koœciele pod

wezwaniem œw. Stanis³awa Kostki mszê œwiêt¹ odprawi³ ksi¹dz Jerzy Popie³uszko.

21.01.1982 W podziemnym obiegu ukaza³ siê pierwszy numer warszawskiej „Woli”,

pisma Miêdzyzak³adowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarnoœæ”.

23.01.1982 Za zgod¹ prezydenta Warszawy obradowa³ zarz¹d zawieszonego Stowa-

rzyszenia PAX. Z w³adz naczelnych usuniêto Ryszarda Reiffa i dzia³aczy zwi¹za-

nych z Solidarnoœci¹.

01.1982 W Warszawie zosta³ wydany pierwszy numer podziemnego pisma „KOS”.

11.02.1982 W Warszawie ukaza³ siê pierwszy numer „Tygodnika Mazowsze”, pod-

ziemnego pisma Regionu Mazowsze.

23.02.1982 Zmar³ st. sier¿ant MO Zdzis³aw Karos, postrzelony w Warszawie przez

17-letniego Roberta Chech³acza.

12.03.1982 W Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie na ró¿nych wydzia-

³ach przerwa³o pracê 500 osób.

13.03.1982 W oœrodku odosobnienia w Bia³o³êce Dworskiej internowani wy³¹czyli

w celach œwiat³o i zapalili œwiece na znak protestu przeciw stanowi wojennemu.

16.03.1982 W koœciele pod wezwaniem œw. Marcina w Warszawie zorganizowano

zbiórkê pieniêdzy na rzecz rodzin osób internowanych.

16.03.1982 W Zak³adach Mechanicznych „Ursus” po zakoñczeniu pierwszej zmia-

ny grupa 70 pracowników pod obeliskiem poœwiêconym wydarzeniom grudniowym

1970 roku z³o¿y³a kwiaty i zapali³a znicze.
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19.03.1982 W przedsiêbiorstwie Aparatury Pomiarowej „Mera” w Warszawie

opracowano petycjê protestuj¹c¹ przeciw zwolnieniom z pracy, któr¹ podpisa³o

1 230 pracowników.

20.03.1982 W Zak³adach Mechanicznych „Ursus” wy³¹czono dop³yw energii elek-

trycznej na dwóch wydzia³ach, powoduj¹c 20-minutow¹ przerwê w produkcji.

22.03.1982 Na Rynku Starego Miasta w Warszawie grupa 150 osób, pozoruj¹c œwiê-

to wiosny, wznosi³a okrzyki i pali³a gazety, zak³ócaj¹c porz¹dek publiczny.

23.03.1982 By³a aktywistka KSS KOR Aniela Steinbergowa zorganizowa³a zbiera-

nie podpisów w sprawie reaktywowania Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uwiêzio-

nym i ich Rodzinom „Patronat”.

29.03.1982 50 cz³onków rozwi¹zanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pod-

pisa³o petycjê protestuj¹c¹ przeciw rozwi¹zaniu SDP.

05.04.1982 W Zak³adach Mechanicznych PZL „Wola” na 15 minut przerwa³o pracê

140 pracowników Wydzia³u Mechanicznego.

06.04.1982 W Szpitalu Dzieciêcym „Omega” w Warszawie zorganizowano zbiórkê

pieniêdzy na pomoc dla osób internowanych, aresztowanych i ich rodzin.

08.04.1982 Dziekani 12 wydzia³ów Uniwersytetu Warszawskiego z³o¿yli protest na

rêce Ministra Szkolnictwa Wy¿szego, Nauki i Techniki w zwi¹zku z odwo³aniem

dotychczasowego rektora uczelni z zajmowanego stanowiska.

12.04.1982 W Warszawie zosta³a nadana pierwsza audycja Radia Solidarnoœæ. W na-

stêpnych miesi¹cach podziemne rozg³oœnie radiowe powstan¹ tak¿e w innych mia-

stach.

13.04.1982 Na Cmentarzu Komunalnym na Pow¹zkach grupa 50 osób zorganizo-

wa³a demonstracjê w zwi¹zku z rocznic¹ Katynia, w tzw. Dolince Katyñskiej zapa-

lono znicze i z³o¿ono kwiaty.

13.04.1982 W Zak³adach Mechanicznych „Ursus” na 5 minut przerwa³o pracê

300 osób.

13.04.1982 Na 5 minut przerwa³o pracê 30 pracowników Wydzia³u W-1 Wytwórni

Sprzêtu Komunikacyjnego PZL „Grochów” w Warszawie.

15.04.1982 W zajezdni R-1 MZK w Warszawie zorganizowano zbiórkê pieniêdzy na

pomoc dla rodziny internowanego pracownika zajezdni.
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15.04.1982 W Zak³adach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Ró¿y Luksem-

burg w Warszawie zorganizowano zbieranie podpisów pod petycj¹ domagaj¹c¹ siê

zwolnienia z oœrodka odosobnienia internowanego pracownika zak³adu.

15.04.1982 Na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano 15-minutow¹ demon-

stracjê studentów domagaj¹cych siê pozostawienia dotychczasowego rektora uczel-

ni, prof. Henryka Samsonowicza, na zajmowanym stanowisku.

16.04.1982 W Ursusie przed obeliskiem ku czci wydarzeñ czerwcowych 1976 r. roz-

poczêto masowe sk³adanie kwiatów, zapalono te¿ znicze.

24.04.1982 W Warszawie zawi¹za³ siê Miêdzyzak³adowy Robotniczy Komitet

Solidarnoœci (MRKS).

01.05.1982 W Warszawie, Gdañsku, Toruniu, £odzi, Bia³ymstoku, Szczecinie i in-

nych miastach manifestacje pierwszomajowe zorganizowane przez Solidarnoœæ.

03.05.1982 Wielotysiêczne t³umy zgromadzi³y manifestacje uliczne w Warszawie,

Krakowie, Toruniu, Elbl¹gu, Gliwicach, Szczecinie, Lublinie, Gdañsku i innych

miastach. Wszêdzie interweniowa³o ZOMO.

04.05.1982 Prezydent Warszawy wprowadzi³ ponownie, zniesion¹ 2 maja, godzinê

milicyjn¹ od 24.00 do 5.00, a dla m³odzie¿y do lat 18 od 21.00 do 5.00 i zawiesi³

dzia³alnoœæ instytucji kulturalnych i rozrywkowych.

08.05.1982 W Warszawie powsta³ Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ

„Solidarnoœæ” Region Mazowsze.

12.05.1982 Teatr Powszechny w Warszawie – pracê przerwa³o 20 osób.

13.05.1982 Na apel Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej w ca³ym kraju odby³y siê

15-minutowe manifestacje i strajki. W Warszawie i Krakowie si³y ZOMO zaatako-

wa³y demonstrantów.

13-24.05.1982 Internowani w Bia³o³êce prowadzili g³odówkê protestacyjn¹ prze-

ciwko stanowi wojennemu. G³odówkê podjêto równie¿ w innych oœrodkach inter-

nowania.

13.05.1982 Internowano trzech dziekanów Uniwersytetu Warszawskiego: doc. Jad-

wigê Puzyninê, doc. Hannê Œwidê-Ziembê i doc. Joannê Mantel-Nieæko. Wszyst-

kie trzy zajmowa³y siê internowanymi pracownikami UW.

06.06.1982 Na placu Zwyciêstwa u³o¿ono krzy¿ z kwiatów, przy którym kolporto-

wano wrogie ulotki, wokó³ krzy¿a stale przebywa³y grupy 100-400-osobowe.
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07.06.1982 Jan Naro¿niak, zatrzymany 25 maja przez MO i postrzelony podczas

próby ucieczki, zosta³ uwolniony ze szpitala przy ul. Banacha przez grupê warszaw-

skiego MRKS.

10.06.1982 Na placu Zwyciêstwa w Warszawie, po zakoñczeniu procesji Bo¿ego

Cia³a, zaczê³y gromadziæ siê przy symbolicznym krzy¿u grupy od 100 do 2 000

osób, sk³adano kwiaty, palono znicze, wznoszono wrogie okrzyki.

11.06.1982 Na placu Zwyciêstwa przed symbolicznym krzy¿em gromadzi³y siê

100–300-osobowe grupy, sk³adano kwiaty, palono znicze.

13.06.1982 Na placu Zwyciêstwa przed symbolicznym krzy¿em zbiera³y siê 100–

-300-osobowe grupy, kolportowano ulotki, zatrzymano 21 osób.

13.06.1982 W Ursusie przed obeliskiem ku czci wydarzeñ czerwcowych 1976 r. ze-

bra³a siê 50-osobowa grupa, palono znicze, sk³adano kwiaty.

21.06.1982 W Instytucie Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie zorganizo-

wano zbieranie podpisów pod petycj¹ domagaj¹c¹ siê zwolnienia aresztowanego

pracownika zak³adu, podejrzanego o udzielenie pomocy w ucieczce Janowi Naro¿-

niakowi.

25.06.1982 Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków podj¹³ uchwa-

³ê domagaj¹c¹ siê wznowienia dzia³alnoœci przez Zwi¹zek Literatów Polskich

i Zwi¹zek Artystów Scen Polskich, wyra¿aj¹c jednoczeœnie protest przeciw roz-

wi¹zaniu SDP.

27.06.1982 W Warszawie, w czasie nadawania g³ównego wydania dziennika telewi-

zyjnego, zorganizowano protestacyjny spacer ul. Grójeck¹ z udzia³em ok. 2 000 osób.

27.06.1982 Oko³o godz. 19.00, po zakoñczeniu nabo¿eñstwa w miejscowym koœcie-

le, grupa 500 osób uda³a siê pod obelisk ku czci wydarzeñ czerwcowych 1976 r.

w Ursusie, gdzie odœpiewano pieœni religijne i hymn pañstwowy.

30.06.1982 W Instytucie Chemii Przemys³owej w Warszawie zorganizowano zbie-

ranie podpisów pod petycj¹ w sprawie wznowienia dzia³alnoœci przez NSZZ

„Solidarnoœæ”.

02.07.1982 200 cz³onków Warszawskiego Oddzia³u ZLP podpisa³o petycjê domaga-

j¹c¹ siê wznowienia dzia³alnoœci przez ZLP.

05.07.1982 S³u¿ba Bezpieczeñstwa zatrzyma³a w Warszawie Zofiê Romaszewsk¹,

organizatorkê Radia Solidarnoœæ.
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05.07.1982 W Instytucie Elektrotechniki w Warszawie zorganizowano zbiórkê pie-

niêdzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarnoœæ”.

05.07.1982 W Mazowieckim Kombinacie Budowlanym [w Nowym Dworze Mazo-

wieckim] zorganizowano zbiórkê pieniêdzy na pomoc dla osób represjonowanych

i ich rodzin.

06.07.1982 Na Uniwersytecie Warszawskim 90 pracowników in¿ynieryjno-tech-

nicznych podpisa³o petycjê do senatu uczelni, domagaj¹c siê wniesienia pod jego

obrady spraw zwi¹zanych z porozumieniem zawodowym i rozpoczêcia rozmów

z Komisj¹ Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”.

07.07.1982 Zorganizowano zbiórkê pieniêdzy na pomoc dla represjonowanych

i ich rodzin w Warszawskim Przedsiêbiorstwie Budownictwa Przemys³owego

„¯elbet” w Ursusie.

07.07.1982 W Zak³adach Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Wo³ominie zorganizo-

wano zbiórkê pieniêdzy na pomoc dla represjonowanych i ich rodzin.

13.07.1982 O godz. 21.00 przy symbolicznym krzy¿u na placu Zwyciêstwa grupa

ok. 500 osób umieœci³a portret Lecha Wa³êsy, gipsowe popiersie papie¿a i odœpiewa³a

hymn Solidarnoœci, wystawiono szturmówki z napisami NSZZ „Solidarnoœæ”.

14.07.1982 W Warszawie powsta³a Komisja Wspó³pracy Pism Niezale¿nych, utwo-

rzona przez „CDN – G³os Wolnego Robotnika”, „KOS”, „Tygodnik Wojenny”

i „Wolê”.

19.07.1982 W Warszawie ukonstytuowa³a siê tajna Rada Edukacji Narodowej.

29.07.1982 O godz. 19.00 po zakoñczeniu nabo¿eñstwa w koœciele œw. Krzy¿a

w Warszawie grupa ok. 900 osób uda³a siê na plac Zwyciêstwa, gdzie przy symbo-

licznym krzy¿u zaczê³a œpiewaæ pieœni antypañstwowe i antyradzieckie.

02.08.1982 W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akade-

mii Nauk w Warszawie rozpoczêto zbieranie podpisów pod petycj¹ w sprawie zwol-

nienia z zak³adu karnego pracownika tej instytucji, Ryszarda Herczyñskiego.

09.08.1982 W koœciele œw. Marcina w Warszawie odby³o siê nielegalne zebranie

by³ych dzia³aczy zarz¹du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”, omawiano przygotowanie

strajku generalnego w Regionie.

09.08.1982 W oœrodku dla internowanych w Bia³o³êce Dworskiej zorganizowano

nielegalne zebranie, w którym wziê³o udzia³ 35 internowanych, omawiano dzia³al-
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noœæ TKKF NSZZ „Solidarnoœæ”, wyra¿aj¹c poparcie dla podejmowanych przez

ni¹ inicjatyw.

13.08.1982 Przy tablicy pami¹tkowej NSZZ „Solidarnoœæ” przed Hut¹ „Warszawa”

ok. godz. 14.00 grupa 150 osób odœpiewa³a hymn pañstwowy i pieœni religijne.

13.08.1982 Przed koœcio³em œw. Krzy¿a w Warszawie przy ul. Krakowskie Przed-

mieœcie grupa 150 osób u³o¿y³a krzy¿ z kwiatów.

13.08.1982 W godzinach popo³udniowych grupa 15 osób z³o¿y³a kwiaty przed obe-

liskiem Czerwiec 1976 r. w Ursusie.

13.08.1982 Oko³o godz. 17.00 na placu Zwyciêstwa w Warszawie przed krzy¿em

u³o¿onym z kwiatów zebra³a siê grupa 400 osób, rozwiniêto flagi z napisem NSZZ

„Solidarnoœæ”, zaczêto obrzucaæ funkcjonariuszy MO kamieniami – podczas roz-

praszania zatrzymano 35 osób, w tym 8 kobiet.

16.08.1982 Oko³o godz. 20.25 u zbiegu ul. Freta i Mostowej 100-osobowa grupa usi-

³owa³a zorganizowaæ demonstracjê, grupê rozproszono przy u¿yciu oddzia³ów – za-

trzymano 34 osoby.

21.08.1982 Przy kolumnie Zygmunta na placu Zamkowym w Warszawie ponownie

u³o¿ono krzy¿ z kwiatów o d³ugoœci 7 metrów, przy którym zebra³a siê grupa

300 osób, œpiewano pieœni religijne, kolportowano ulotki.

23.08.1982 W Zak³adzie Kineskopów Kolorowych „Polkolor” w Iwicznej w czasie

przerwy œniadaniowej grupa 100 pracowników zorganizowa³a protest przeciw sta-

nowi wojennemu, wznosz¹c okrzyki i skanduj¹c has³a.

29.08.1982 W Warszawie aresztowano Zbigniewa Romaszewskiego.

31.08.1982 W drug¹ rocznicê Porozumienia Gdañskiego demonstracje uliczne w 34 wo-

jewództwach, m.in. w Gdañsku, Wroc³awiu, Nowej Hucie, Warszawie, Katowicach

i Gorzowie Wielkopolskim.

01.09.1982 W Warszawie przed koœcio³em œw. Anny przy ul. Krakowskie Przedmie-

œcie u³o¿ono krzy¿ z kwiatów, przed którym zapalono znicze.

03.09.1982 W godzinach popo³udniowych przed krzy¿em z kwiatów ko³o ko-

œcio³a œw. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieœcie gromadzi³y siê ca³y dzieñ grupy,

licz¹ce do 400 osób.

05.09.1982 Przed obeliskiem ku czci Czerwca 1976 w Ursusie grupa 60 osób z³o¿y³a

kwiaty i œpiewa³a pieœni religijne.
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08.09.1982 S¹d Warszawskiego Okrêgu Wojskowego w procesie o zabójstwo st.

sier¿. Zdzis³awa Karosa skaza³ Roberta Chech³acza na 25 lat wiêzienia, a 7 innych

oskar¿onych na kary od 13 lat do 2 lat wiêzienia z zawieszeniem.

13.09.1982 W godzinach popo³udniowych przed krzy¿em z kwiatów u³o¿onym

przed koœcio³em Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieœcie w Warszawie grupa

150 osób odœpiewa³a hymn Solidarnoœci.

17.09.1982 Na Cmentarzu Komunalnym na Pow¹zkach w Warszawie z udzia³em

150 osób w tzw. Dolince Katyñskiej zorganizowano demonstracjê z okazji

„43. rocznicy agresji ZSRR na Polskê w 1939 r.”, filmowan¹ przez przedstawicieli

telewizji amerykañskiej – zatrzymano 13 osób.

17.09.1982 30% uczniów VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Tadeusza Reytana

przysz³o do szko³y na lekcje w czarnych ubraniach na znak protestu przeciw „agre-

sji ZSRR na Polskê w 1939 r.”.

17.09.1982 W godzinach wieczornych przed krzy¿em z kwiatów ko³o koœcio³a

œw. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieœcie w Warszawie grupa 150 osób rozwinê³a

transparent z napisem „Solidarnoœæ”, kolportowano ulotki.

20.09.1982 W Warszawie przyst¹piono do zbiórki pieniêdzy na pomnik marsza³ka

Edwarda Rydza-Œmig³ego.

20.09.1982 Na Cmentarzu Komunalnym na Pow¹zkach w czasie pogrzebu Henryka

Kuronia (ojca Jacka Kuronia) zebrani – ok. 800 osób – odœpiewali hymn Solidarnoœci.

30.09.1982 Na murze staromiejskim w Warszawie przy ul. Podwale wmurowano ta-

blicê „ofiar stanu wojennego”, przy której zebra³o siê ok. 200 osób – tablica zosta³a

zlikwidowana.

01.10.1982 W Instytucie Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

zorganizowano zbieranie podpisów pod petycj¹ w sprawie zwolnienia z aresztu

œledczego Jana Józefa Lipskiego.

03.10.1982 Przed koœcio³em Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieœcie w Warsza-

wie zebra³a siê grupa ok. 200 osób, która wkomponowa³a w u³o¿ony krzy¿ z kwia-

tów plakat o wrogiej treœci.

04.10.1982 Dziewiêtnastu pracowników Wydzia³u Mechanicznego w Zak³adach

Wytwórczych Urz¹dzeñ Telefonicznych im. Komuny Paryskiej w Warszawie przer-

wa³o pracê, domagaj¹c siê podwy¿ki zarobków.
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06.10.1982 Na fonii I programu TVP o godz. 21.00 nadano 3-minutow¹ audycjê Ra-

dia Solidarnoœæ.

11.10.1982 W Zak³adach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie podczas przerwy

œniadaniowej grupa ok. 1 000 osób podesz³a pod budynek dyrekcji zak³adu, wzno-

sz¹c wrogie okrzyki oraz œpiewaj¹c pieœni religijne i patriotyczne – po zakoñczeniu

przerwy osoby demonstruj¹ce rozesz³y siê do pracy.

12.10.1982 Na 40 minut przerwa³o pracê 500 osób w Zak³adach Mechanicznych

„Ursus” w Warszawie.

13.10.1982 Przed koœcio³em Wizytek przy ul. Krakowskie Przedmieœcie grupa

ok. 300 osób w godzinach popo³udniowych odœpiewa³a hymn Solidarnoœci i Rotê ze

zmienionymi s³owami.

18.10.1982 W Zak³adach Wytwórczych Urz¹dzeñ Telefonicznych im. Komuny Pa-

ryskiej w Warszawie 12 pracowników nie przyst¹pi³o do pracy.

01.11.1982 W warszawskim mieszkaniu aktorki Ewy Da³kowskiej odby³a siê pre-

miera Teatru Domowego – przedstawienie Wszystkie spektakle zarezerwowane nr 2

- przywracanie porz¹dku, oparte na tekstach poetyckich lat 80. i piosenkach Jana Ke-

lusa. Prezentowane przed wprowadzeniem stanu wojennego w Teatrze Powszech-

nym, zosta³o póŸniej zdjête z afisza.

01.11.1982 Na Cmentarzu Komunalnym na Pow¹zkach w Warszawie w tzw. Dolin-

ce Katyñskiej ustawiono symboliczne krzy¿e – sprawcy zostali zatrzymani.

04.11.1982 S¹d Wojewódzki w Warszawie zarejestrowa³ pierwsz¹ now¹ organizacjê

zwi¹zkow¹ – Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Sto³eczne-

go Przedsiêbiorstwa Transportu Handlu Wewnêtrznego.

04.11.1982 W Warszawie na fonii I Programu TVP podczas nadawania g³ównego

wydania dziennika 1,5-minutowa audycja Radia Solidarnoœæ.

09.11.1982 W przejœciu podziemnym na skrzy¿owaniu ul. Marsza³kowskiej i Al. Je-

rozolimskich nadano przez urz¹dzenie megafonizacyjne przemówienie Zbigniewa

Bujaka.

10.11.1982 Rektor UW prof. Kazimierz Dobrowolski zawiesi³ z powodu strajku za-

jêcia na Wydziale Psychologii UW; 10 i 11 listopada w Warszawie zatrzymano

60 studentów.
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10.11.1982 O godz. 5.45 na pêtli tramwajowej przy Fabryce Samochodów Osobo-

wych w Warszawie grupa ok. 300 pracowników rozwinê³a transparent z napisem

„Niech ¿yje Solidarnoœæ” i w szyku zwartym uda³a siê na teren fabryki.

10.11.1982 W II LO im. Stefana Batorego w Warszawie zorganizowano tzw. przer-

wê ciszy.

10.11.1982 W VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie zorganizowano tzw. przer-

wê ciszy.

10.11.1982 W IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie zorganizowano

tzw. przerwê ciszy.

10.11.1982 W IV LO im. Adama Mickiewicza zorganizowano tzw. przerwê ciszy.

10.11.1982 Na dziedziñcu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie

Przedmieœcie w Warszawie o godz. 12.00 zebra³o siê ok. 1 500 studentów.

11.11.1982 Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa w katedrze œw. Jana w Warszawie t³um

ok. 2 500 osób zacz¹³ przemieszczaæ siê na plac Zamkowy, wykazuj¹c agresywn¹ po-

stawê – przyst¹piono do jego rozpraszania, podczas legitymowania zatrzymano

60 osób.

11.11.1982 W Przemys³owym Instytucie Telekomunikacji [Centrum Naukowo-

-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „Unitra-Radwar”] 271 pracowników po

zakoñczeniu pracy w sposób zorganizowany wymaszerowa³o z terenu obiektu.

26.11.1982 Po zakoñczeniu uroczystoœci pogrzebowych Gra¿yny Kuroñ na Cmentarzu

Pow¹zkowskim w Warszawie, w których uczestniczy³o ok. 2 000 osób, z cmentarza

na ul. Pow¹zkowsk¹ wysz³a w szyku zwartym grupa 50 osób z bia³o-czerwon¹ flag¹

i po przejœciu ok. 150 m rozproszy³a siê.

13.12.1982 Oko³o godz. 18.00 przed krzy¿em z kwiatów u³o¿onym przy koœciele

œw. Anny w Warszawie grupa 200 osób odœpiewa³a hymn pañstwowy ze zmienio-

nym tekstem.

16.12.1982 W przejœciu podziemnym przy FSO w Warszawie u³o¿ono krzy¿ z zapa-

lonych zniczy, przy którym umieszczono transparent „Pamiêci poleg³ych stocz-

niowców i górników”.

19.12.1982 Rada Pañstwa podjê³a uchwa³ê zawieszaj¹c¹ stan wojenny z dniem

31 XII 1982 r.
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17.02.1983 W procesie warszawskiego Radia Solidarnoœæ Zbigniew Romaszewski

skazany zosta³ na 4,5 roku wiêzienia, pozosta³ych 8 oskar¿onych od 7 miesiêcy do

3 lat wiêzienia.

08.03.1983 W rocznicê wydarzeñ marcowych 1968 r. odby³a siê manifestacja na

Uniwersytecie Warszawskim.

08.03.1983 Aresztowany zosta³ w Warszawie pisarz Aleksander Ma³achowski, cz³o-

nek w³adz krajowych i regionalnych NSZZ „Solidarnoœæ”, oskar¿ony o kontynuo-

wanie dzia³alnoœci zwi¹zkowej. Zatrzymany wraz z nim Zbigniew Bujak umkn¹³

funkcjonariuszom milicji.

03.05.1983 Odby³y siê demonstracje w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Lublinie.

03.05.1983 Nieumundurowani funkcjonariusze MSW dokonali w Warszawie naj-

œcia na Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnoœci i ich Ro-

dzinom. Zdemolowano lokal, uprowadzono i pobito 4 osoby.

14.05.1983 Zmar³ 18-letni Grzegorz Przemyk, ciê¿ko pobity 12 maja w komisaria-

cie MO na warszawskiej Starówce.

19.05.1983 W Warszawie z udzia³em kilkudziesiêciu tysiêcy ludzi odby³ siê pogrzeb

Grzegorza Przemyka.

19.05.1983 Zakoñczy³ siê proces warszawskiego MRKS. Adam Borowski zosta³ ska-

zany na 3,5 roku wiêzienia, a 7 innych oskar¿onych na kary od 2 lat do 2 lat z za-

wieszeniem.

22.07.1983 Po 586 dniach zniesiono stan wojenny w Polsce.
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Z DZIA£ALNOŒCI
WARSZAWSKICH ARCHIWÓW

Ryszard Wojtkowski

TEMATYKA ROZMÓW W£ADZ MIASTA

WARSZAWY Z PRZEDSTAWICIELAMI

DUCHOWIEÑSTWA

W LATACH 1981-1989 (cz. 1)

Ryszard Wojtkowski, Tematyka rozmów w³adz miasta Warszawy ...

W Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy przechowywane s¹ w zespole Prezy-

dium Rady Narodowej m.st. Warszawy (nr zesp. 36, 555 j.a., 6,6 mb), Prezydium

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie (nr zesp. 523, 65 j.a., 1,5 mb), a tak¿e

Urz¹du m.st. Warszawy (nr zesp. 2305, 214 j.a., 2,3 mb) akta wydzia³ów ds. wyznañ

z lat 1945-1989, zawieraj¹ce materia³y dotycz¹ce stosunków pañstwo–Koœció³ na te-

renie województwa warszawskiego i miasta Warszawy. Wœród zgromadzonych akt

znajdujemy dokumenty wytworzone przez pracowników tych wydzia³ów oraz do

nich nadsy³ane. Dziêki temu mo¿na poznaæ zakres ich dzia³alnoœci, która by³a

g³ównie ukierunkowana na inwigilacjê Koœcio³a katolickiego. Wœród przechowy-

wanych materia³ów w Archiwum spotykamy teczki ksiê¿y, zawieraj¹ce m.in. cha-

rakterystyki poszczególnych duchownych, kwestionariusze osobowe, koresponden-

cjê w sprawach parafialnych, dokumentacjê z rozmów przeprowadzanych z ksiê¿-

mi, decyzje i stanowiska wydzia³ów w sprawie obejmowania przez poszczególnych

duchownych parafii, stenogramy z wyg³aszanych przez nich kazañ. Przejête zosta³y

tak¿e materia³y poœwiêcone zrzeszeniom, stowarzyszeniom, zwi¹zkom wyznanio-

wym, zgromadzeniom, zakonom koœcielnym, parafiom, pisma, okólniki, instruk-

cje, informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Koœcio³a, wizytacje zak³adów wychowaw-

czych prowadzonych przez zakony, sprawy budownictwa sakralnego, personalne,

w tym awansów pracowników naukowych ATK, powstania nowych cmentarzy, re-

presji ekonomicznych wobec archidiecezji warszawskiej, wykazy ukaranych osób

duchownych.



Wymienione wy¿ej wydzia³y wchodzi³y w sk³ad dzia³aj¹cej w ca³ym kraju struk-

tury (na szczeblu województwa, powiatu, miasta), na czele której sta³ Urz¹d ds. Wy-

znañ, powsta³y w 1950 r. G³ównym zadaniem Urzêdu by³ nadzór nad Koœcio³em

i zwi¹zkami wyznaniowymi przez dzia³ania administracyjne.

Formalnie dzia³a³ on w strukturach Urzêdu Rady Ministrów na czele z kierow-

nikiem, w póŸniejszym okresie w randze ministra. Zebrany w skali ca³ego kraju

materia³ dotycz¹cy koœcio³ów przesy³any by³ do centrali w Warszawie, sk¹d po ob-

róbce i analizie prezentowano go na forum tzw. Komisji ds. Kleru przy Wydziale

Administracyjnym KC PZPR. Na poziomie Komisji materia³ zebrany przez Urz¹d

konfrontowano z materia³ami zebranymi przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa, równie¿

wspó³dzia³aj¹c¹ na niektórych polach z wydzia³ami ds. wyznañ. Ta wspó³praca ba-

zowa³a na wytycznych Biura Politycznego KC PZPR, które wyznacza³o zakres dzia-

³añ przeciw Koœcio³owi. Sam Urz¹d korzysta³ w swej dzia³alnoœci tak¿e z pomocy

innych struktur administracji, choæby Ministerstwa Oœwiaty (nadzór nad semi-

nariami, szko³ami wyznaniowymi), Ministerstwa Finansów (polityka podatkowa),

Ministerstwa Budownictwa (kontrola materia³ów budowlanych).

Wœród wymienionych materia³ów przejêtych przez APW jedn¹ z bardziej inte-

resuj¹cych jest teczka zatytu³owana „Notatki z rozmów Prezydenta m.st. Warszawy

z biskupami (1981-1989)”, znajduj¹ca siê w aktach Wydzia³u ds. Wyznañ Urzêdu

m.st. Warszawy (spis nr 3, sygn. 18). Zawiera ona dokumenty z rozmów prowadzo-

nych przez urzêdników warszawskich z przedstawicielami duchowieñstwa, ukazu-

j¹ce ich tematykê, poruszane zagadnienia, cele stawiane przez obie strony. Notatki

z tych spotkañ by³y przesy³ane do Urzêdu ds. Wyznañ, Wydzia³u Administracyjne-

go KW PZPR, Prezydenta m.st. Warszawy. Wynika z nich, i¿ w³adze bardzo du¿y

nacisk k³ad³y na odsuniêcie Koœcio³a od dzia³alnoœci spo³eczno-politycznej, wywie-

ra³y presjê, by duchowieñstwo nie anga¿owa³o siê w obronê opozycji politycz-

nej i dzia³alnoœæ patriotyczn¹, wreszcie – walczy³y z nielegalnym budownictwem

koœcielnym. Strona koœcielna, staj¹c niejednokrotnie po stronie przeciwników

w³adz komunistycznych, pomagaj¹c represjonowanym i broni¹c swojego stanowi-

ska w tych sprawach, stara³a siê jednoczeœnie uzyskaæ ustêpstwa i zgodê w³adz na

pozytywne rozpatrzenie problemów Koœcio³a, szczególnie w sferze budownictwa

sakralnego.

Analizuj¹c treœæ poszczególnych dokumentów, nale¿y braæ pod uwagê, i¿ by³y

sporz¹dzane przez urzêdników tych wydzia³ów, w tym m.in. przez jego dyrektora,

co niew¹tpliwie ka¿e spojrzeæ z nale¿nym krytycyzmem i ostro¿noœci¹ na niektóre

zawarte w nich sformu³owania czy te¿ oceny.

Informacje z rozmów poprzedzane s¹ w wiêkszoœci notatkami przygotowywanymi

dla prezydentów Warszawy, zawieraj¹cymi proponowane tematy, które powinny byæ

poruszane podczas spotkañ.

Pierwszy dokument (bez daty, bez podpisu) (k.1-5), zatytu³owany „Proponowa-

ne tematy do rozmowy Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy z ks. Bpem Je-

rzym Modzelewskim w dniu 7.X.1981 r.”, jest podzielony na kilka grup tematycz-

nych. W pierwszej, nosz¹cej tytu³ „Przypadki udzia³u ksiê¿y w akcjach o charakte-

rze politycznym”, wyliczone s¹ sytuacje i zdarzenia, zakwalifikowane przez ówczes-
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ne w³adze jako dzia³alnoœæ „polityczna”, które, wed³ug nich, nie powinny mieæ

miejsca. Wœród wymienionych przyk³adów znaleŸli siê m.in. ksiê¿a:

– ks. Bogdan Stelmach, wikariusz parafii w Podkowie Leœnej, który podczas kaza-

nia wyg³oszonego 9 sierpnia 1981 r. mia³ stwierdziæ: „Nowy Prymas Glemp

oœwiadczy³, ¿e bêdzie szed³ drog¹ kardyna³a Wyszyñskiego i bêdzie walczy³

z Rz¹dem wszystkimi œrodkami i metodami”;

– ks. Antoni Czajkowski, kapelan parafii œw. Wincentego à Paulo, który podczas

sk³adania wieñców na grobie katyñskim w obecnoœci delegacji Solidarnoœci

i Konfederacji Polski Niepodleg³ej na Cmentarzu Pow¹zkowskim 17 wrzeœnia

1981 r. mia³ wyg³osiæ „kazanie, które zawiera³o akcenty antypañstwowe i antyra-

dzieckie”;

– ks. Leon Kantorski, proboszcz parafii w Podkowie Leœnej, w kazaniu wyg³oszo-

nym 23 sierpnia 1981 r. mia³ stwierdziæ, ¿e „w³adze maj¹ na celu zniszczyæ Soli-

darnoœæ. W tym celu Rz¹d kokietuje Koœció³ i wiarê, aby sk³óciæ Solidarnoœæ

ze spo³eczeñstwem”. Natomiast 30 sierpnia 1981 r. podczas kazania oznajmi³,

i¿ „premier Jaruzelski straci³ zaufanie narodu i Solidarnoœci”, jak równie¿,

¿e „up³ywa rocznica podpisania porozumieñ nie z rz¹dem, ale z kacykami”;

– ks. Kazimierz Konowrocki, proboszcz parafii w Koby³ce, który podczas mszy œw.

odprawionej 15 sierpnia 1981 r. w Ossowie z okazji tzw. cudu nad Wis³¹ „ostro za-

atakowa³ w³adze pañstwowe”;

– ks. Wac³aw Kar³owicz, proboszcz parafii œw. Wac³awa, który równie¿ po mszy od-

prawianej z okazji bitwy warszawskiej 16 sierpnia 1981 r. w Ossowie „uda³ siê

wraz ze zgromadzonymi ludŸmi pod pomnik ks. Ignacego Skorupki, gdzie wyg³o-

si³ kazanie o silnych akcentach antyradzieckich. W czasie mszy i po jej zakoñcze-

niu osoby z opaskami «Solidarnoœæ» zbiera³y pieni¹dze na pomnik «ofiar Katy-

nia» oraz sprzedawa³y druki o treœci antypañstwowej”.

Odnotowano tak¿e uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru Gminnej Spó³dzielni

„Samopomoc Ch³opska” w Starych Babicach, podczas której ksi¹dz wyg³aszaj¹cy

kazanie u¿ywa³ zwrotów okreœlanych jako antypañstwowe, m.in.: „Ziemiê, któr¹

da³ ch³opom PKWN, zabrali pijani komuniœci w taki sam sposób, jak to uczynili

barbarzyñcy”, „doœæ ju¿ mamy warcho³ów i czerwonych z³odziei”, „komunizm

trzeba wypaliæ”.

Ponadto notatka zawiera informacjê o udziale ksiê¿y (jednym z nich mia³ byæ

ks. Zbigniew Szczêœniak) w procesie Leszka Moczulskiego i innych przywódców

Konfederacji Polski Niepodleg³ej. Podczas przerwy w procesie ksiê¿a ci za³o¿yli

szaty liturgiczne i udzielili „wszystkim oskar¿onym komunii, a nastêpnie opuœcili

gmach s¹du. Obaj podczas udzielania komunii wpiêli sobie do klap znaczki Konfe-

deracji Polski Niepodleg³ej”.

Druga grupa tematyczna dotyczy³a „umieszczania emblematów religijnych

w pomieszczeniach szkó³ oraz w zak³adach pracy”. Wymieniono przyk³ad ks. Ire-

neusza Wojciechowskiego z parafii w Pra¿mowie i ks. Bogdana Jaworka z Konstanci-

na. Zaniepokojenie w³adz budzi³ udzia³ ksiê¿y w zawieszaniu krzy¿y, na proœbê

organizacji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ”, w zak³adach produkcyjnych, m.in.

w Ursusie, Hucie „Warszawa”, FSO na ¯eraniu.
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Trzecia grupa dotyczy³a „samowoli budowlanych”, czyli inwestycji prowadzo-

nych przez ksiê¿y bez zgody w³adz; czwarta – „samowolnego zajmowania pomie-

szczeñ niebêd¹cych w³asnoœci¹ parafii na kaplice i punkty katechetyczne”. Wœród

przyk³adów wymieniono dzia³alnoœæ ks. Mariana Palecznego, proboszcza parafii we

wsi K³udno.

Pi¹ta grupa przewidywa³a tematy, które mo¿e podczas rozmowy poruszyæ bi-

skup, np. lokalizacji nowych koœcio³ów.

W szóstej grupie znalaz³y siê problemy, które mo¿e wysun¹æ prezydent podczas

rozmowy, np. nadmiernego, zdaniem w³adz, zaanga¿owania siê biskupów warszaw-

skich w imprezy o charakterze „politycznym” i nadawania im uroczystego charak-

teru przez udzia³ hierarchów, np. ks. biskup W³adys³aw Mizio³ek wzi¹³ udzia³ w po-

œwiêceniu nowej siedziby NSZZ „Solidarnoœæ” w Warszawie przy ul. Mokotow-

skiej, w ods³oniêciu pomnika poœwiêconego wydarzeniom 1976 r. w Ursusie,

a ks. biskup Jerzy Modzelewski wraz z biskupem Kraszewskim w mszy œw. na tere-

nie FSO, podczas której poœwiêcono sztandar zak³adowej Solidarnoœci.

Materia³y te by³y wykorzystywane w przeprowadzonych jesieni¹ 1981 r. przez

Jerzego Milewskiego, prezydenta m.st. Warszawy, dwóch rozmowach z ks. bisku-

pem Jerzym Modzelewskim.

W pierwszej kolejnoœci omówiona zosta³a sytuacja bie¿¹ca w Polsce. Prezydent

wyrazi³ nadziejê, ¿e kuria warszawska bêdzie pomocna w ³agodzeniu nastrojów spo-

³ecznych, chocia¿ – wed³ug niego – dzia³ania dostojników i ich udzia³ w ró¿nych

imprezach, w tym Solidarnoœci (zdaniem w³adz wymierzonych w pañstwo), nie s³u-

¿¹ temu celowi. Uzupe³niaj¹c wypowiedŸ prezydenta, dyrektor Wydzia³u ds. Wy-

znañ Jerzy Œliwiñski zwróci³ uwagê na „wrogie politycznie wypowiedzi” ksiê¿y

oraz koniecznoœæ zachowania konstytucyjnego rozdzia³u pañstwa od Koœcio³a, na-

ruszanego przez samowole budowlane, zajmowanie lokali na punkty katechetyczne

czy te¿ wieszanie krzy¿y.

Biskup Modzelewski, zajmuj¹c stanowisko w powy¿szych sprawach, oœwiadczy³,

¿e dobrze siê sta³o, i¿ zrozumiano, „¿e dotychczasowy styl rz¹dzenia gospodarczego

nie prowadzi³ do dobrego” (k. 6). Ponadto wyrazi³ zainteresowanie kwesti¹, czy

„poprawia siê sytuacja gospodarcza wskutek dzia³añ rz¹du”. Ustosunkowuj¹c siê do

sytuacji spo³ecznej, stwierdzi³, ¿e „Koœció³ wykazuje zrozumienie sytuacji, dlatego

dzia³a dla przywrócenia spokoju, ³adu i porz¹dku i uwa¿a, ¿e sprawy konfliktowe

nale¿y rozwi¹zywaæ przez cierpliwe rozmowy. (...) Koœció³ i prymas w³aœnie tak

dzia³aj¹, by wp³ywaæ na atmosferê wzajemnego zaufania i zrozumienia. W tym kie-

runku Koœció³ i prymas bêd¹ dalej szli”. Poruszaj¹c sprawê udzia³u duchowieñstwa

w imprezach organizowanych przez NSZZ „Solidarnoœæ”, stwierdzi³, ¿e obecnoœæ

biskupów ³agodzi nastroje, co jest zgodne z lini¹ kardyna³a Wyszyñskiego. Co do

wypowiedzi ksiê¿y, które odbiegaj¹ od przyjêtej linii, oznajmi³, ¿e trzeba do ich

dzia³añ podchodziæ z wyrozumia³oœci¹. Uzna³ tak¿e, ¿e wieszanie krzy¿y odbywa

siê czêsto pod naciskiem rodziców, którzy czêsto nie rozumiej¹, dlaczego nauczanie

religii ma odbywaæ siê tylko w budynkach koœcielnych.

Drugie spotkanie odby³o siê 10 listopada 1981 r. Prezydent Warszawy poinfor-

mowa³ biskupa Modzelewskiego o wizycie wiceprzewodnicz¹cego Regionu Ma-
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zowsze NSZZ „Solidarnoœæ” Seweryna Jaworskiego oraz Wojciecha Ziembiñskiego

w sprawie organizacji uroczystoœci 11 Listopada oraz zapewnienia oœwietlenia i za-

bezpieczenia porz¹dku. W³adze miasta wyrazi³y na nie zgodê, zwróci³y siê te¿ do

biskupa z proœb¹ o wspó³pracê w utrzymaniu porz¹dku oraz zapobie¿enie ewentu-

alnym wyst¹pieniom antypañstwowym, tym bardziej ¿e uroczystoœci mia³y rozpo-

cz¹æ siê nabo¿eñstwem. Na uwagê biskupa, i¿ to on bêdzie celebrowa³ uroczystoœci

koœcielne, a kazanie wyg³osi ks. Niedzielak, dyrektor Wydzia³u ds. Wyznañ stwier-

dzi³, ¿e „ks. Niedzielak znany jest z tego, ¿e w zapale krasomówczym traci poczucie

odpowiedzialnoœci i rozs¹dku”. Ks. biskup oœwiadczy³, ¿e porozmawia z ks. Nie-

dzielakiem. (Ksi¹dz Stefan Niedzielak zosta³ zamordowany przez nieznanych spraw-

ców 20 stycznia 1989 r. w Warszawie). Jednoczeœnie wyrazi³ nadziejê, ¿e „przebieg

uroczystoœci bêdzie spokojny, a zw³aszcza w katedrze, w przeciwieñstwie do lat po-

przednich, kiedy mia³y miejsce zak³ócenia liturgii i wznoszenie nieprzyjemnych

okrzyków pod adresem kap³anów”.

W dalszej czêœci rozmowy poruszono mo¿liwoœæ odprawienia mszy polowej, po-

œwiêcenia trasy, tablic (z nazw¹ trasy – im. Armii Krajowej) i mostu im. Grota-Ro-

weckiego. Ustalono, i¿ kiedy bêdzie znany termin jej otwarcia, zostan¹ okreœlone

obrz¹dki religijne zwi¹zane z tym wydarzeniem.

Pierwsza notatka ze spotkania po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grud-

nia 1981 r. zosta³a sporz¹dzona 26 stycznia 1982 r. Wczeœniej jednak Wydzia³

ds. Wyznañ sporz¹dzi³ tezy przygotowuj¹ce prezydenta Warszawy do rozmowy

(k. 14-16). Wœród nich znalaz³y siê nastêpuj¹ce sprawy:

1. Zapoznanie ks. biskupa z sytuacj¹ polityczn¹ i gospodarcz¹ w Warszawie

i województwie warszawskim.

2. Poinformowanie, ¿e „na ogó³ w³adze miejskie zadowolone s¹ z postaw ducho-

wieñstwa w okresie stanu wojennego”, a przemieszczanie siê obrazu Matki Boskiej

Jasnogórskiej przebiega spokojnie i zgodnie z przyjêtymi ustaleniami.

3. Zwrócenie uwagi, ¿e zdarzaj¹ siê „przypadki wrogich postaw ze strony ksiê¿y

w stosunku do posuniêæ Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego”. Wœród nich wy-

mieniono:

a. proboszcza parafii w Radzyminie – 13 grudnia 1981 r. umo¿liwi³ kazanie re-

kolekcjoniœcie, w którym pad³y nastêpuj¹ce s³owa: „(…) prze¿yliœmy okupacjê nie-

mieck¹, prze¿yjemy i okupacjê komunizmu. (...) Rz¹d nie przemawia jêzykiem, ja-

kim mia³ przemawiaæ, nie chce dialogu z Solidarnoœci¹. (...) Módlmy siê za uwiê-

zionych (...)”;
b. stwierdzenie „(…) nie mo¿na dziœ wiêcej powiedzieæ, kiedy czo³gi i patrole

kr¹¿¹ po ulicach Warszawy, nie mog³o byæ porozumienia ze znanych powodów, któ-

rych dzisiaj nie bêdziemy wymieniaæ”, wypowiedziane podczas nabo¿eñstwa

20 grudnia 1981 r. w katedrze œw. Jana;

c. s³owa ks. Wojciechowskiego, „¿e w³adza komunistyczna przeœladuje dzia³aczy

Solidarnoœci, aresztuj¹c ich i morduj¹c”, a oni sami to ludzie, „którzy chcieli wy-

zwoliæ kraj spod okupacji radzieckiej”, kierowane do m³odzie¿y szkolnej;

d. wystroje szopek bo¿onarodzeniowych w koœcio³ach warszawskich, w których

„by³y elementy o akcentach politycznych”:
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– koœció³ pw. Matki Boskiej £askawej przy ul. Œwiêtojañskiej, gdzie na tle mapy

Polski umieszczono napis: „W biedzie, niewoli i nêdzy…”;

– koœció³ Kapucynów przy ul. Miodowej, gdzie umieszczono „wóz drabiniasty na

którym ch³op trzyma transparent z napisem «NSZZ RI Solidarnoœæ»”;
– koœció³ Niepokalanego Poczêcia NMP na Bielanach przy ul. Dewajtis, gdzie

umieszczono „or³a ze spuszczon¹ g³ow¹, z którego dzioba ciekn¹ krople krwi. Pod

or³em napis: «Bo¿e, zmi³uj siê, bo Polska ginie»”;

– koœció³ œw. Aleksandra na pl. Trzech Krzy¿y, gdzie „zasadniczym elementem

szopki jest bia³o-czerwona flaga z napisem «Solidarnoœæ»”;

– koœció³ œw. Anny w Piasecznie, gdzie „umieszczono nad wejœciem has³o: „But

¿o³nierza i skrwawiony p³aszcz zostanie spalony”.

4. Spory fragment tez zawiera omówienie akcji pomocy internowanym, prowa-

dzonej z udzia³em Koœcio³a, która budzi³a sprzeciw w³adz. Ze wzglêdu na specy-

ficzny jêzyk u¿yty przez sporz¹dzaj¹cych notatkê oraz zawarte w niej obawy warto

go zacytowaæ w ca³oœci. „Prowadzona przez duchowieñstwo akcja dobroczynna na

rzecz internowanych w wielu przypadkach nosi znamiona dzia³alnoœci politycznej.

Akcja ta nabiera rozmachu i z ka¿dym dniem staje siê coraz bardziej powszechna.

Wystêpuj¹ fakty dezinformacji wiernych o warunkach, w jakich przebywaj¹ inter-

nowani. Niektóre komunikaty og³aszane przez ksiê¿y sugeruj¹ bardzo z³e warunki,

w jakich przebywaj¹ internowani, brutalny stosunek s³u¿b porz¹dkowych, co wp³y-

wa na nastrój nerwowoœci, a nawet histerii zwi¹zanej z wprowadzeniem stanu wo-

jennego i zwi¹zanym z tym internowaniem pewnych osób. Poprzez wywieszanie

ulotek i og³oszeñ w miejscach publicznych oraz demonstracyjne podawanie w ko-

munikatach koœcielnych informacji o koniecznoœci udzielenia pomocy internowa-

nym akcja ta przekszta³ci³a siê w typowo polityczn¹. Np. w koœciele œw. Jacka

w Warszawie ul. Freta 10 by³y rozwieszane ulotki w sprawie zbiórki darów dla in-

ternowanych, gdzie na pierwszym miejscu stawia siê zbiórkê benzyny, maœci ichtio-

lowej na odmro¿enia, co stwarza odpowiedni polityczny klimat. Na uwagê zas³ugu-

je fakt, ¿e dzia³alnoœæ tê prowadz¹ g³ównie osoby œwieckie wywodz¹ce siê ze œrodo-

wisk zbli¿onych do ugrupowañ antysocjalistycznych typu KSS-KOR, KPN itp.

Je¿eli honorowaæ bêdziemy dzia³alnoœæ koœcio³a i duchownych w akcji pomocy in-

ternowanym, to jednoczeœnie nie mo¿emy aprobowaæ udzia³u w tej akcji osób

œwieckich zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ opozycyjn¹ i sugerujemy, by siê nimi w³adze

koœcielne nie pos³ugiwa³y”.

5. Zastrze¿enia Wydzia³u ds. Wyznañ budzi³y dzia³ania maj¹ce „posmak manife-

stacji antyradzieckiej”. Do takich zaliczono ustawienie na cmentarzu parafialnym

na Bródnie trzech krzy¿y, które by³y otoczone drewnian¹ obrêcz¹, na niej wyryto

napis „Katyñ 1940”, wokó³ pali³y siê znicze i gromadzili siê ludzie.

6. W pozosta³ych punktach Wydzia³ przewiduje wys³uchanie, „co biskup ma do

za³atwienia”, uzgodnienie nastêpnego terminu spotkania wraz z omówieniem pla-

nu budownictwa sakralnego oraz sporz¹dzeniem odpowiedniego protokó³u.

W spotkaniu 23 stycznia 1982 r. uczestniczyli ks. biskup Jerzy Modzelewski,

ks. Edward ¯mijewski oraz prezydent m.st. Warszawy Jerzy Milewski i dyrektor

Wydzia³u ds. Wyznañ Jerzy Œliwiñski. W notatce (k. 17-19) sporz¹dzonej z tej roz-
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mowy stwierdzono, i¿ ks. biskup przyby³ na zaproszenie prezydenta Warszawy.

Spotkanie rozpocz¹³ prezydent Jerzy Majewski od ogólnego omówienia sytuacji

w Warszawie, wykorzysta³ przy tym przedstawione wczeœniej tezy. Nastêpnie dy-

rektor Wydzia³u ds. Wyznañ kontynuowa³ tematykê wyst¹pienia prezydenta War-

szawy, przedstawiaj¹c nowe przyk³ady (inne ni¿ wymienione w tezach) zaanga¿o-

wania ksiê¿y w dzia³alnoœæ polityczn¹. Zaliczy³ do nich:

A. Postawê ks. Leona Kantorskiego, proboszcza parafii w Podkowie Leœnej,

„który 13. XII. 1981 r. zosta³ na krótko zatrzymany, kreuje siê z tego powodu na bo-

hatera i mêczennika oraz daje temu publiczny wyraz w kazaniach wyg³aszanych

przez siebie lub swoich wikariuszy”.

B. Samowolne rozbudowanie przez ks. Kazimierza Konowrockiego kaplicy na

cmentarzu poleg³ych w wojnie 1920 r. w Ossowie, na którym co roku przez KPN

organizowane s¹ „imprezy antyradzieckie”.

C. Odprawienie 17 stycznia 1982 r. w koœciele œw. Stanis³awa Kostki na ¯oli-

borzu mszy œw. w intencji przeœladowanych dzia³aczy Solidarnoœci i ich rodzin.

Wed³ug dyrektora Wydzia³u „ca³e nabo¿eñstwo zosta³o starannie wyre¿yserowane

w celu uzyskania nastroju niezwyk³oœci, grozy, poczucia krzywdy, a w sumie atmo-

sfery wrogoœci wobec w³adz, przez recytowanie utworów poetyckich o walce z cie-

miê¿c¹, nêdz¹ i g³odem. Utwory te recytowali znani aktorzy – Danuta Szaflarska,

Damian Damiêcki, Andrzej Fedorowicz, Andrzej Zaorski, Maja Komorowska, Ma-

rian Opania, Daniel Olbrychski i Zofia Mrozowska”.

W dalszym ci¹gu dyskusji Jerzy Œliwiñski poruszy³ sprawê pomocy internowa-

nym. Zwróci³ uwagê na to, „¿e pod p³aszczykiem pracy w koœciele œw. Marcina na

Piwnej i œw. Jacka na Freta kontynuowana jest dzia³alnoœæ nielegalnych lub zawie-

szonych organizacji jak KOR, KPN i Solidarnoœæ”. Domaga³ siê „odsuniêcia tych

osób, które przyklei³y siê do koœcio³a bynajmniej nie w celach religijnych, lecz [by

– R.W.] pod ochron¹ koœcio³a prowadziæ wrog¹ wobec pañstwa dzia³alnoœæ i wci¹g-

n¹æ do niej koœció³”.

Odpowiadaj¹c, biskup Modzelewski ograniczy³ siê do stwierdzenia, „¿e akcja

pomocy jest uzgodniona miêdzy rz¹dem i episkopatem. Udzielana jest ona zgodnie

z misj¹ koœcio³a internowanym, ich rodzinom, ludziom zwalnianym z pracy i po-

wodzianom”, nie przewiduje siê te¿ ograniczeñ w selekcjonowaniu osób bior¹cych

udzia³ w pomocy. I dalej: „Akcja pomocy prowadzona jest w wymienionych koœcio-

³ach, bo w nich istniej¹ odpowiednie warunki, œwieccy ludzie koœcio³owi pomagaj¹,

bo koœció³ zwróci³ siê do nich o to. W³adze powinny z wiêkszym zaufaniem patrzeæ

na tê akcjê, która zosta³a zalegalizowana przez czynniki rz¹dowe”. W sprawie bu-

dowli w Ossowie ks. biskup mia³ stwierdziæ, ¿e „domyœla siê, ¿e takie by³y potrzeby

wiernych, które proboszcz musi zaspokoiæ i prosi o wybaczenie faktu samowoli”.

Dalsza dyskusja nie przynios³a zmiany stanowisk dotycz¹cych wy¿ej wspomnianych

tematów. Ponadto poruszono sprawy budownictwa sakralnego, w tym modernizacji

koœcio³a przy ul. £azienkowskiej, przyœpieszenia zatwierdzenia programu budowy

kaplicy na cmentarzu w Wólce Wêglowej. Biskup prosi³ tak¿e o przydzia³ benzyny

dla ksiê¿y oraz wyjaœnienie sprawy, czy Komitet Budowy Pomnika Kard. Stefana

Wyszyñskiego mo¿e dzia³aæ w warunkach stanu wojennego. Na zakoñczenie ustalo-
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no, i¿ spraw¹ przydzia³u benzyny zajmie siê dyrektor Œliwiñski, a sprawy budowla-

ne zostan¹ rozpatrzone na nastêpnym spotkaniu. W zakresie funkcjonowania Ko-

mitetu Budowy Pomnika prezydent Warszawy zobowi¹za³ siê do zbadania sprawy

i udzielenia odpowiedzi.

Oprócz spotkañ z bp. Modzelewskim dyrektor Jerzy Œliwiñski spotyka³ siê tak¿e

z ks. Zdzis³awem Królem. Z zachowanych notatek (11 marca i 6 kwietnia 1982 r.,

podpisanych przez Jerzego Œliwiñskiego) wynika, i¿ tematyk¹ spotkañ by³a dzia³al-

noœæ „antypañstwowa” ksiê¿y, przejawiaj¹ca siê m.in. w „wyg³aszaniu kazañ na te-

mat aktualnej sytuacji w kraju w aspekcie obowi¹zuj¹cego stanu wojennego, w któ-

rych mówi siê o «bezprawiu» stosowanym przez w³adze”, „umieszczanie w Wy¿-

szym Seminarium Duchownym w Warszawie ulotek szkaluj¹cych w³adze i na-

wo³uj¹cych do manifestowania oporu wobec w³adz przez bojkot prasy”,

nieprawid³owoœci zaistnia³e podczas wêdrówki obrazu Matki Boskiej Czêstochow-

skiej wœród parafii warszawskich, polegaj¹ce na organizowaniu procesji i dekorowa-

niu ulic, co w warunkach stanu wojennego by³o zabronione, postawa ksiê¿y wo-

bec aresztowania ks. Sylwestra Zycha (ksi¹dz Sylwester Zych zosta³ zamordowany

przez nieznanych sprawców w Krynicy Morskiej 11 lipca 1989 r.).

W odpowiedzi ks. Zdzis³aw Król mia³ stwierdziæ, ¿e „otrzyma³ pe³nomocnictwa

od Prymasa, by przedstawiæ ksiê¿om prawdziwe fakty zwi¹zane z aresztowaniem

ks. Zycha i przestrzec ich przed dzia³alnoœci¹ polityczn¹ (…)” oraz i¿ „ksiê¿a s¹ sta-

wiani w trudnej sytuacji, kiedy przychodz¹ do nich ludzie zwi¹zani z dzia³alno-

œci¹ terrorystyczn¹ czy konspiracyjn¹, gdy¿ wi¹¿e ich tajemnica spowiedzi, choæ

w przypadku ks. Zycha taka okolicznoœæ nie zachodzi³a”. Ponadto mia³ wyraziæ

opiniê, ¿e w sprawie ks. Zycha nale¿y zachowaæ du¿¹ rozwagê, ¿e kuria kontrolu-

j¹ca kazania ks. Zycha ma do ich treœci zastrze¿enia, a tak¿e – ¿e jest zaniepokojony

faktem, i¿ obroñc¹ ks. Zycha zosta³ mecenas W³adys³aw Si³a-Nowicki, „gdy¿ bêdzie

on usi³owa³ Zycha przedstawiæ jako bohatera, co wp³ynie ujemnie na postawy in-

nych ksiê¿y zw³aszcza m³odych”.

Podczas rozmowy 6 kwietnia 1982 r. Jerzy Œliwiñski poruszy³ sprawê wystroju

grobów wielkanocnych, przestrzegaj¹c przed umieszczaniem w nich „akcentów po-

litycznych”.

Ks. Zdzis³aw Król odpowiedzia³, ¿e inicjatywa w tym zakresie nale¿y do para-

fian, którzy „w wiêkszoœci maj¹ od lat przygotowan¹ oprawê plastyczn¹ grobów

wielkanocnych i tylko j¹ odnawiaj¹”.

W dalszej czêœci rozmowy dyrektor Wydzia³u ds. Wyznañ ostrzeg³ przed zaanga-

¿owaniem Koœcio³a, a konkretnie parafii œw. Aleksandra, w organizacjê nabo¿eñ-

stwa „ku czci ofiar Katynia”. Ks. Zdzis³aw Król oœwiadczy³, i¿ to ks. Czajkowski

„w sposób nieodpowiedzialny w tê sprawê siê anga¿uje”. Nastêpnym problemem

by³o organizowanie, bez zgody w³adz miejskich, uroczystoœci zakoñczenia podró¿y

obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej na placu Zamkowym. Ks. Zdzis³aw Król

poinformowa³ swojego rozmówcê, ¿e nie jest „zwolennikiem stawiania w³adz wo-

bec faktów dokonanych”. Powy¿sza sprawa mia³a byæ za³atwiona przed wyjazdem

ks. bp. D¹browskiego do Rzymu, m.in. w tej sprawie mia³ siê spotkaæ z prezyden-

tem m.st. Warszawy bp Modzelewski. Jednoczeœnie ks. Król poinformowa³ o nieza-
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dowoleniu ks. bp. Modzelewskiego z pisma, które otrzyma³ z Wydzia³u ds. Wyznañ

m.st. Warszawy w sprawie ³amania przepisów stanu wojennego podczas podró¿y

obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej. Wed³ug notatki, ksi¹dz biskup mia³ poleciæ

odes³anie pisma, czemu przeciwstawi³ siê ks. Król. Spotkanie zakoñczy³o siê poin-

formowaniem dyrektora Œliwiñskiego o poleceniu wydanym ks. Jab³onowskiemu,

by ten przekaza³ w³adzom miejskim w Otwocku pomieszczenie, w którym dotych-

czas znajdowa³a siê kaplica. Ponadto obie strony porozumia³y siê co do tego,

i¿ przez tê rozmowê d¹¿¹ do odpowiedniego przygotowania spotkania miêdzy

prezydentem m.st. Warszawy a bp. Jerzym Modzelewskim, które powinno byæ

konstruktywne.
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Ryszard Wojtkowski

FOTOGRAFIE WARSZAWY

Z JESIENI 1939 ROKU – DAR

ANGELIKI I AXELA DIEKMANNÓW
*

Ryszard Wojtkowski, Fotografie Warszawy z jesieni 1939 roku...

W grudniu 2005 r. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wzbogaci³o siê o nie-

zwykle cenny dar 312 negatywów fotografii, z których blisko 113 to fotografie War-

szawy z 1939 r. Pozosta³e przedstawiaj¹ okolice Warszawy, niezidentyfikowane tere-

ny w Polsce, miejsca stacjonowania i przemarszu niemieckich wojsk, æwiczenia

wojskowe, defilady.

Szczodrymi darczyñcami byli Angelika i Axel Diekmannowie, w³aœcicieli grupy

wydawniczej Polskapresse, wydawcy prasy regionalnej w Polsce. Przekazane zdjê-

cia maj¹ historiê interesuj¹c¹ i nie do koñca poznan¹.

Negatywy zdjêæ znalaz³ fotograf Michael Geins w 1993 r. Le¿a³y na strychu ka-

mienicy w Passau w kartonie po butach. Wartoœæ fotografii docenili Pañstwo Diek-

mannowie – w³aœciciele wydawnictwa Verlagsgruppe Passau i odkupili je od znalazcy.

Nie znamy imienia i nazwiska autora zdjêæ. Wszystko wskazuje, ¿e by³ ¿o³nie-

rzem Wehrmachtu. Nie wiemy dok³adanie, jaki szlak bojowy przeszed³ on i jego

jednostka. Ze stanu poszczególnych obiektów – budynków i ulic – oraz zdarzeñ

i sytuacji przedstawionych na fotografiach wiemy, ¿e w Warszawie pojawi³ siê jesie-

ni¹ 1939 r., prawdopodobnie w paŸdzierniku lub listopadzie. Nie uda³o siê wyja-

œniæ, w jaki sposób zdjêcia znalaz³y siê w Passau. Byæ mo¿e, jak przypuszcza Stefan

Rammer, dziennikarz Passauer Neue Presse, ¿o³nierz odda³ je do wywo³ania pod-

czas urlopu (w okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1939 r. lub nieco póŸniej). Dlacze-

go nie odebra³ zdjêæ?

Wiele miesiêcy trwa³a praca polegaj¹ca na prostowaniu i czyszczeniu nega-

tywów. W 1995 r. w Niemczech ukaza³ siê album Warszawa, jesieñ 1939 r., zawiera-

*
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j¹cy czêœæ odnalezionej kolekcji. Fotografie zosta³y tak¿e zaprezentowane podczas

wystaw w Niemczech i Austrii, ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem. W pracach

nad albumem (teksty zamieœcili w nim m.in. W³adys³aw Bartoszewski i Andrzej

Szczypiorski), którego promocja mia³a miejsce w 1995 r. w Monachium, i nad wy-

staw¹ brali udzia³ m.in. prof. Peter Steinbach i Hans Peter Roch.

Wieloœæ udokumentowanych miejsc i sytuacji pokazuje, ¿e autor móg³ przemie-

szczaæ siê po Warszawie swobodnie. Czy zdjêcia robi³ z w³asnej inicjatywy, czy te¿

le¿a³o to w zakresie jego obowi¹zków? Raczej to pierwsze. Fotografie maj¹ charak-

ter osobisty i pami¹tkowy. Autor wydaje siê najnormalniej w œwiecie ciekawy no-

wego otoczenia. Przede wszystkim jednak towarzyszy mu poczucie misji, sposób

myœlenia ¿o³nierza kraju zwyciêskiego – upamiêtnia szlak bojowy, nastêpnie ju¿

w Warszawie kieruje obiektyw na zniszczone pierwszymi bombardowaniami i wal-

kami budynki i ulice, groby, okopy, sprzêt wojskowy, jeñców.

Na œcianach warszawskich domów wci¹¿ wisz¹ plakaty wzywaj¹ce do walki z na-

jeŸdŸc¹, na których ¿o³nierz polski bagnetem przebija d³oñ wroga siêgaj¹c¹ po zie-

miê ojczyst¹. Jednoczeœnie widaæ ju¿ og³oszenia okupacyjne – przepisy porz¹dkowe

i zawiadomienia o wykonaniu wyroków œmierci. Czytaj¹cy je warszawiacy dopie-

ro zaczynaj¹ odczuwaæ nadchodz¹c¹ grozê. Szczególne zainteresowanie fotografa
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Ul. Ch³odna, koœció³ œw. Karola Boromeusza,

przed koœcio³em groby, zniszczone ogrodzenie



wzbudza ludnoœæ ¿ydowska. Dzieci, doroœli, starcy, jeszcze bez opasek z gwiazd¹

Dawida na rêkawach. Na zdjêciach nieco zaciekawieni, lekko uœmiechniêci, nie-

œwiadomi swojej tragicznej przysz³oœci. Obiektyw wychwytuje kolejki stoj¹cych po

¿ywnoœæ, uchodŸców z tobo³ami, ¿ebrz¹cego na ulicy mê¿czyznê z dwójk¹ dzieci.

Starsza kobieta ci¹gnie kawa³ drewna – prawdopodobnie na opa³. Mê¿czyzna niesie

trumnê na plecach. Karawan przemierzaj¹cy ulice Warszawy zwiastuje nadcho-

dz¹ce lata nieszczêœæ.

O heroicznej obronie stolicy œwiadcz¹ widoczne na zdjêciach okopy, rowy

przeciwlotnicze (Ogród Krasiñskich), sprzêt wojskowy (dzia³ko przeciwlotnicze na

pl. Krasiñskich) oraz groby ¿o³nierskie rozsiane po skwerach, ulicach, placach

(ul. Ch³odna, koœció³ œw. Karola Boromeusza). Wœród nich stoj¹ mieszkañcy War-

szawy, modl¹c siê za swoich obroñców. Na budynkach widaæ œlady walk. Strasz¹

wypalone kamienice. Zagl¹damy przez zburzon¹ œcianê do wnêtrza mieszkania.

Oprócz drzwi i pieca kaflowego nie zosta³o ju¿ nic. Stare Miasto, Hale Mirow-

skie, Pasa¿ Simonsa, Zachêta, plac Ma³achowskiego, plac Za ¯elazn¹ Bram¹, Mar-

sza³kowska itd. – zniszczenia, gruzy, ruiny – wszêdzie widaæ skutki wojny. Fotograf

rejestruje pomnik Jana Kiliñskiego, brzeg Wis³y ze zniszczonymi kajakami, plac

Saski, ul. Szkoln¹, pomnik Syrenki, prawy brzeg Wis³y z widokiem na Pragê, ka-

tedrê œw. Floriana.
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Gmach Hali Mirowskiej
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Pa³ac Saski

Pasa¿ Simonsa, widok z perspektywy ul. Nalewki
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Pl. D¹browskiego, zburzony budynek b. siedziby ambasady w³oskiej

Rynek Starego Miasta, strona Barssa



Wkraczaj¹cy do Warszawy hitlerowscy ¿o³nierze (ul. Wolska). Eskortuj¹cy jeñ-

ców polskich. Zwyciêscy. Zadowoleni. Na drzwiach wagonów napisy: „To by³a kie-

dyœ Polska”, i dalej – dziœ „Warszawa, Pary¿, Londyn”. Œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e

w tych zdjêciach zosta³a zawarta historia Warszawy z jesieni 1939 r.

Warszawiacy mogli wybrane fotografie obejrzeæ w budynku Podchor¹¿ówki

podczas wystawy „Warszawa – jesieñ 1939 roku”, zorganizowanej we wrzeœniu

2005 r. dziêki uprzejmoœci Pana prof. Marka Kwiatkowskiego, dyrektora Muzeum

£azienki Królewskie. Wystawa otrzyma³a honorowy patronat ministra kultu-

ry, Pana Waldemara D¹browskiego, i prezydenta m.st. Warszawy, Pana Lecha

Kaczyñskiego.

W swoim przemówieniu podczas otwarcia wystawy Pani Dorota Stanek, Prezes

Zarz¹du Grupy Wydawniczej Polskapresse, powita³a zaproszonych goœci, ze szcze-

gólnym uwzglêdnieniem Angeliki i Axela Diekmannów, kieruj¹c ku nim s³owa

wdziêcznoœci za mo¿liwoœæ prezentacji fotografii Warszawy. Pani Prezes podziêko-

wa³a tak¿e wspó³organizatorom, dyrekcji i pracownikom Archiwum Pañstwowemu

m.st. Warszawy i Muzeum £azienki Królewskie za zaanga¿owanie w tworzenie eks-

pozycji. Prof. Marek Kwiatkowski w swoim wyst¹pieniu, oceniaj¹c wartoœæ prezen-

towanych fotografii, stwierdzi³, ¿e ka¿dy warszawiak powinien zapoznaæ siê z wy-

staw¹, gdy¿ prezentuje ona rzadkie œwiadectwo miasta, którego ju¿ nie ma. Mo¿na

powiedzieæ, ¿e mieszkañcy stolicy pos³uchali s³ów Profesora, poniewa¿ frekwencja

na wystawie przeros³a oczekiwania organizatorów. Tak¿e media przyjê³y z zaintere-

sowaniem ekspozycjê, informuj¹c o niej szeroko.
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Otwarcie wystawy 2 wrzeœnia 2005 r. w £azienkach Królewskich w Warszawie,

od prawej: Dorota Stanek, Axel Diekmann, Angelika Diekmann



Pani Angelika Diekmann, przedstawiaj¹c historiê odnalezienia fotografii i prace

podjête w latach 90. w Niemczech nad udostêpnieniem tych fotografii, powiedzia-

³a: „Dzisiaj, drodzy Pañstwo, ma miejsce wydarzenie niezwyk³ej wagi. Jesteœmy

w Warszawie, w mieœcie, które bardzo dotkliwie odczu³o historiê europejsk¹. Jeste-

œmy goœæmi wystawy zdjêæ dokumentuj¹cych pocz¹tek II wojny œwiatowej. Wojny,

która przynios³a œmieræ, zniszczenia i cierpienie milionom ludzi w ca³ej Europie.

Wystawa ta jest dla mnie wielkim osobistym prze¿yciem, poniewa¿ po raz pierwszy

zdjêcia wystawiane s¹ w mieœcie, którego dotycz¹”. Odnosz¹c siê do treœci fotogra-

fii, zwróci³a uwagê, i¿ „zdjêcia pokazuj¹ to, co w krótkim czasie mia³o ju¿ nie ist-

nieæ. Budynki i ulice, które w czasie dalszych dzia³añ wojennych zosta³y prawie

ca³kowicie zniszczone. Po wojnie odbudowano to miasto, w ¿mudnej pracy zrekon-

struowano to, co zniszczyli Niemcy. Jest to mo¿liwe, jeœli chodzi o budynki. Jeœli

chodzi o ludzi – nie. Ludnoœæ ¿ydowska, du¿a i znacz¹ca czêœæ narodu polskiego

i narodów europejskich, zniknê³a, zosta³a prawie ca³kowicie zniszczona. Wielu war-

szawiaków straci³o ¿ycie, dzieci swoich ojców i matki. Spo³eczeñstwo zosta³o zni-

szczone. Tytu³u «By³a kiedyœ», jaki wybraliœmy dla wystawy i ksi¹¿ki w Niemczech,

nie nale¿y w ¿adnym wypadku rozumieæ jako z³agodzenia, ale jako podkreœlenie

czegoœ z pewnoœci¹ niewiarygodnego”. Na zakoñczenie swojej wypowiedzi Pani

Diekmann oznajmi³a: „Pozostaje nam zacytowaæ na koniec ¿ydowskiego uczonego:

«Nie w zapomnieniu, a pamiêci le¿y tajemnica zbawienia». I dalej: «Przypomnij

mi, pozwól nam dochodziæ wspólnych praw» – napisano w Ksiêdze Izajasza (43,26).

Europa potrzebuje tej pamiêci. Ludzie w Europie potrzebuj¹ tej pamiêci. Stoimy tu

dzisiaj jako znak braterskiej ³¹cznoœci, podania r¹k, zobowi¹zania ludzi Europy

z wczoraj i ludzi Europy dnia dzisiejszego”.

W swoim wyst¹pieniu dyrektor Archiwum podkreœli³, ¿e wartoœæ fotografii dla

badaczy czy te¿ mieszkañców Warszawy jest nie do przecenienia. Rozszerzaj¹ one

nasz¹ wiedzê o historii miasta sprzed i w trakcie II wojny œwiatowej. Nale¿y przy-

pomnieæ, ¿e w wyniku dzia³añ II wojny œwiatowej Warszawa utraci³a wiele materia-

³ów Ÿród³owych mog¹cych stanowiæ podstawê do badañ nad histori¹ miasta. Tylko

zbiory Archiwum Miejskiego Warszawy, którego Archiwum Pañstwowe m.st. War-

szawy jest spadkobierc¹, zosta³y zniszczone w 100%. Ta strata odczuwalna jest do

dziœ, dlatego propozycja wspó³pracy przy realizacji wystawy z³o¿ona Archiwum zo-

sta³a przyjêta przez nasz¹ instytucjê z zadowoleniem i równoczeœnie zainteresowa-

niem ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zobaczenia Warszawy i jej mieszkañców w ujêciach

do tej pory szerzej nieznanych.

Otwarcie wystawy uœwietni³ recital Pana Macieja Poliszewskiego, który zagra³

poloneza As-dur op. 53 Fryderyka Chopina. Nim jednak dosz³o do koncertu, Pañstwo

Diekmannowie z³o¿yli niespodziewan¹, ale jednoczeœnie wspania³¹ deklaracjê prze-

kazania negatywów zdjêæ do Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy. Do podpisa-

nia umowy dosz³o 6 grudnia 2005 r. w siedzibie APW. Od tego momentu fotografie

Warszawy trafi³y do zbiorów Archiwum i mog¹ byæ udostêpniane zainteresowa-

nym, wzbogacaj¹c nasz¹ wiedzê o stolicy, o poszczególnych ulicach, domach, a tak-

¿e o jej mieszkañcach. Nale¿y zgodziæ siê z prof. Markiem Kwiatkowskim, który

w przedmowie do wydanego przez Polskapresse albumu zawieraj¹cego omawiane
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zdjêcia stwierdzi³, i¿ autor fotografii: „(…) przemierza ulice miasta zdobytego.

Dokumentuje nader sumiennie. Zrujnowane domy, scenki uliczne, mieszkañców

– ow¹ ¿yw¹ tkankê. To dla nas rzecz w tej wystawie szczególna”.
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Prof. Marek Kwiatkowski i Angelika Diekmann podczas zwiedzania wystawy

Podpisanie umowy-darowizny negatywów do zasobu APW 6 grudnia 2005 r.

Axel Diekmann – w³aœciciel Polskapresse, Ryszard Wojtkowski – dyrektor

Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy



SPRAWOZDANIA

JUBILEUSZ PO PRZEJŒCIACH,

CZYLI 55 LAT WARSZAWSKIEJ FSO

Tego jubileuszu mia³o nie byæ. Bo te¿ jeszcze niespe³na rok temu nawet najwiêksi

optymiœci nie mogli byæ pewni przysz³oœci sto³ecznej fabryki. ¯erañska FSO, po la-

tach koreañskiej „propagandy sukcesu”, stanê³a na krawêdzi istnienia. Rozpaczli-

we poszukiwania inwestora strategicznego przenika³y siê z opiniami sceptyków,

postrzegaj¹cych ten najwiêkszy zak³ad przemys³owy jedynie w kategoriach masy

upad³oœciowej. Równie¿ wybrany – a w³aœciwie znaleziony, bo wybieraæ nie by³o

w czym – inwestor w postaci ukraiñskiej spó³ki Avtozaz nie napawa³ optymizmem.

Kojarzona jednoznacznie z tyle¿ egzotycznym co topornym zaporo¿cem fabryka

z Ukrainy wydawa³a siê co najwy¿ej gwarantem spokojnego przetrwania FSO przez

kilka najbli¿szych lat...

Rzeczywistoœæ przeros³a tymczasem oczekiwania nie tylko sceptyków. Jak bo-

wiem zinterpretowaæ fakt, i¿ zaproponowane przez Komisjê Europejsk¹ warunki

odd³u¿enia fabryki, zak³adaj¹ce ograniczenie rocznej produkcji samochodów do

150 tysiêcy sztuk, zosta³y odebrane na ¯eraniu jako zbyt restrykcyjne? Wszak je-

szcze ca³kiem niedawno, gdy roczna produkcja z trudem przekracza³a 30 tysiêcy

sztuk, owe 150 tysiêcy postrzegane by³o raczej w kategoriach science fiction. Ale to

ju¿ przesz³oœæ, czasy, gdy nikt nie kwapi³ siê zostaæ strategicznym partnerem FSO.

Dziœ, gdy wspó³praca z Avtozazem daje niemal pe³ny zbyt na produkowane w FSO

auta, a za rok ruszyæ ma produkcja nowego chevroleta aveo, fabryka chce walczyæ

o wszystko, czyli o zaplanowan¹ na rok 2009 docelow¹ produkcjê rzêdu 200 tysiêcy

samochodów rocznie. I choæ – znaj¹c zagmatwane dzieje FSO – trudno zbyt po-

chopnie wyci¹gaæ optymistyczne wnioski, wszystko wskazuje, i¿ przed ¿erañsk¹

FSO otwiera siê kolejna karta dziejów – z potê¿nym partnerem zza oceanu w roli

g³ównej. Dla szacownego jubilata to prezent i wyzwanie zarazem.

Jakkolwiek bowiem spojrzeæ, minione 55 lat to nie tylko dzieje du¿ej warszaw-

skiej fabryki, wiêcej – to nawet nie przyczynek do historii sto³ecznego przemys³u

ciê¿kiego. Ponad pó³ wieku dzia³alnoœci FSO to niemal kwintesencja historii rodzi-

mej motoryzacji po II wojnie œwiatowej. W³aœnie w FSO, niczym w soczewce, sku-



pia³y siê wielkie nadzieje, zmarnowane szanse, nieoczekiwane wybory i rozpaczliwe

próby ratunku – tak charakterystyczne dla dziejów polskiego przemys³u motoryzacyj-

nego ostatniego pó³wiecza. Narzucane przez „oficjalne czynniki” koncepcje i wci¹¿

wyd³u¿aj¹ca siê lista prototypów, skazanych przez owe „czynniki” na technologicz-

ny niebyt, przenika³y siê w niepojêty sposób z ambitn¹, choæ nieco irracjonaln¹

ide¹ samodzielnego zbudowania potêgi motoryzacyjnej nad Wis³¹. A wiêc zarówno

wówczas, gdy próbowano „oswoiæ” narzucon¹ przez w³adze radzieckie Pobiedê, na-

daj¹c autu zaszczytne miano stolicy Polski, jak i wtedy, gdy pojazdy z dumnym bia-

³o-czerwonym emblematem „Polski FIAT” na atrapie ch³odnicy stanowiæ mia³y pa-

naceum na wiêkszoœæ bol¹czek polskiego przemys³u, ba! nawet gospodarki. Nie bez

przesady mo¿na stwierdziæ, i¿ pragnienie zachowania w³asnej marki stanowi³o jeden

z czynników przes¹dzaj¹cych o losach fabryki równie¿ w okresie transformacji.

A skoro ju¿ o marce mowa, to najwiêkszym przebojem rynkowym spod znaku

FSO s¹ pojazdy, których od wielu ju¿ lat daremnie szukaæ w oficjalnych katalogach

fabryki. Uczestnictwo warszaw i syren lub choæby najstarszych egzemplarzy fiata

125p czy poloneza stanowi niemal konieczny warunek powodzenia zlotów „wetera-

nów szos”, a w rankingach mody œlubnej poczciw¹ „garbuskê” M-20 wybieraj¹ jako

pocz¹tek wspólnej drogi przez ¿ycie nie tylko pasjonaci dawnej motoryzacji. Rów-

nie¿ i jubileusz 55-lecia ¿erañskiej fabryki nie móg³ siê odbyæ bez udzia³u aut, które

opuœci³y taœmy produkcyjne wiele lat temu. Jubileuszowy zlot rozpocz¹³ siê 4 listo-

pada 2006 r. w samym sercu Warszawy – u podnó¿a Pa³acu Kultury i Nauki. Przyje-

cha³o niespe³na 150 samochodów reprezentuj¹cych wszystkie okresy funkcjonowa-

nia FSO: od szacownych warszaw po nowiutkie, pachn¹ce niekiedy œwie¿oœci¹ la-

nosy i matizy. Nie zabrak³o przedstawicieli tradycyjnego „klienta instytucjonal-

nego” FSO: na sygnale przyby³y reprezentacje policji, pogotowia ratunkowego

i stra¿y po¿arnej, wszyscy rzecz jasna s³u¿bowymi polonezami. Popularny „poldek”

królowa³ zreszt¹ podczas ca³ej imprezy, a to za spraw¹ silnej ekipy organizatora raj-

du – FSO Autoklubu.

Klub ten, licz¹cy ju¿ przesz³o cztery lata, stanowi w rodzimym œwiatku motory-

zacyjnym kategoriê sam¹ w sobie. Dla zapaleñców zrzeszonych w FSO Autoklubie

najwa¿niejsze s¹ nie sukcesy sportowe (choæ „rasowanie” silników i du¿e prêdkoœci

bynajmniej nie s¹ im obce) ani te¿ snobizm i luksus (choæ spotkanie na klubowym

zlocie poloneza z wyposa¿eniem godnym jaguara nie nale¿y do rzadkoœci). Nie jest

to równie¿ typowe stowarzyszenie kolekcjonerów zabytków motoryzacji; wszak

fundamentalna dla tego typu klubów bariera wieku samochodu, tradycyjnie ju¿ wy-

nosz¹ca 25 lat, w FSO Autoklubie nie obowi¹zuje. Tym, co najsilniej ³¹czy klubowi-

czów, jest swoisty motoryzacyjny patriotyzm, w którym rodzima motoryzacja uto¿-

samiona zosta³a z produktami FSO. Zami³owanie do marki FSO przejawia siê nie

tylko w posiadaniu i pieczo³owitej pielêgnacji którejœ z ¿erañskich maszyn; od kil-

ku bowiem lat stowarzyszenie FSO Autoklub przejê³o opiekê nad kolekcj¹ motory-

zacyjn¹ w warszawskim Muzeum Techniki. W ka¿dy weekend m³odzi pasjonaci

dawnej motoryzacji spotykaj¹ siê w dawnej fabryce Norblina, aby zgromadzonym

w muzealnych magazynach syrenom, warszawom czy polonezom przywróciæ daw-

ny blask i sprawnoœæ. Ukoronowaniem tych zmagañ jest organizowany wspólnymi
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si³ami Muzeum Techniki i FSO Autoklubu coroczny Festiwal Zabytków Motory-

zacji, podczas którego eksponaty Muzeum Techniki prezentuj¹ siê w ruchu. Wiele

z tych pieczo³owicie odrestaurowanych pojazdów trafi³o na zorganizowan¹ w Mu-

zeum Techniki jubileuszow¹ wystawê „55 lat warszawskiej FSO”. Ekspozycja, zor-

ganizowana przy wspó³pracy fabryki oraz FSO Autoklubu, stanowi niew¹tpliwie

jedno z najistotniejszych wydarzeñ mijaj¹cego roku dla ka¿dego mi³oœnika motory-

zacji. Monstrualne wnêtrza Pa³acu Kultury i Nauki wydaj¹ siê zbyt ciasne wobec

nat³oku eksponatów, tablic pogl¹dowych czy fotografii, krok po kroku ilustru-

j¹cych kolejne „kamienie milowe” rozwoju FSO. G³ównym atutem wystawy s¹

oczywiœcie reprezentowane licznie samochody z ¯erania; zarówno te, które w set-

kach tysiêcy egzemplarzy przez ca³e lata wspó³tworzy³y krajobraz polskich dróg

i ulic, jak te¿ – a mo¿e przede wszystkim – te, które stanowi¹ œwiadectwo wysokich

kwalifikacji naszych konstruktorów, a pomimo to na wieki pozosta³y w formie eks-

perymentalnej. Mowa tu o prototypach wykonanych przez przyfabryczne biuro

konstrukcyjne – jak choæby s³awetny Wars, który w latach 80. rozbudza³ nadzieje

wielu rodaków na nowoczesny i elegancki samochód rodzinny. Albo Warszawa 210,

limuzyna „pe³n¹ gêb¹”, o sylwetce, która w po³owie lat 60. mog³a uchodziæ za awan-

gardow¹. Zgodnie z pog³osk¹, nie mia³a szans staæ siê „flagowym okrêtem” FSO

z przyczyn czysto politycznych; po kilku latach wesz³a ponoæ do produkcji jako no-

wy model... Wo³gi. Niezale¿nie od wiarygodnoœci tych informacji faktem jest, i¿ na-

wet unikatowy, prototypowy egzemplarz auta skazany zosta³ swego czasu przez par-

tyjnych decydentów na zag³adê. Jego ocalenie zawdziêczamy w³aœnie warszawskie-

mu Muzeum Techniki, którego pracownicy, w porozumieniu z zaufanymi osobami

z biura konstrukcyjnego FSO, cudem wydobyli pojazd z tarapatów i ukryli w od-

dziale Muzeum Techniki w Sielpi. Samochód przeczeka³ tam bezpiecznie przesz³o

dwie dekady, by u schy³ku XX w. zaj¹æ honorowe miejsce na sta³ej ekspozycji pol-

skich konstrukcji motoryzacyjnych. Jak widaæ, wspó³praca miêdzy Muzeum Tech-

niki a FSO stanowi oddzielny, wa¿ny w¹tek w dziejach zak³adu.

Nie tylko jednak akcenty z przesz³oœci by³y treœci¹ obchodów jubileuszowych.

Równie¿ i teraŸniejszoœæ zak³adu, a wiêc skrywana na co dzieñ za murami hal dzia-

³alnoœæ produkcyjna FSO, sta³a siê tego dnia gigantycznym spektaklem dla tysiêcy

warszawian. Ka¿dy z licznie przyby³ych goœci móg³ przeœledziæ ca³y cykl produk-

cyjny nowego samochodu: od bezkszta³tnych wyt³oczek wyrzucanych co chwila

przez potê¿ne prasy, nastêpnie spawalniê nadwozia, a¿ po dzia³ monta¿u, w którym

ró¿nobarwne stalowe szkielety przeistacza³y siê w znane z ulic lanosy i matizy.

W obliczu takiego skomasowania nowoczesnej technologii niektórzy wybiegali my-

œlami w przysz³oœæ – st¹d chyba najczêœciej zadawano pracownikom pytania doty-

cz¹ce nowego chevroleta aveo. Szczególne zainteresowanie okazywali cz³onkowie

FSO Autoklub, którzy w zwartej kolumnie dotarli do „swojej” fabryki wprost z pla-

cu Defilad. ¯erañ nie zapomnia³ o m³odych fanach: nastêpny, zamkniêty etap uro-

czystoœci przeznaczony by³ specjalnie dla nich. Ka¿dy ze zmotoryzowanych uczest-

ników zlotu otrzyma³ bowiem niepowtarzaln¹ szansê sprawdzenia mo¿liwoœci swe-

go auta na fabrycznym torze prób. Tu górowa³y emocje typowo sportowe, a samo-

chody, dla których by³a to ju¿ druga podró¿ po torze (wszak na nim testowane s¹
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wszystkie nowe pojazdy opuszczaj¹ce bramy FSO), prezentowa³y siê niczym bolidy

na zwariowanych amerykañskich wyœcigach NASCAR. Jak na perfekcyjnie zorga-

nizowany zlot przysta³o, nie mog³o zabrakn¹æ kuchni polowej z rozgrzewaj¹cym bi-

gosem, upominków ze znaczkiem FSO czy grupowego zdjêcia uczestników na p³y-

cie toru doœwiadczalnego FSO.

I có¿ tu jeszcze dodaæ? Jubileusz godny by³ fabryki, która po latach egzystencji

na granicy istnienia w wielkim stylu powraca do gry. Fabryce, klubowiczom, Mu-

zeum Techniki i wszystkim, dla których FSO znaczy tak wiele, wypada tylko ¿y-

czyæ: Do zobaczenia na nastêpnym zlocie, tym razem z okazji 60. urodzin. To prze-

cie¿ zaledwie piêæ lat...

Karol Jerzy Mórawski
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ZAMKNIÊCIE SZAFY LEWENTALÓW

W MUZEUM DRUKARSTWA

WARSZAWSKIEGO

W czwartkowe popo³udnie 30 listopada o godzinie 17.00 Muzeum Drukarstwa War-

szawskiego, a przede wszystkim sceneria Salonu Warszawskiego Wydawcy Salomona

Lewentala, sta³o siê miejscem, gdzie wœród rodzinnych pami¹tek i archiwaliów oraz

dorobku edytorskiego i typograficznego firmy Ksiêgarnia Nak³adowa S. Lewentala

odby³o siê wydarzenie pod tajemniczo brzmi¹cym tytu³em „Zamkniêcie szafy Le-

wentalów”. G³ówn¹ bohaterk¹ czwartkowego popo³udnia by³a pochodz¹ca z lat 70.

XIX w. dêbowa szafa. Ozdobiona snycerk¹ w stylu neorenesansowym, stoj¹ca nie-

gdyœ w salonie Salomona (Franciszka Salezego) Lewentala, dziœ stanowi w Mu-

zeum Drukarstwa Warszawskiego jeden z najcenniejszych zabytków zwi¹zanych

z ludŸmi zajmuj¹cymi siê produkcj¹ i upowszechnianiem polskiej ksi¹¿ki.

Na uroczystoœæ, zorganizowan¹ w wielce stosownym do tematyki ksi¹¿ki

entourage’u – Salonie Salomona Lewentala, przybyli przedstawiciele instytucji na-

ukowych i kulturalnych zajmuj¹cych siê sprawami ksi¹¿ki, drukarstwa oraz wielu

pokrewnych dziedzin. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê m.in. Katarzyna Iwa-

nicka z Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi¹¿ek, Instytut Bibliotekoznawstwa

Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany by³ przez El¿bietê Maruszak i Sta-

nis³awa Rybandta. Ze œrodowiska typografów przybyli Andrzej Tomaszewski,

Krzysztof Jerominek oraz Zbigniew Nasierowski. Wojciech Kochlewski, Wac³aw

D¹bek, Jerzy Koz³owski, Mieczys³aw Bieleñ oraz Jerzy Go³oœ reprezentowali Towa-

rzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie. Ca³e wydarzenie skrzêtnie fotografowa³

redaktor naczelny miesiêcznika „Wydawca” Andrzej Palacz. Przyby³ych goœci po-

wita³a Barbara Rogalska – kierownik Muzeum Drukarstwa, która w barwny sposób

opowiedzia³a o ¿yciu, pracy oraz dorobku zawodowym rodziny Lewentalów. Na-

stêpnie g³os zabra³ g³ówny twórca ca³ego wydarzenia, starszy kustosz Micha³ T. Ho-

roszewicz. Opowiedzia³ o pierwotnej roli i funkcji szafy bibliotecznej, po czym

przyst¹pi³ do charakterystyki druków zebranych w tytu³owej szafie, pochodz¹cych

ze zbiorów Muzeum Drukarstwa. Omawianie zaczê³o siê od trzech œrodkowych



traktów szafy, w których zaprezentowano najciekawsze przyk³ady opraw grzbietów

ksi¹¿kowych z charakterystycznymi ró¿nokolorowymi szyldzikami, bogato z³oco-

ne grzbiety kilku tomów serii ¯ycie S³awnych Polaków Tadeusza Mostowskiego,

skromne jasno- i ciemnobr¹zowe grzbiety, których jedyn¹ dekoracj¹ jest z³ocony

tytu³ (np. Szymona Askenazego seria Wczasy Historyczne czy Mastologia czyli his-

torya zwierz¹t ss¹cych Gustawa Belke w wydaniu wileñskim Józefa Zawadzkiego

z 1847 r.). Bardzo znamiennym przyk³adem zdobnictwa opraw i grzbietów, jak pod-

kreœli³ Micha³ T. Horoszewicz, s¹ oprawy p³ócienne pochodz¹ce z lat 70. i 80.

XIX w., bogato z³ocone i barwione formami floraturowymi oraz figuralnymi, np.

Józefa Ignacego Kraszewskiego Wizerunki ksi¹¿¹t i królów polskich w wydaniu Ge-

bethnera i Wolffa z 1888 r., zbiór polskiej poezji Lirnik Polski z 1883 r., wydany na-

k³adem Ferdynanda Hoesicka, Kazimierza W³adys³awa Wójcickiego Z rodzinnej za-

grody z 1881 r. tej samej oficyny, Augusta Heinricha Petiscusa Olimp z 1875 r. w edy-

cji Maurycego Orgelbranda czy jedno z wielu wydañ popularnej Maryi Antoniego

Malczewskiego, tu w wydaniu lipsko-warszawskim z 1883 r. Opowiadaj¹cy zwróci³

równie¿ uwagê na nowsze oprawy pochodz¹ce z pocz¹tków XX w., np. lipskie wy-

danie dzie³ Goethego, ze skromnym p³óciennym secesyjnym grzbietem.

Kolejn¹ czêœci¹ prelekcji by³a prezentacja druków zebranych w zewnêtrznych

traktach szafy, które to trakty zosta³y wykorzystane jako miejsce na prezentacje cza-

sowe zbiorów Muzeum Drukarstwa. W chwili obecnej w lewym trakcie przed-

stawiliœmy oprawy i karty tytu³owe dwóch najbardziej znanych warszawskich serii

wydawniczych z koñca XIX i pierwszych 30 lat XX w.

Pierwsza z nich i najbardziej znana to Biblioteka Dzie³ Wyborowych, pocho-

dz¹ca z lat 1897–ok. 1928. By³a dzie³em Franciszka Julisza Granowskiego, Saturni-
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na Józefa Sikorskiego, Aleksandra Tadeusza Jezierskiego, Jana, Kazimiery i Feliksa

Gadomskich. Za³o¿eniem Biblioteki by³a niska cena 12-arkuszowych tomików,

ukazuj¹cych siê raz w tygodniu w nak³adzie ok. 20 tys. egzemplarzy. By³a przede

wszystkim seri¹ literack¹, nie stroni³a jednak od literatury pamiêtnikarskiej i popu-

larnonaukowej. W dolnej czêœci lewego traktu znajduje siê Biblioteka Tygodnika

Ilustrowanego, wychodz¹ca w latach 1904–1905 i 1924–1939, towarzysz¹ca jako

bezp³atny dodatek dla prenumeratorów najbardziej znanemu tygodnikowi ilustro-

wanemu Warszawy, wydawanemu przez jedn¹ z najs³ynniejszych firm wydawniczych

– Gebethnera i Wolffa. Pocz¹tkowo mia³a charakter popularnonaukowy. W latach

1910–1914, jak siê wydaje, zast¹pi³y j¹ „Ciekawe Powieœci. Miesiêcznik poœwiêcony

powieœciom i romansom polskim i obcym” (równie¿ prezentowane w szafie). W la-

tach 20. i na pocz¹tku 30. 20-lecia miêdzywojennego Biblioteka sta³a siê seri¹ zde-

cydowanie literack¹. Wydawano w niej wówczas dzie³a najwybitniejszych pisa-

rzy polskich: Boles³awa Prusa, W³adys³awa Stanis³awa Reymonta, Kornela Maku-

szyñskiego czy Józefa Weyssenhoffa. W latach 30. uwaga wydawców skupi³a siê na

wspó³czesnej literaturze polskiej i obcej.

Trakt prawy szafy Lewentalów poœwiêcony zosta³ szczególnej formie wydawni-

czej, jak¹ s¹ ksi¹¿kowe miniatury. Minimalizowanie formatu ksi¹¿ki, jak podkreœli³

kustosz Micha³ T. Horoszewicz, mia³o przede wszystkim charakter praktyczny, u³a-

twia³o czytelnikowi kontakt z ksi¹¿k¹, móg³ on z niej korzystaæ nie tylko w domu

czy bibliotece, ale i w podró¿y. W czasach wspó³czesnych miniaturyzacja jest form¹
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artystycznej ekspresji edytorów i projektantów ksi¹¿ek, pozbawion¹ funkcji utyli-

tarnych. Prezentacjê dzie³ miniaturowych autor wystawy rozpocz¹³ od polskie-

go przyk³adu s³ynnych „ma³ych republik” drukarskiej dynastii Elzewirów, dzia³a-

j¹cej w niderlandzkiej Lejdzie (Lugdunum Batavorum). By³a to seria sk³adaj¹ca siê

z 35 tomików w formacie 12°, dziêki Elzewirom w³aœnie tego typu „miniaturowe”

jak na owe czasy wydawnictwa upowszechni³y siê w Europie. Przyk³adem niebywa-

³ej miniaturyzacji koñca XIX w., wymagaj¹cym prezentowania za pomoc¹ lupy, s¹

pokazywane egzemplarze wydania jubileuszowego Poezyi Adama Mickiewicza, wy-

danych w Warszawie w 1898 r. nak³adem M. Szolca. Jeden z nich by³ uzupe³niony

mosiê¿nym puzderkiem z wprawionym szk³em powiêkszaj¹cym, u³atwiaj¹cym czy-

tanie. Na tej samej pó³ce przedstawione zosta³y miniaturowe serie literackie i popu-

larnonaukowe z koñca XIX i pocz¹tków XX w. Na uwagê zas³uguj¹ tutaj urocze

oprawy i wyklejka wydawanej przez Kazimierza Paszkowskiego w latach 1923–1925

Biblioteczki Sapho. Dolna pó³ka prawego traktu szafy prezentuje osi¹gniêcia mi-

niaturyzacji 2. po³. XX w., przede wszystkim specjalizuj¹cych siê w owym okresie

w tego rodzaju produkcji Wydawnictw Artystycznych i Filmowych. Soczyst¹ czer-

wieni¹ zwracaj¹ uwagê przyk³ady obowi¹zkowej w tamtym czasie „politgramoty”

w rodzaju Manifestu komunistycznego czy Konstytucji PRL. Prezentacjê w szafie

zamyka specyficzny przyk³ad miniaturyzacji wydawnictw emigracyjnych (w tym

przypadku Editions Spotkania) z po³owy lat 80. XX w., zwi¹zanej z koniecznoœci¹

przemytu tej „bezdebitowej” literatury przez komunistyczne kordony.

Po zakoñczeniu prezentacji zgromadzonych druków przez kustosza Micha³a

Horoszewicza kierownik Muzeum Drukarstwa Barbara Rogalska poprosi³a kilkoro

osób z publicznoœci o „zamkniêcie szafy”. Pierwsz¹ osob¹, która podjê³a siê zaszczy-

tu zamkniêcia, by³a Marta Ciesielska, kierownik Oœrodka Dokumentacji i Badañ

Korczakianum, kolejne drzwi szafy zosta³y zamkniête przez prezesa Stowarzysze-

nia Ksiêgarzy Polskich Waldemara Janaszkiewicza. Kazimierz P¹tek jako przedsta-

wiciel Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie zamkn¹³ trzeci¹ czêœæ szafy.

Irena Wojsz z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy zamknê³a przedostatni¹ czêœæ,

jako ostatni honory czynili Halina Podsiad³o, profesor i wyk³adowca z Instytutu

Poligrafii Politechniki Warszawskiej, Bogdan Wyrzykowski, prezes Warszawskiego

Oddzia³u Stowarzyszenia Mechaników i In¿ynierów Polskich, oraz Janusz Wójcik,

wyk³adowca z Technikum Poligraficznego. Czêœæ oficjalna zakoñczy³a siê rozda-

niem i prezentacj¹ wydawnictwa muzealnego, które towarzyszy³o temu donios³emu

wydarzeniu, jakim by³o „Zamkniêcie szafy Lewentalów”. Wœród zaproszonych go-

œci, przy lampce wina, wywi¹za³a siê interesuj¹ca, bo prowadzona w gronie znaw-

ców przedmiotu dyskusja, oczywiœcie o „szafie” i drukach w niej zgromadzonych.

Zaproszeni goœcie mogli równie¿ w³asnorêcznie wyt³oczyæ na historycznej prasie

specjalnie przygotowany okolicznoœciowy druk typograficzny.

Rados³aw Adamski

Micha³ T. Horoszewicz
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Micha³ T. Horoszewicz prezentuje wydawnictwa umieszczone w szafie na uroczystoœci

„Zamkniêcie szafy Lewentalów”

Uroczystoœæ zamkniêcia szafy – Barbara Rogalska, Stanis³aw Rybandt, Jerzy Golski



RECENZJE

NIE BRAKUJE CIEKAWYCH VARSAVIANÓW

Towarzystwo Mi³oœników Historii w jubileuszowym roku swego stulecia nie zapo-

mnia³o o zorganizowaniu sesji varsavianistycznej (ju¿ XXXIX) i przegl¹du naj-

nowszych varsavianów. Wspólnie z Muzeum Historycznym m.st. Warszawy zesta-

wiono wykaz najciekawszych pozycji z lat 2005-2006. Biblioteka Muzeum i Dzia³

Varsavianów Biblioteki Publicznej – podobnie jak w latach ubieg³ych – zgromadzi-

³y na d³ugim stole, tym razem w goœcinnej sali Muzeum, stosy wartoœciowych

ksi¹¿ek. Jurorzy tradycyjnie reprezentowali: Towarzystwo Przyjació³ Warszawy, Ar-

chiwum m.st. Warszawy, Dzia³ Varsavianów Biblioteki Publicznej, Wojskowe Biu-

ro Badañ Historycznych, muzea: Literatury, Techniki, Komisjê Badania Dziejów

Warszawy przy Instytucie Historii PAN i, oczywiœcie, organizatorów: Muzeum Hi-

storyczne i Towarzystwo Mi³oœników Historii. Ksi¹¿ki rozpatrywano wed³ug przy-

jêtych przed laty dzia³ów tematycznych. Najwiêcej pozycji zgodnie zauwa¿ono

w dzia³ach: prace naukowe i popularnonaukowe oraz albumy. Kilka z nich znalaz³o

siê w nowej serii varsavianistycznej, któr¹ zainicjowa³o Muzeum Historyczne; jej

redaktorem prowadz¹cym jest Andrzej So³tan. Pierwszym tomem by³a Warszawa

wieloraka 1749-1944. Studia. Szkice. Sylwety. Jest to wybór z wielkiego dorobku Ju-

liusza Wiktora Gomulickiego, dokonany przez autora, a opracowany przez Romana

Nowoszewskiego. Tom drugi to Dziennik Sokratesa Starynkiewicza – zas³u¿onego

prezydenta Warszawy w latach 1875-1892 (Rosjanina, zakochanego w naszym mie-

œcie). Dziennik znalaz³ ju¿ wielu czytelników, pojawi³ siê te¿ na naszej liœcie honoro-

wej. Nastêpnym tomem serii jest monografia Klaudii Kowalczyk Ksiêgarstwo war-

szawskie w drugiej po³owie XIX wieku. Jak widzimy, seria jest otwarta zarówno dla

nowych opracowañ naukowych, jak te¿ dla wartoœciowej literatury lat ubieg³ych –

zapomnianej czy ma³o znanej.

W dziale monografii i opracowañ popularnonaukowych rzadko siêgnêli autorzy

dalej ni¿ do XIX w., skupiaj¹c siê g³ównie na postaciach i wydarzeniach z ubieg³e-

go stulecia. Osobê dr. Tytusa Cha³ubiñskiego, kojarzonego przewa¿nie z Zakopa-

nem, przybli¿y³a Barbara Petrozolin-Skowroñska w ksi¹¿ce Król Tatr z Mokotowskiej

(Wydawnictwo Iskry). To samo wydawnictwo opublikowa³o: Tadeusz Boy-¯eleñski.

W perspektywie czasu, ze wstêpem Janusza Tazbira. (Mo¿na dodaæ, ¿e Wydawnictwo

Iskry pracuje w ocala³ym – wraz z obrazami, meblami i atmosfer¹ – mieszkaniu Bo-

ya przy ul. Smolnej). Jan i Tomasz Jab³kowscy przygotowali do druku tekst ich ojca

Feliksa o Domu Towarowym Bracia Jab³kowscy (Iskry). Ta ciekawa lektura przed-



stawia obraz wspania³ej wspólnoty, jak¹ umieli tworzyæ w³aœciciele renomowanych

firm. O swej rodzinnej firmie Pluton zajmuj¹cej siê importem kawy napisa³ Kor-

dian Tarasiewicz w ksi¹¿ce Ca³y wiek w Warszawie (Veda).

Wiedzê o dawnych rodach i siedzibach starej Warszawy poszerzy³ Andrzej

So³tan w monografii kamienicy Bornbachowskiej (Rynek Starego Miasta 2).

Kampinoski Park Narodowy, jego przyroda i bogata historia doczeka³y siê sta-

rannego (4 tomy) naukowego opracowania pod redakcj¹ Romana Andrzejewskiego

i Piotra Matusaka. Dzie³o wyda³a dyrekcja KPN w Izabelinie. Dzieje warszawskich

uczelni i szkó³ zaprezentowano w monografiach: Wojciecha W³odarczyka Akademia

Sztuk Piêknych w Warszawie w latach 1944-2004, Jerzego Mizio³ka Uniwersytet War-

szawski – dzieje i tradycja (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). W obszernej

pracy zbiorowej ujêto dzieje Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego Sto lat na

Smolnej. Bo¿ena Mamontowicz-£ojek pisa³a o pocz¹tkach polskiego baletu – Tance-

rze króla Stanis³awa Augusta 1774-1798 (RYTM). Syntetyczne, niewielkie opracowa-

nia jubileuszowe poœwiêci³y swoim stuletnim wysi³kom i osi¹gniêciom obchodz¹ce

jubileusz: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci i Towarzystwo Mi³oœni-

ków Historii. Marian Marek Drozdowski opublikowa³ po raz trzeci biografiê Stefa-

na Starzyñskiego; ksi¹¿ka ta koncentruje siê nie tylko na prezydenturze Warszawy,

lecz przedstawia Starzyñskiego tak¿e jako cz³owieka, ¿o³nierza, syna, brata, mê¿a,

ojca chrzestnego. Pokazuje jego przyjació³, œrodowisko, legendê, ¿ycie po œmierci

(Iskry). Podobnie jak w kilku ostatnich latach wielu historyków poœwiêci³o swój

trud badawczy warszawskim bohaterom II wojny œwiatowej i lat nastêpnych: Krzy-

sztof Komorowski, Bitwa o Warszawê 1944. Militarne aspekty Powstania Warszawskie-

go (RYTM), Jacek Z. Sawicki, Bitwa o prawdê: historia zmagañ o pamiêæ Powstania

Warszawskiego 1944-1989 (DiG). Agnieszka Haska siêgnê³a do martyrologii ¯ydów

– „Jestem ¯ydem, chcê wejœæ”. Hotel Polski w Warszawie (Instytut Filozofii i Socjologii

PAN). Powojennym procesom i s¹downictwu poœwiêcono kilka prac Ÿród³owych,

m.in. Andrzej Kunert, Oskar¿ony Kazimierz Moczarski (Iskry), Maria Stanowska,

Adam Strzembosz, Sêdziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988 (Instytut Pamiêci

Narodowej).

Du¿¹ satysfakcjê daje obecnie przegl¹danie albumów o stolicy: rosn¹cy poziom

edytorski, mistrzostwo fotografików, wysmakowane ujêcia, a jednoczeœnie bogactwo

atrakcyjnie podanej (czêsto „w pigu³ce”) wiedzy o naszym mieœcie. Znany fotografik

Adam Bujak we wspó³pracy z W³adys³awem Bartoszewskim wydali w Krakowie al-

bum Stolica niez³omna: Warszawa historyczna, patriotyczna, nowoczesna. Marek Kwiat-

kowski umie nadal w swoich £azienkach znaleŸæ zak¹tki, które przybli¿a czytelni-

kowi, do³¹czaj¹c w³asne wspomnienia i impresje. Kontrastem dla wytwornych £a-

zienek okaza³y siê na albumowym stosiku: Praga. Prawa strona Warszawy pod red.

Hanny Harasimowicz-Grodeckiej (PRW Holding-Wars SA) i Jewish Warsaw today.

¯ydowska Warszawa dzisiaj, oprac. A. Gold i in.

Dobrze, ¿e Jerzy S. Majewski i Joanna Siedlar utrwalili w s³owie i obrazie specy-

fikê niedalekiego Konstancina. Mnie szczególnie przypad³ do serca Paw³a Waszaka

album ilustrowany Miêdzy Kopernikiem a Zygmuntem, czyli T³o warszawskie w „Lalce”

Boles³awa Prusa (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy). Autor pracowicie zestawi³

teksty wspó³czesne Wokulskiemu, fragmenty z przewodników, kalendarzy, ilustra-
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cje z czasopism i wypisy z Lalki. Waszak nie szczêdzi szczegó³owych objaœnieñ doty-

cz¹cych budynków czy zak¹tków utrwalonych przez Prusa, których zobrazowanie

jest mo¿liwe tylko czêœciowo. Wszystko razem sk³ada siê na urokliw¹ ca³oœæ.

Dla badaczy i mi³oœników Warszawy cennym Ÿród³em s¹ katalogi zbiorów i wy-

staw muzealnych. W ostatnich dwóch latach nie zabrak³o bardzo solidnie opracowa-

nych katalogów: wystawy „Narodziny kolekcji. «Grand Tour» Stanis³awa Kostki Po-

tockiego” w Muzeum-Pa³acu w Wilanowie i wystawy fotografii odnosz¹cych siê do po-

wstania styczniowego i zes³añców syberyjskich w Muzeum Historycznym m.st. Warsza-

wy. Autorki i autorzy tych cennych pozycji znaleŸli siê na naszej liœcie honorowej.

Otwieraj¹c posiedzenie przewodnicz¹cy jury prof. dr Marian M. Drozdowski,

inicjator tej „imprezy” i jej animator ju¿ prawie od 40 lat, zaproponowa³ wyró¿nie-

nie tylko 8 pozycji. Oczywiœcie nie równa siê to 8 autorom, gdy¿ niejedna ksi¹¿ka

czy album jest dzie³em kilku osób. Laureatami naszych honorowych wyró¿nieñ zo-

stali: Krzysztof Komorowski – Bitwa o Warszawê 1944. Militarne aspekty Powstania

Warszawskiego, Maria Stanowska i Adam Strzembosz – Sêdziowie warszawscy w cza-

sie próby 1981-1988, Marek Kwiatkowski – Czarodziejski œwiat £azienek Królewskich,

Krystyna Leyko i El¿bieta Kamiñska za Powstanie styczniowe i zes³añcy syberyjscy.

Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Andrzej So³tan,

Wiktoria i René Œliwowscy, Anna Brus – t³umaczenie i przygotowanie do druku

Dziennika 1887-1897 Sokratesa Starynkiewicza, Jan i Tomasz Jab³kowscy – przygo-

towanie do druku tekstu ich ojca Dom Towarowy Bracia Jab³kowscy. Romans eko-

nomiczny, zespó³ pod kierunkiem Paw³a Jaskanisa (Andrzej Rottermund, Anna

Kwiatkowska, Anna Kwiatkowska-Mardal) za Narodziny kolekcji. „Grand Tour” Sta-

nis³awa Kostki Potockiego. Pami¹tka wystawy, Hanna Harasimowicz-Grodecka – Pra-

ga. Prawa strona Warszawy.

Na wniosek przewodnicz¹cego przyznano dodatkowo nasze honorowe wyró¿-

nienie Wydawnictwu Iskry za ca³okszta³t dzia³alnoœci wydawniczej w dziedzinie

varsavianów, a tak¿e Jerzemu S. Majewskiemu i Tomaszowi Urzykowskiemu za

„Spacerownik” – dodatek do „Gazety Wyborczej”, który jest ciekaw¹, a zarazem

rzetelnie opracowan¹ form¹ przewodnika po fragmentach Warszawy, proponowan¹

co tydzieñ jako pomoc w realizowaniu ciekawego spaceru na weekendowe dni.

„Spacerownik” dobrze trafi³ do czytelników, zw³aszcza m³odego pokolenia. O jego

poczytnoœci poinformowa³a zebranych Joanna B³aszczyk, która przez wiele lat pro-

wadzi³a Dzia³ Varsavianów w Bibliotece Publicznej. Od lat te¿ s³u¿y³a nam pomoc¹

i rad¹ przy organizowaniu obrad jury.

Wobec obfitoœci wartoœciowych pozycji, niewyró¿nionych obecnie, a wydanych

z dat¹ 2006, jurorzy postanowili na przysz³orocznym posiedzeniu braæ je pod rozwagê.

Odnosi siê to szczególnie do wielotomowego opracowania o Puszczy Kampinoskiej.

Dyrekcja Muzeum Historycznego wzbogaci³a nasze skromne dyplomy honoro-

we o cenny dar – ksi¹¿ki z serii Biblioteka Warszawska. Wrêczenie wyró¿nieñ mia-

³o miejsce na Sesji Varsavianistycznej „Polska i Warszawa w 1956 roku”, która od-

by³a siê w Instytucie Historii PAN 23 listopada 2006 r.

Hanna Szwankowska
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PRAGA. PRAWA STRONA WARSZAWY, pod red. Hanny

Harasimowicz-Grodeckiej, wyd. Przedsiêbiorstwo Rozwoju

Warszawy „Holding-Wars” SA we wspó³pracy z Fundacj¹

Rozwoju Warszawy, Warszawa 2005, ss. 300

Jeszcze 10-15 lat temu mieszkaniec lewobrze¿nej Warszawy unika³ jak ognia wizyt na
Pradze i odradza³ to samo przybywaj¹cym do stolicy turystom. Uznawana za naj-

brzydsz¹ i jedn¹ z najniebezpieczniejszych dzielnic, zaniedbana na skutek braku

zainteresowania ze strony w³adz stolicy, Praga ¿y³a w³asnym ¿yciem, w oderwaniu

od reszty miasta. Ten stan rzeczy trwa³ do po³owy lat 90. ubieg³ego stulecia. Wów-

czas bowiem rozpocz¹³ siê na Pradze prawdziwy artystyczny boom. W ci¹gu kilku

lat powsta³o kilkaset pracowni i centrów artystycznych, galerii, klubów i restaura-

cji. Imprezy towarzysz¹ce zorganizowanym w 1998 r. obchodom 350-lecia uzyska-

nia przez Pragê praw miejskich rozbudzi³y zainteresowanie t¹ dzielnic¹ badaczy

zajmuj¹cych siê przesz³oœci¹ Warszawy. Dziœ mo¿na powiedzieæ krótko, ¿e Praga

jest modna, czego œwiadectwem s¹ m.in. powstaj¹ce w ostatnich lata publikacje.

Wydany w zesz³ym roku album fotograficzny Praga. Prawa strona Warszawy

mo¿na uznaæ niew¹tpliwie za jedno z najbardziej znacz¹cych osi¹gniêæ wydawni-

czych ostatnich lat w zakresie historii, kultury i to¿samoœci miasta. Decyduj¹ o tym

po pierwsze zdjêcia. Znalaz³o siê ich w albumie ponad 400 – od unikatowych mate-

ria³ów archiwalnych i pamiêtnikarskich do wspó³czesnych, wykonanych przez ce-

nionych artystów fotografików, z których wiêkszoœæ, jak Zelda Klimkowska, Nico-

las Grospierre czy Jacek Kamiñski, od lat wynajmuje pracownie na Pradze. Wysma-

kowane ujêcia i mistrzostwo fotografików sprawiaj¹, ¿e pozycja ta wykracza poza

banalne ilustratorstwo, bêd¹c prawdziw¹ uczt¹ dla oczu i umys³u. Ciekawostk¹ s¹

zamieszczone w albumie kadry z filmów krêconych na Pradze przez Romana Po-

lañskiego i Andrzeja Wajdê oraz fragmenty scenografii realizowanych na praskich

ulicach przez Allana Starskiego do Korczaka i Pianisty. Na uwagê zas³uguje te¿ dzie-

wiêæ unikatowych zdjêæ, wykonanych w 1943 i 1944 r. przez anonimowego nie-

mieckiego fotografa. Nie ma na nich œladu wojny, nie widaæ ¿o³nierzy w mundu-

rach, na ulicach toczy siê normalne ¿ycie.

Drug¹ zalet¹ albumu jest jego wielow¹tkowoœæ. Tego rodzaju wydawnictwa sku-

piaj¹ siê zazwyczaj g³ównie na jednym w¹tku. W tym przypadku zespo³owi redak-

cyjnemu uda³o siê pokazaæ pe³en obraz Pragi, nie tylko jej historiê i architekturê,

ale równie¿ jej mieszkañców, specyficzny klimat, wspó³czesnoœæ, ¿ycie artystyczne.

Marek Nowakowski, jeden z autorów tekstów towarzysz¹cych zdjêciom, powiedzia³

podczas promocji albumu: „Praga to dzielnica wyj¹tkowa na mapie Warszawy. Jest

œladem ci¹g³oœci dziejów polskiej stolicy i autentycznym zapisem dawnego oblicza

miasta, sprzed 1944 roku. Dawna Warszawa przetrwa³a tylko na Pradze”. Dziêki

wielow¹tkowej kompozycji albumu odbiorca zrozumie, ¿e ta wyj¹tkowoœæ Pragi nie

bierze siê jednak wy³¹cznie z faktu, ¿e zachowa³a siê tu przedwojenna architektura

i uk³ad urbanistyczny, ale decyduj¹ o niej tak¿e ludzie. Praga jest jedn¹ z niewielu

warszawskich dzielnic, w których ludzie mieszkaj¹ od pokoleñ, zachowuj¹c swój
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specyficzny charakter, a tak¿e coœ z dawnego trybu ¿ycia. Dlatego w albumie opo-

wiedziane zosta³y historie kilku praskich rodzin – rzemieœlników, kupców, robotni-

ków, pokazani zostali przedstawiciele wymieraj¹cych ju¿ rzemios³, kuœnierzy, kraw-

ców, szewców, którzy pracuj¹ w ma³ych zak³adach na Z¹bkowskiej, Stalowej, Wi-

leñskiej. Sporo miejsca poœwiêcono praskim bazarom i ich handlarzom. Album do-

kumentuje zarówno historiê rozkwitu i upadku s³ynnego Ró¿yca, „ciuchów” na

Z¹bkowskiej przy Targowej, potem na Skaryszewskiej, bazaru funkcjonuj¹cego do

koñca lat 50. przy Stalowej, którego specjalnoœci¹ by³ handel go³êbiami, psami, kró-

likami i innymi zwierzêtami domowymi, jak te¿ handel na Jarmarku Europa – naj-

wiêkszym w Unii Europejskiej bazarze na Stadionie Dziesiêciolecia. Pokazano

i opisano nieistniej¹ce ju¿ miejsca, tworz¹ce ten unikatowy praski klimat: s³ynne

knajpy Oaza i Kameralna na Targowej, kawiarniê Kassandra przy tej samej ulicy,

ksiêgarniê Gebethnera na Z¹bkowskiej, antykwariat na Kawêczyñskiej. A fotogra-

fie praskich bram, podwórzy i podwórzowych kapliczek, ciemnych przejœæ, przybu-

dówek, mansard, stró¿ówek, wozowni i wielu szczegó³ów charakterystycznych dla

architektury pocz¹tków XX w. dodaj¹ tej impresji o dzielnicy i ludziach nastrojo-

woœci, czyni¹c j¹ prawdziwie fascynuj¹c¹. Wœród poruszanych w albumie w¹tków

wymieniæ mo¿na jeszcze m.in. historiê i wspó³czesnoœæ praskich zak³adów przemy-

s³owych, dworców i linii kolejowych, rolê Wis³y w ¿yciu dzielnicy, powstawanie no-

wych kompleksów mieszkaniowych, dzieje praskich koœcio³ów, parku Skaryszew-

skiego, œlady po ludnoœci ¿ydowskiej licznie zamieszkuj¹cej Pragê przed II wojn¹

œwiatow¹, metamorfozê Saskiej Kêpy – miejsca rozrywki warszawian w latach 20.

XX w., a nastêpnie enklawy inteligencji i snobów.

Specyficzny charakter Pragi ma tak¿e wspó³czesne oblicze, tworz¹ go nowi przy-

bysze i mieszkañcy dzielnicy – artyœci, w³aœciciele klubów, organizatorzy centrów

kulturalnych. To ich obecnoœæ i stale powiêkszaj¹ca siê liczebnoœæ powoduje, ¿e

Pragê zaczyna siê coraz czêœciej okreœlaæ mianem nieco na wyrost – warszawskiego

Montmartre’u. Album dokumentuje ich dzia³alnoœæ artystyczn¹, np. zorganizowa-

n¹ w 2000 r. imprezê „S¹siedzi dla s¹siadów”, kiedy to prascy artyœci gremialnie

wyszli na ulicê, by zaprezentowaæ swój dorobek rdzennym pra¿anom. W albumie

mo¿na zobaczyæ te najmodniejsze obecnie miejsca po prawej stronie Wis³y, m.in.:

Centrum Artystyczne „Fabryka Trzciny” przy Otwockiej 14, dzia³aj¹ce w dawnej

fabryce pepegów i konserw, pracownie, galerie, Teatr Remus, knajpê artystyczn¹

U Krawca, mieszcz¹ce siê w dawnych Magazynach Wróblewskiego przy In¿ynier-

skiej 3, kamienicê artystyczn¹ przy Bia³ostockiej 22, kawiarniê £ysy Pingwin przy

Z¹bkowskiej 11. Tym, co przyci¹gnê³o tu i nadal przyci¹ga przedstawicieli œwiata

artystycznego, jest niew¹tpliwie zachowana przedwojenna architektura, obok ka-

mienic stare zabudowania fabryczne. Niektóre z nich, starannie odrestaurowane,

prze¿ywaj¹ drug¹ m³odoœæ, ale, niestety, wiêkszoœæ rozpada siê, nieremontowana od

pó³ wieku. Pojedyncze przyk³ady odnawiania i adaptacji, mimo ¿e cenne, nie za-

st¹pi¹ jednak szerszego programu rewitalizacji starej praskiej zabudowy, w który

musz¹ zaanga¿owaæ siê w³adze Warszawy. Fotografie pokazuj¹ kamienice przy Z¹b-

kowskiej, Brzeskiej, Targowej, Wileñskiej, które mimo zniszczeñ zachowuj¹ jeszcze

œlady dawnej œwietnoœci – kute bramy, balkony, pozosta³oœci koronkowych ozdób
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wyt³oczonych z metalu, resztki stiuków, kolorowe kafelki na klatkach schodowych.

„Ten album to tak¿e wo³anie o ratunek dla Pragi – mówi³ Nowakowski. – W naj-

bli¿szych latach miasto bêdzie musia³o postanowiæ, co zrobi ze star¹ Prag¹: czy j¹

wyremontuje, czy te¿ wyburzy stare domy. To drugie rozwi¹zanie by³oby wielk¹

strat¹ dla miasta”.

Zdjêciom towarzysz¹ teksty kilkunastu autorów, m.in. Hanny Harasimowicz-

-Grodeckiej, Jerzego S. Majewskiego, Tomasza Urzykowskiego, Andrzeja So³tana,

Marka Nowakowskiego.

Album wydano w formacie 300 x 300 mm, w dwóch wersjach jêzykowych, pol-

skiej i angielskiej, w twardej oprawie i obwolucie.

Reasumuj¹c: album Praga. Prawa strona Warszawy – wielow¹tkowa, nastrojowa

opowieœæ o dzielnicy i ludziach z ni¹ zwi¹zanych – jest wyj¹tkow¹ publikacj¹ po-

œwiêcon¹ sto³ecznej dzielnicy, po któr¹ siêgn¹ chêtnie zarówno varsavianiœci, mi³o-

œnicy Warszawy, ludzie z Prag¹ zwi¹zani, jak i turyœci oraz wszyscy ci, którzy czer-

pi¹ przyjemnoœæ z obcowania z piêknymi i wartoœciowymi ksi¹¿kami.

Aleksandra So³tan-Lipska
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BIBLIOGRAFIA VARSAVIANÓW

Hanna Macierewicz

VARSAVIANA

SZTUKA I ARCHITEKTURA

200 lat muzealnictwa warszawskiego. Dzieje i perspektywy. Materia³y sesji

naukowej, Zamek Królewski w Warszawie, 16-17 listopada 2005 roku (praca

zbior.; red. nauk. A. Rottermund, A. So³tan, M. Wrede), „Arx Regia” Oœrodek Wy-

dawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie; Muzeum Historyczne m.st. Warsza-

wy, Warszawa 2006, ss. 518, ilustracje. ISBN 83-7022-160-2

Sesjê naukow¹ poœwiêcon¹ muzealnictwu warszawskiemu zorganizowano

w rocznicê udostêpnienia w 1805 r. publicznoœci rodzinnych zbiorów Stanis³awa

Kostki Potockiego w pa³acu w Wilanowie. W tomie bêd¹cym pok³osiem sesji zapre-

zentowano ponad 30 referatów, komunikatów i g³osów w dyskusji wybitnych histo-

ryków, historyków sztuki i muzealników, m.in.: K. Pomiana, A. Rottermunda,

A. M. Drexlerowej, D. Folgi-Januszewskiej, A. So³tana, W. Fija³kowskiego, P. Ja-

skanisa, W. Wojtyñskiej, ks. A. Przekaziñskiego, W. W³odarczyka, J. Macyszyna,

B. Matraszek, K. J. Jakubowskiego, J. Dzika. Ich tematem by³a historia kolekcjo-

nerstwa warszawskiego – tak¿e na tle europejskim, metodologia pracy muzealnej,

zagro¿enia rynkowo-komercyjne muzealnej misji, kierunki i perspektywy rozwoju

zbiorów prywatnych, miejskich i pañstwowych.

PRZEWODNIKI I INFORMATORY

Dylewski Adam, Warszawa. Przewodnik ilustrowany, seria: Przewodnik Ilustro-

wany, Wydawnictwo „Pascal” sp. z o.o., Bielsko-Bia³a 2006, ss. 366; fotografie.

ISBN 83-7304-623-2

Bogato ilustrowany przewodnik po najwa¿niejszych i najciekawszych obiektach

w centrum i na przedmieœciach stolicy, a tak¿e w okolicach Warszawy. W opraco-

waniu zaproponowano kilka jednodniowych wycieczek pokazuj¹cych zabytkowe

obiekty i atrakcje przyrodnicze, m.in. w Kampinoskim Parku Narodowym, ¯elazo-

wej Woli, Konstancinie-Jeziornej, Czersku, Pu³tusku, Jab³onnie, Modlinie, Zakro-



czymiu, Czerwiñku, Sulejówku. Przewodnik zawiera wiele praktycznych informa-

cji dotycz¹cych bazy noclegowej, gastronomii, komunikacji, rozrywki, muzeów, sal

koncertowych i galerii.

Kalwarczyk Grzegorz, Przynale¿noœæ alei, ulic i placów War-

szawy do parafii rzymskokatolickich 2006, Kuria Metropolital-

na Warszawska; Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 2006,

ss. 207. ISBN 83-211-1768-6

Wykaz wszystkich parafii archidiecezji warszawskiej i diece-

zji warszawsko-praskiej wraz z nazwami nale¿¹cych do nich

ulic, alei, placów, skwerów i terenów rekreacyjnych. Uzupe³nie-

niem wykazu s¹ adresy naczelnych instytucji koœcielnych,

cmentarzy katolickich, komunalnych i niekatolickich.

Omilanowska Ma³gorzata, Warszawa: [zwiedzanie, rozryw-

ki, okolice], seria: Miasta dla Ciekawych, Hachette Livre Pol-

ska sp. z o.o., Warszawa 2006, ss. 191; fotografie.

ISBN 83-7184-474-3

Praktyczny ilustrowany przewodnik po Warszawie i jej oko-

licach. W opracowaniu przedstawiono nie tylko najciekawsze

zabytki historyczne, ale równie¿ warszawskie muzea, teatry, ki-

na, lokale gastronomiczne i obiekty rekreacyjne, zamieszczono

te¿ wykaz corocznych imprez kulturalnych, festiwali, konkur-

sów. Opisy uzupe³niaj¹ plany miasta i mapki okolic Warszawy.

ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Majewski Jerzy S., So³tysiak Grzegorz, Maciej Robert, Warszawa. Ballada

o okaleczonym mieœcie, Wydawnictwo „Baobab”, Warszawa 2006, ss. 268; fotogra-

fie. ISBN 83-89642-27-1

Album zawiera zdjêcia dokumentuj¹ce przede wszystkim ¿ycie codzienne War-

szawy, trud odbudowy zniszczonego miasta, powojenne losy i problemy jego mie-

szkañców. Wiele fotografii pokazano po raz pierwszy – ze wzglêdów cenzuralnych

i propagandowych nie mia³y szansy na publikacjê w tamtych czasach.

Niedenthal Chris, 13/12. Polska stanu wojennego (projekt i oprac. graficz. M. Bu-

szewicz; fot. i komentarze Ch. Niedenthal; przek³. z ang. K. Niedenthal), Wydawnic-

two Edipresse Polska S.A., Warszawa 2006, ss. 218; fotografie. ISBN 83-7477-163-1

Fotografie wykonane przez Chrisa Niedenthala – korespondenta nowojorskiego

„Newsweeka” w pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego. S³ynne ju¿

zdjêcie przedstawiaj¹ce opancerzony samochód przed kinem Moskwa z symbo-

licznym plakatem filmu Coppoli Czas Apokalipsy, spustoszona siedziba Solidarno-

œci przy ul. Mokotowskiej, ksi¹dz Jerzy Popie³uszko na czele procesji z koœcio³a

œw. Stanis³awa Kostki, krzy¿ z kwiatów na placu Zwyciêstwa, demonstracje i obra-
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dy sejmu. Unikatowa dokumentacja wydarzeñ po 13 grudnia 1981 r. i ¿ycia co-

dziennego Polaków – wiêkszoœæ zdjêæ wykonana zosta³a w Warszawie.

Ostrowski Marek, Oblicze Sawy. Sawa’s Visage (tekst,

fot., koncepcja i oprac. graficz. albumu M. Ostrowski; przek³.

na ang. J.-J. i M. Granas), cykl: Tryptyk Warszawski. War-

saw Triptych; seria: Polska z Lotu Ptaka. Poland from an

Eagles’s Eye View, SCI ART Organizacja Badañ Nauko-

wych Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej, War-

szawa 2006, ss. 216; fotografie. ISBN 83-908794-4-1

Ostrowski Marek, Spojrzenie Warsa. Wars’s Gaze (tekst, fot., koncepcja i oprac.

graficz. albumu M. Ostrowski; przek³. na ang. J.-J. i M. Granas, Z. Markiewicz,

K. Sabath), cykl: Tryptyk Warszawski. Warsaw Triptych; seria: Polska z Lotu Pta-

ka. Poland from an Eagles’s Eye View, SCI ART Organizacja Badañ Naukowych

Samodzielna Pracownia Informacji Obrazowej, Warszawa 2006, ss. 200; fotografie.

ISBN 83-908794-3-3

Kolejne albumy M. Ostrowskiego z serii Polska z Lotu

Ptaka. Tym razem zawieraj¹ wspania³e, unikatowe zdjêcia

lotnicze i satelitarne Warszawy. Czêœæ fotografii zosta³a za-

prezentowana wczeœniej na wystawie plenerowej w Alejach

Ujazdowskich. Autor proponuje zwiedzanie i poznawanie

miasta z perspektywy lotniczej. Oba tomy ukazuj¹ War-

szawê od czasów historycznych po wspó³czesnoœæ, w szero-

ko rozumianym œrodowisku naturalnym. Oblicze Sawy to

próba stworzenia wizerunku stolicy na podstawie detali

i szczegó³ów, Spojrzenie Warsa to inny, syntetyczny obraz tego samego miasta. Ka¿-

da fotografia opatrzona jest komentarzem pozwalaj¹cym zrozumieæ ideê wyboru

obrazu i jego nowe treœci.

Warszawa – Budapeszt 1956. Wystawa paŸdziernik – listopad 2006 (oprac. katalo-

gu M. Ga³êzowski, J. Maldis; wspó³pr. J. Borkowski; wstêp A. PrzewoŸnik), Mu-

zeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2006, ss. 17; fotografie.

Katalog wystawy zorganizowanej w 50. rocznicê po-

znañskiego Czerwca i wêgierskiego PaŸdziernika 1956 r.

Twórcy wystawy podkreœlili szczególn¹ rolê Warszawy

w organizowaniu poparcia (wiece w auli Politechniki

Warszawskiej, przed Pa³acem Kultury i Nauki, mani-

festacje przed ambasad¹ Wêgier) i pomocy (akcje od-

dawania krwi, zbiórka leków, pieniêdzy, pomoc rze-

czowa) dla uczestników walki o wolnoœæ i godnoœæ, za-

równo w Poznaniu, jak i Budapeszcie.
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Warszawa. Trzy epoki. Warsaw. Three epochs (tekst J. Lubiñski; przek³. na ang.

J. Mêdrzak; oprac. graficz. P. Panczakiewicz; red. prowadz. i wybór fot. M. Dy-

duch), seria: Ksi¹¿ki Ilustrowane – Zachwyæ Siê!, Wydawnictwo „Pascal” sp. z o.o.,

Bielsko-Bia³a 2006, ss. 192; fotografie. ISBN 83-73047-17-4

Wêdrówka po Warszawie lat 30., 60. i 2006 r. Fotografie zaprezentowano w sze-

œciu grupach tematycznych: place, ulice i mosty; komunikacja; praca i szko³a;

osiedla mieszkaniowe; handel; rozrywki. Zestawiono je tak, by mo¿na by³o porów-

naæ ¿ycie codzienne warszawian i architekturê miasta przed 1939 r., w czasach

PRL-u i wspó³czesnych. Wydanie polsko-angielskie.

HISTORIA WARSZAWY

DO ROKU 1939

Na prawym brzegu. Dziedzictwo kulturowe warszawskiej Pragi. Materia³y sesji

- Warszawa, grudzieñ 2005 (praca zbior.; red. Z. Michalczyk; wstêp K. Komar-Mi-

chalczyk, J. Owsiany), Fundacja na Starej Pradze, Warszawa 2006, ss. 155; ilustra-

cje. ISBN 83-924434-0-3

Zapis referatów wyg³oszonych podczas sesji zorganizowanej

przez Fundacjê na Starej Pradze w 2005 r. Autorzy przedstawili

nieznane fakty z historii Pragi XIX i XX w.: K. Guttmejer

omówi³ rolê nieistniej¹cego ju¿ barokowego koœcio³a Bernardy-

nów i zachowanej do dzisiaj Kaplicy Loretañskiej w dziejach

polskiej architektury sakralnej. Z. Michalczyk podj¹³ temat re-

cepcji rzezi Pragi w 1794 r. w malarstwie polskim prze³omu

XVIII i XIX w., m.in. w pracach krakowskiego artysty M. Sta-

chowicza. W. Przybyszewski odnalaz³ tematy praskie w twór-

czoœci J. Kossaka. Nowatorskie ustalenia dotycz¹ce zabudowy jednej z najstarszych

ulic Pragi – ul. Okrzei przynosi referat J. Zieliñskiego, problemem ratowania re-

liktów dawnej architektury tej dzielnicy na przyk³adzie kamienicy Mintera przy

ul. Sierakowskiego 4 zajmuje siê J. Sujecki. W innych referatach podjêto temat

niezrealizowanych projektów praskich terenów wystawowych (H. Faryna-Paszkie-

wicz), historii koœcio³ów katolickich prawobrze¿nej Warszawy okresu miêdzywo-

jennego (F. Bruno) i specyficznego charakteru zabudowy Pragi w porównaniu z le-

wobrze¿n¹ Warszaw¹ (P. Martyn). Teksty referatów zosta³y uzupe³nione archiwal-

nymi i wspó³czesnymi materia³ami ikonograficznymi.

LATA 1939-1944

Powstanie Warszawskie. Fakty i mity (praca zbior.; red. nauk. K. Krajewski,

T. £abuszewski), seria: Konferencje IPN, t. 29, Instytut Pamiêci Narodowej Komi-

sja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2006, ss. 159.
ISBN 83-60464-03-0

Materia³y z sesji naukowej zorganizowanej 30 wrzeœnia 2004 r. przez Biuro Edu-

kacji Publicznej IPN. Autorzy referatów (P. P. Wieczorkiewicz, T. Szarota, G. Moty-
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ka, A. K. Kunert, J. Z. Sawicki, W. Grabowski, J. Marszalec, K. Krajewski) analizu-

j¹ ma³o znane, a czêsto przek³amane lub zmitologizowane zagadnienia dotycz¹ce

Powstania Warszawskiego, m.in. stosunek Stalina do zrywu Polaków, relacje miê-

dzy Armi¹ Krajow¹ a komunistami, udzia³ Ukraiñców w s³u¿bie niemieckiej w t³u-

mieniu Powstania, polityka powojennych komunistycznych w³adz Polski wobec

¿o³nierzy armii powstañczej, represje i dzia³ania UB i SB wobec œrodowisk po-

wstañczych.

Rozwadowski Piotr, Warszawa 1944-1945, seria: Historyczne

Bitwy, Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2006, ss. 188;

plany, fotografie. ISBN 83-11-10480-8

Studium o charakterze militarno-strategicznym, poœwiêco-

ne miejscu Warszawy w polskich, rosyjskich i niemieckich pla-

nach operacyjnych w latach 1944-1945. Autor analizuje wp³yw

na decyzje strategiczne i operacyjne wybuchu Powstania War-

szawskiego, przebieg bitwy pancernej na przedpolach Warsza-

wy, operacje prask¹ i operacjê warszawsk¹ w czasie ofensywy

styczniowej.

PO ROKU 1945

Czerwiec 1976 w Ursusie (praca zbior.; red. zbior. J. Dom¿alski i in.; wybór doku-

mentów i red. nauk. T. Krawczak; wstêp P. Sasanka), Stowarzyszenie Przyjació³ Ar-

chiwum Pañstwowego m.st. Warszawy; Stowarzyszenie Wolnego S³owa, Warszawa

2006, ss. 142; fotografie. ISBN 83-921836-2-2

W opisie wydarzeñ Czerwca 1976 r. w Ursusie wyko-

rzystano bogaty materia³ Ÿród³owy z Archiwum Kancela-

rii Prezydenta, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Pañ-

stwowego m.st. Warszawy, ze zbiorów prywatnych zgro-

madzonych na wystawie z okazji 29. rocznicy Czerwca

’76, a tak¿e spisane przez J. Dom¿alskiego relacje uczest-

ników strajku w Ursusie. Analiza tak zestawionych Ÿró-

de³ pozwoli³a spojrzeæ na tamte wydarzenia z perspekty-

wy w³adzy i PZPR oraz robotników i organizatorów pomocy dla represjonowanych.

Drozdowski Marian Marek, Warszawa 1956. Stolica w czasie stalinizmu, odwil-

¿y i PaŸdziernika 1956 r., Oficyna Graficzno-Wydawnicza „Typografika”, Warsza-

wa 2006, ss. 228. ISBN 83-86417-53-6

Bogato udokumentowane studium poœwiêcone charakterystyce stalinizmu w la-

tach 1944-1956, ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji w stolicy Polski. Autor

analizuje dzia³alnoœæ pokolenia „Po prostu” i Klubu Krzywego Ko³a, opisuje reak-

cje Warszawy na powstanie poznañskie i ruch odnowy w 1956 r. oraz na powstanie

wêgierskie, podsumowuje dotychczasow¹ wiedzê na temat reakcji Koœcio³a polskie-

go, emigracji i opinii œwiatowej na wydarzenia polskiego PaŸdziernika. Cennym

uzupe³nieniem monografii jest aneks zawieraj¹cy wybór dokumentów z badanej
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problematyki, wykaz ludzi w³adzy, dzia³aczy PZPR w latach 1948-1959 oraz zapiski

autora Dziennik doktoranta 1956.

Muszyñska Jolanta, Osiak Aneta, Wojtera Dorota, Obraz codziennoœci w pra-

sie stanu wojennego: Gdañsk, Kraków, Warszawa (przedmowa J. Eisler), seria:

W Krainie PRL, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2006, ss. 302. ISBN 83-7436-044-5

J. Eisler we wstêpie do opracowania pisze, i¿ zadaniem ksi¹¿ki jest pokazanie

m³odym czytelnikom, jak æwieræ wieku temu ¿yli ich rodzice i dziadkowie. Na pod-

stawie prasy oficjalnej i drugiego obiegu, dzienników, wspomnieñ i relacji od-

tworzono elementy sk³adaj¹ce siê na ¿ycie codzienne mieszkañców trzech miast

– w tym Warszawy – w okresie stanu wojennego: funkcjonowanie handlu, turysty-

ki, rozrywki, s³u¿by zdrowia, komunikacji, mody, ¿ycia religijnego. Efektem badañ

jest studium z pogranicza historii, socjologii i antropologii spo³ecznej.

W po³owie drogi. Warszawa miêdzy Pary¿em a Kijowem (praca zbior.; red. J. Ko-

chanowski), seria: W Krainie PRL, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2006, ss. 256.

ISBN 83-7436-046-3

Praca, przygotowana przez m³odych historyków polskich,

niemieckich i ukraiñskich, jest prób¹ zweryfikowania wiedzy

na temat Warszawy lat 40. i 50. i porównania z innymi stolica-

mi (Pary¿, Berlin Wschodni) i wielkimi miastami (Kijów, Drez-

no). Badania skupia³y siê wokó³ kilku tematów, m.in. sytuacji

robotników w Pary¿u i Warszawie w po³owie XX w. oraz ¿ycia

codziennego kobiet w DreŸnie i Warszawie w latach 1945-1949.

Problemy zwi¹zane z wojennymi zniszczeniami i odbudow¹

Warszawy porównano z doœwiadczeniami w NRD i RFN. Za-

let¹ takiego ujêcia tematu jest ró¿norodnoœæ metodologiczna

i merytoryczna w spojrzeniu na funkcjonowanie europejskich

metropolii.

¯uliñski Leszek, Foksal 17, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006,

ss. 247; fotografie, ISBN 83-06-03039-7

Ksi¹¿ka wydana z okazji jubileuszu 60-lecia dzia³al-

noœci jednego z warszawskich wydawnictw – Pañstwo-

wego Instytutu Wydawniczego. Przypomina dzieje oficy-

ny i jej ogromny wk³ad (ponad 11 tys. tytu³ów i 6 tys. au-

torów) w popularyzacjê polskiej i obcej literatury kla-

sycznej i wspó³czesnej, dzie³ z szeroko pojêtej humanisty-

ki i nauk spo³ecznych. Praca zawiera dokumenty z dzia-

³alnoœci wydawnictwa, katalogi. Uzupe³nieniem opisu s¹

wywiady z by³ymi i obecnymi pracownikami, a tak¿e bo-

gaty zbiór fotografii, dokumentuj¹cy najwa¿niejsze wy-

darzenia z historii PIW-u.
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WSPOMNIENIA. LITERATURA FAKTU

Erlich Bronis³aw, ¯ydowskie dziecko Warszawy, Wydawnictwo Projekt – Tadeusz

Kielan, Warszawa 2006, ss. 31. ISBN 83-87168-37-8

Bronis³aw Erlich urodzi³ siê w 1923 r. w rodzinie krawca z Nalewek. W grudniu

1939 r. opuœci³ Warszawê. Po latach tu³aczki po terenach Zwi¹zku Radzieckiego po-

wróci³ na krótko do stolicy, póŸniej wyemigrowa³ do Izraela, a nastêpnie zamieszka³

w Szwajcarii. W swoich wspomnieniach przywo³uje atmosferê ¿ydowskiej dzielnicy

w okresie miêdzywojennym i w pierwszych miesi¹cach okupacji.

Jeffery Ron, Wis³a jak krew czerwona. Wspomnienia Anglika – ¿o³nierza Armii

Krajowej (przedmowa J. Nowak-Jeziorañski; przek³. z ang. R. Antoszewski), Dom

Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2006, ss. 376; fotografie. ISBN 83-11-10533-2

Polska edycja (wydanie angielskie Red Runs the Vistula uka-

za³o siê w 1985 r.) wojennych wspomnieñ Anglika, który zbieg³

z obozu jenieckiego z £odzi do Warszawy, wst¹pi³ do Armii

Krajowej, by³ ¿o³nierzem, kurierem, w 1944 r. przedosta³ siê do

Anglii i przekaza³ wywiadowi brytyjskiemu informacje na temat

sytuacji w Polsce i dzia³alnoœci armii podziemnej. Za imponu-

j¹c¹ odwagê odznaczony zosta³ osobiœcie przez gen. Bora-Komo-

rowskiego Krzy¿em Walecznych. Wspomnienia Jeffery’ego od-

daj¹ atmosferê Warszawy w latach okupacji i s¹ œwiadectwem

tego, jak dzia³alnoœæ Armii Krajowej postrzegana by³a przez cu-

dzoziemca. Ksi¹¿ka uzupe³niona dokumentami i fotografiami.

Panienki z Saskiej Kêpy. Wspomnienia uczennic XII Liceum Ogólnokszta³c¹cego

im. Marii Sk³odowskiej-Curie (1930-1964) (praca zbior.; red. i wstêp M. Male-

wicz), seria: Z Dziejów Pragi Po³udnie, Oficyna Wydawnicza „£oœgraf”, Warszawa

2006, ss. 363; fotografie. ISBN 83-87572-36-5

Wspomnienia uczennic XII Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Sk³odow-

skiej-Curie. Szko³a powsta³a w 1930 r. jako filia gimnazjum im. Marii Konopnic-

kiej. Pocz¹tkowo mieœci³a siê przy ul. Targowej, potem – do 1939 r. – przy ul. Kawê-

czyñskiej. Po wojnie na potrzeby liceum zaadaptowano zrujnowan¹ willê przy

ul. Obroñców na Saskiej Kêpie. W roku 1963/1964, po wprowadzeniu szkó³ ko-

edukacyjnych, powsta³o nowe liceum przy ul. Saskiej – im. Adama Mickiewicza.

Wspomnienia uczennic przypominaj¹ dzieje szko³y i losy jej wychowanek, przywo-

³uj¹ jej szczególn¹ atmosferê. Uzupe³nieniem relacji s¹ fotografie, wiersze jednego

z profesorów, wykazy i ¿yciorysy nauczycieli, spisy absolwentek.

Wspomnienia absolwentów SGGW z Powstania Warszawskiego, Zeszyty Histo-

ryczne Stowarzyszenia Wychowanków Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego,

z. 6, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005, ss. 195.

Referaty i artyku³y omawiaj¹ce udzia³ absolwentów SGGW w walkach powstañ-

czych, ze szczególnym uwzglêdnieniem akcji VII Obwodu „Obro¿a” Warszawskie-

go Okrêgu AK i „Grupy Kampinos”.

94 Bibliografia varsavianów



Mieszkowska Anna, By³a sobie piosenka... Gwiazdy kabaretu i emigracyjnej

Melpomeny, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza SA”, Warszawa 2006,

ss. 335; fotografie. ISBN 83-7495-060-9

Autorka jest absolwentk¹ Wydzia³u Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej

w Warszawie. W opracowaniu przypomina i odtwarza nieznane dot¹d powojenne lo-

sy popularnych artystów lat 20., m.in. F. Járosy’ego, H. Ordonówny, S. Górskiej,

Z. Terné, M. Modzelewskiej, K. Toma, A. Schütza, F. Konarskiego, W. Wojteckie-

go, W. Budzyñskiego, J. Braun-Domañskiej, S. Rusza³a, G. Boruckiego, R. Bogdañ-

skiej-Anders, K. Mireckiej-Ploss. Zasadnicz¹ czêœæ pracy poprzedza historia dzia-

³alnoœci warszawskich teatrów i kabaretów w okresie 20-lecia miêdzywojennego.

Autorka wykorzysta³a materia³y archiwalne ze zbiorów prywatnych artystów, ich

rodzin i przyjació³, fotografie, listy, rêkopisy tekstów, drukowane nuty piosenek,

wycinki prasowe, programy teatralne.

INNE

Œleszyñski Przemys³aw, Przedsiêbiorstwa w przestrzeni Warszawy (przedmowa

G. Wêc³owicz), seria: Atlas Warszawy, z. 9, Instytut Geografii i Przestrzennego Za-

gospodarowania im. Stanis³awa Leszczyñskiego Polskiej Akademii Nauk, Warsza-

wa 2006, ss. 147; plany; tablice; wykresy.

Kolejny zeszyt z serii Atlas Warszawy, zapocz¹tkowanej w 1993 r. Praca z dzie-

dziny geografii ekonomiczno-spo³ecznej. Tematem opracowania jest analiza usytu-

owania w przestrzeni miasta ponad 300 tys. przedsiêbiorstw dzia³alnoœci gospo-

darczej i próba okreœlenia prawid³owoœci w ich koncentracji i rozwoju w latach

1995-2004. Integraln¹ czêœci¹ opracowania s¹ plany miasta, obrazuj¹ce opisywane

tendencje, a tak¿e wykresy i tabele.
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KRONIKA

KALENDARZ WARSZAWSKI

KWIECIEÑ – CZERWIEC 2006

KWIECIEÑ

Kalendarz warszawski, kwiecieñ – czerwiec 2006

1 Rozpoczê³y siê obchody rocznicy

œmierci Jana Paw³a II. W ramach obcho-

dów m.in. sesja naukowa w PKiN „Nau-

cza³ nas byæ wolnymi”, nocne czuwanie

modlitewne w koœciele œw. Anny przy Kra-

kowskim Przedmieœciu, koncert w koœcie-

le Dominikanów przy ul. Freta pt. „Nie-

szpory. Artyœci polscy Janowi Paw³owi II”.

2 O godz. 18.30 w Teatrze Wielkim

rozpocz¹³ siê koncert „Jan Pawe³ II in me-

moriam”, w którym Placido Domingo

poprowadzi³ Messa da Requiem Giuseppe

Verdiego.

Kilkanaœcie tysiêcy ludzi zgromadzi³o

siê na pl. Pi³sudskiego, aby wzi¹æ udzia³

we mszy œw. o rych³¹ beatyfikacjê Ojca

Œwiêtego. Msza pod przewodnictwem kar-

dyna³a Józefa Glempa rozpoczê³a siê ok.

godz. 21. O 21.37 w ca³ym mieœcie zabi³y

dzwony i zawy³y syreny, a ludzie na placu,

tak jak na pl. œw. Piotra w Rzymie, który

by³o widaæ na telebimach, wznieœli nad

g³owy œwiece i znicze.

3-15 Koncert irlandzkiego pianisty

Barry’ego Douglasa i jego orkiestry kame-

ralnej Camerata Ireland w Filharmonii

Narodowej zainaugurowa³ X Wielkanocny

Festiwal Beethovenowski. Jedna z najwa¿-

niejszych imprez muzycznych potrwa

dwa tygodnie w szeœciu miastach Polski.

W Warszawie odbêd¹ siê 22 koncerty: ka-

meralne, symfoniczne i recitale. Wyst¹pi¹

najwybitniejsi artyœci, m.in. wiolonczelist-

ka Han-Na Chang, atlowiolistka Nobuko

Imai, pianiœci i dyrygenci Christoph

Eschenbach i Justus Frantz.

682 cm wysokoœci mia³a fala na Wiœle,

która w nocy minê³a Warszawê. Woda pod-

nios³a siê do poziomu nienotowanego

od piêciu lat. Zala³a dzia³ki, przystanie

i oœrodki sportowe po³o¿one na Pradze

oraz bulwar wzd³u¿ Wis³ostrady. W War-

szawie og³oszono stan alarmowy.

5 Metro Warszawskie podpisa³o umo-

wê z wykonawc¹ stacji S³odowiec i prowa-

dz¹cego do niej tunelu. Zbuduje j¹ konsor-

cjum firm PRG Metro i PeBeKa, które wy-

gra³y wspólnie przetarg ju¿ we wrzeœniu,

ale wyniki oprotestowa³a Hydrobudowa 6.

Kilkanaœcie dni temu s¹d odrzuci³ trzeci¹

i ostatni¹ skargê firmy. Stacja metra – pierw-



szy przystanek na Bielanach – powstanie

u zbiegu ul. Kasprowicza i Duracza. Kon-

trakt z PRG Metro i PeBeKa opiewa na

240 mln z³. Stacja S³odowiec ma byæ ukoñ-

czona we wrzeœniu 2007 r.

6 Wed³ug najnowszych ogólnopol-

skich badañ ruchu wykonanych przez fir-

mê Transprojekt Warszawa najbardziej za-

t³oczon¹ drog¹ w kraju jest al. Krakowska

w Warszawie. Przeje¿d¿a têdy rekordowa

w skali kraju liczba samochodów: œrednio

niemal 59 tys. dziennie, czyli o 7 tys. wiêcej

ni¿ w 2000 r. Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad obiecuje, ¿e za trzy

lata przestaniemy staæ w monstrual-

nych korkach. Za 600 mln z³ chce wybudo-

waæ 15-kilometrow¹ trasê ekspresow¹ Sa-

lomea-Wolica, która po³¹czy poszerzone

Al. Jerozolimskie z tras¹ na Kraków i Ka-

towice w pobli¿u Janek. Wœród piêciu naj-

bardziej zat³oczonych dróg w Polsce znala-

z³y siê te¿ wylotówki na Bia³ystok (przez

Marki) i odcinek ul. Pu³awskiej miêdzy

Warszaw¹ a Piasecznem. W ci¹gu ostat-

nich piêciu lat ruch na tej ostatniej wzrós³

z 43 tys. do ponad 50 tys. samochodów na

dobê.

7 260 mln euro, czyli ok. miliard z³o-

tych zap³aci³a firma London & Regional

Properties za wie¿owiec Rondo 1 u zbiegu

Œwiêtokrzyskiej i al. Jana Paw³a II. Jeden

z najwiêkszych prywatnych funduszy in-

westycyjnych jest ju¿ trzecim w³aœcicielem

oddanego do u¿ytku w marcu drapacza

chmur. Zap³acona przez niego kwota jest

najwy¿sz¹ kwot¹, jak¹ zap³acono do-

tychczas za biurowiec w Polsce.

Akademia Medyczna ma nowy gmach

przy ul. ¯wirki i Wigury. W trzykondyg-

nacyjnym budynku mieszcz¹ siê m.in.: sa-

le seminaryjne i wyk³adowe dla tysi¹ca stu-

dentów, wielka aula na tysi¹c miejsc, któ-

r¹ automatycznie opuszczana œciana mo¿e

podzieliæ na dwie sale. Za trzy lata obok

budynku ma powstaæ centrum informa-

tyczno-biblioteczne.

9 Ostatni raz mo¿na by³o zrobiæ zaku-

py w Supersamie przy pl. Unii Lubelskiej.

Powodem jest ekspertyza Powiatowego In-

spektoratu Nadzoru Budowlanego, z któ-

rej wynika, ¿e unikatow¹ konstrukcjê da-

chu z lat 60. z¿era rdza. Bataliê o Supersam

zamierza stoczyæ McDonald’s, który mia³

tu restauracjê. ¯¹da przeprowadzenia eks-

pertyzy przez niezale¿nych ekspertów, po-

nadto proponuje wyp³atê oœmioletniego

czynszu, aby przeprowadziæ remont.

Wspó³projektant budynku Stanis³aw Kuœ

uwa¿a, ¿e wystarczy wymieniæ skorodowa-

ne elementy dachu. Sklep stoi w atrakcyj-

nym miejscu. Jego w³aœciciel WSS porozu-

mia³ siê ju¿ z funduszem BBI Investment,

który chcia³by tu zbudowaæ kilkupiêtrowy

budynek biurowo-handlowy.

11 Warszawski konserwator Bogus³aw

Kornecki dosta³ z³oty medal z wyró¿nie-

niem na 34. Miêdzynarodowym Salonie

Wynalazczoœci w Genewie. Nagrodzono go

za nowatorsk¹ metodê czyszczenia cegla-

nych murów z cementowego tynku. Wyna-

laz³ j¹ podczas remontu elewacji stuletniej

elektrowni tramwajowej na Woli. Kornec-

ki wpad³ na pomys³, aby podgrzaæ zaprawê

palnikiem. Metoda okaza³a siê prosta

i skuteczna. Znalaz³a te¿ uznanie Stowa-

rzyszenia Wynalazców Wêgierskich, któ-

re przyzna³o konserwatorowi statuetkê

Geniusza.

Tarnobrzeska firma Intop rozpoczê³a

remont zdewastowanych pawilonów i wie-

¿yc mostu Poniatowskiego na wysokoœci

ul. Kruczkowskiego, przy Muzeum Woj-

ska Polskiego i dworcu Powiœle. Powsta³e

ok. 1912 r. obiekty zostan¹ pomalowane na

kremowo zmywaln¹ farb¹. Powróc¹ do nich

tak¿e cztery br¹zowe tablice pami¹tkowe
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(dwie skradzione zostan¹ odtworzone)

oraz wykuty w kamieniu kartusz herbowy

z wizerunkiem syreny. Remont poch³onie

5,9 mln z³ i potrwa do koñca wrzeœnia.

12 W³adze Uniwersytetu Warszaw-

skiego wybieraj¹ projekt nowego budynku

uczelni, który stanie naprzeciwko Biblio-

teki Uniwersyteckiej na Powiœlu, w kwar-

tale ulic Dobrej, Lipowej, Wiœlnej i Bro-

warnej. Uczelnia waha siê miêdzy zwyciê-

skim projektem pracowni APA Kury³o-

wicz and Associates a projektem JEMS Ar-

chitekci. Pierwszy nawi¹zuje do s¹sied-

niego BUW-u, ma lustrzan¹ fasadê, piêæ

atriów, na dachu trawniki oraz pofa³dowa-

n¹ drewnian¹ p³aszczyznê, na której bêd¹

mogli przysiadaæ studenci. Elewacjê mo¿-

na podœwietliæ na zielono. Rywal nawi¹zu-

je do architektury lat 60., ma elewacjê

w formie pionowo ustawionych ¿yletek, je-

go atria maj¹ bezpoœrednio wyjœcie na ulicê

Lipow¹, z podcieniami. Koszt obu projek-

tów wynosi ok. 100 mln z³. Studenci neofi-

lologii i lingwistyki maj¹ wprowadziæ siê

do nowego budynku jesieni¹ 2008 r.

13 Rozpoczê³a siê przebudowa naj-

bardziej obleganej linii tramwajowej od

pêtli przy ul. Banacha, przez Grójeck¹,

Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego,

al. Waszyngtona i Grochowsk¹, do pêtli na

Goc³awku. Remont, do którego po³owê

dok³ada Unia Europejska, zakoñczy siê

w paŸdzierniku 2007 r. Na przebudowan¹

trasê w Al. Jerozolimskich wyruszy 15 ni-

skopod³ogowych tramwajów. Nowe tram-

waje i remont ca³ej trasy ma kosztowaæ

w sumie 237 mln z³.

Rada Warszawy zgodzi³a siê wspomóc

remont warszawskich zabytków. Do po-

dzia³u jest 4,2 mln z³. O dofinansowanie

prac konserwatorskich stara³y siê parafie,

organizacje spo³eczne i wspólnoty mie-

szkaniowe. Z 80 wniosków komisja wybra-

³a 51. Miasto wesprze renowacjê g³ównie

obiektów sakralnych. Najwiêcej (2,1 mln z³)

wyda na remont dachu i stropów w klaszto-

rze sióstr Wizytek przy Krakowskim

Przedmieœciu. Pomo¿e te¿ odrestaurowaæ

ponad 30 nagrobków na zabytkowych war-

szawskich cmentarzach.

15 Surowy drewniany krzy¿ ponieœli

podczas Drogi Krzy¿owej na Starówce rze-

mieœlnicy, ¿o³nierze, studenci, harcerze,

cz³onkowie ruchu oazowego, wspólnot

neokatechumenalnych. Procesja ruszy³a

spod koœcio³a œw. Anny, przesz³a Piwn¹,

przez Rynek, z powrotem na pl. Zamkowy.

16 Warszawskie zoo wyda w tym roku

17 mln z³ na inwestycje. W³aœnie rozpoczy-

na siê budowa woliery dla bielików olbrzy-

mich. Po Wielkanocy ruszy budowa dodat-

kowej sypialni dla ¿yraf. Lada dzieñ pod-

pisane zostan¹ umowy na budowê kolej-

nych pomieszczeñ dla zwierz¹t. Najwiêk-

sz¹ inwestycj¹, zaplanowan¹ na trzy lata,

jest budowa ma³piarni. Kompleks zajmie

powierzchniê jednego hektara. Ma³py zo-

stan¹ oddzielone od zwiedzaj¹cych fos¹,

do dyspozycji bêd¹ mia³y m.in. patio z ró¿-

nymi roœlinami. W planach jest przeszklo-

ny budynek dla hipopotamów i akwarium

dla morskich ryb, w którym zamieszkaj¹

te¿ rekiny.

18 Nowy terminal na Okêciu bêdzie

gotowy najwczeœniej w lipcu 2007 r. To pra-

wie pó³tora roku póŸniej, ni¿ planowa-

no. Obecny dworzec lotniczy mia³ obs³ugi-

waæ 3,5 mln pasa¿erów rocznie. Tymcza-

sem przewija siê przez niego dwa razy tyle.

W tym roku padnie kolejny rekord. Z Okê-

cia skorzysta ok. 8 mln podró¿nych. Re-

kordy oznaczaj¹ dla pasa¿erów coraz gor-

sze warunki odprawy. Budimeks, firma,

która rozbudowuje Okêcie razem z hisz-

pañskimi przedsiêbiorstwami Ferrovial

Agroman i Estudio Lamela, twierdzi, ¿e
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opóŸnienia w budowie s¹ spowodowa-

ne zmianami, jakich za¿yczy³y sobie Porty

Lotnicze. Chodzi m.in. o wyd³u¿enie frag-

mentu terminalu i wzmocnienie funda-

mentów parkingu, tak by mo¿na by³o tam

wznieœæ hotel.

W przeddzieñ 63. rocznicy powstania

w getcie warszawskim przedstawiciele

rz¹du, gminy ¿ydowskiej i Izraela uczcili

pamiêæ jego wojowników i ofiary, sk³a-

daj¹c kwiaty pod pomnikiem Bohaterów

Getta.

19 Miros³aw Kochalski podpisa³ z pra-

cowni¹ RAr-2 Laboratorium Architektury

z Rudy Œl¹skiej umowê na opracowanie

dokumentacji budowlanej Centrum Nau-

ki „Kopernik”. Œl¹ska pracownia wygra³a

w grudniu ubieg³ego roku konkurs na pro-

jekt placówki w s¹siedztwie mostu Œwiêto-

krzyskiego. Centrum ma upowszechniaæ

wielkie dokonania w „zakresie kultury na-

ukowej i technicznej”. Jego atrakcj¹ bêdzie

interaktywnoœæ – zwiedzaj¹cy sami prze-

prowadz¹ proste doœwiadczenia. W dwu-

kondygnacyjnym obiekcie, zajmuj¹cym

powierzchniê 15 tys. m
2
, znajdzie siê pla-

netarium, miêdzy budynkiem a Wis³¹ bê-

dzie patio z oczkiem wodnym i amfitea-

trem, a na dachu ogród i tarasy widokowe.

Ca³oœæ ma byæ gotowa pod koniec 2008 r.

Po zimowej przerwie na sta³e urucho-

miono now¹ fontannê wokó³ pomnika

Syreny nad Wis³¹. Fontannê odtworzono

w zesz³ym roku podczas remontu pomni-

ka i jego otoczenia. Steruje ni¹ komputer,

a woda p³ynie w uk³adzie zamkniêtym.

T³ocz¹ j¹ ukryte pod basenem pompy.

Tryskaj¹ce wokó³ coko³u strumienie s¹ po

zmroku podœwietlane. Inwestorem re-

montu, kosztuj¹cego 600 tys. z³, by³ Zak³ad

Terenów Publicznych.

20-23 W Studiu Koncertowym Pol-

skiego Radia im. Witolda Lutos³awskiego

odbywa siê najwa¿niejszy festiwal muzyki

folkowej Nowa Tradycja. Festiwal, organi-

zowany ju¿ po raz dziewi¹ty, jest nie tylko

interesuj¹cym przegl¹dem muzyki folko-

wej, ale te¿ szans¹ dla m³odych zespo³ów,

aby zaistnieæ poza licznym, lecz wci¹¿ her-

metycznym krêgiem fanów muzyki ludo-

wej. W tym roku na jedenaœcie zespo³ów

startuj¹cych w konkursie trzy pochodz¹

z Warszawy.

Konserwator Kazimierz Sztarba³³o

otrzyma³ Syrenkê – honorowe wyró¿nie-

nie Towarzystwa Przyjació³ Warszawy.

Sztarba³³o jest pionierem ratowania zabyt-

ków za pieni¹dze sponsorów, inicjatorem

renowacji pomników, rzeŸb i obrazów

w koœcio³ach. W du¿ej mierze dziêki nie-

mu ratowanie zabytków trafi³o na ³amy

warszawskiej prasy.

21 Warszawski Klub Pi³karski „Le-

gia” obchodzi 90-lecie. Z tej okazji roze-

grany zosta³ na bocznym boisku Legii

mecz, w którym pi³karze zostali podzieleni

na dwa 8-osobowe zespo³y. Jeden z nich

wyst¹pi³ w zabytkowych strojach, pi³karze

zostali ucharakteryzowani na przedwojen-

nych graczy. Przed meczem Joanna Ony-

szkiewicz, wnuczka Józefa Pi³sudskiego,

któremu Legia zawdziêcza stadion, ods³o-

ni³a tablicê pami¹tkow¹ poœwiêcon¹ Mar-

sza³kowi. Przy £azienkowskiej zosta³o te¿

otwarte muzeum Klubu.

Nad stacj¹ metra Œwiêtokrzyska otwar-

ta zosta³a wystawa poœwiêcona dziejom Grzy-

bowa. Przygotowa³a j¹ Fundacja Wspó³-

pracy Polsko-Niemieckiej, która w³aœnie

zakoñczy³a remont swej siedziby – stulet-

niego budynku centrali telefonicznej przy

ul. Zielnej 37, jednego z najwa¿niejszych

zabytków Grzybowa. Prezentowane na

wystawie zdjêcia i plany pokazuj¹, jak
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przez 150 lat zmienia³ siê fragment Œród-

mieœcia miêdzy Królewsk¹, Marsza³kowsk¹,

Œwiêtokrzysk¹ i pl. Grzybowskim.

22 T³umy warszawiaków ogl¹da³y in-

scenizacjê „Zdobycie ambasady carskiej”,

odtwarzaj¹c¹ atak ludu Warszawy i pol-

skich ¿o³nierzy na siedzibê ambasadora ro-

syjskiego Osipa Igelströma w 1784 r. Pokaz

by³ czêœci¹ uroczystych obchodów wybu-

chu insurekcji koœciuszkowskiej.

23-29 W Teatrze Ma³ym rozpocz¹³ siê

pierwszy w Warszawie festiwal teatru poli-

tycznego „Express EC 47”. Festiwal ma

pokazaæ, ¿e polityka to nie k³ótnia przed

kamer¹, ale mo¿liwoœæ wypowiadania siê

o dotycz¹cych nas sprawach. Bêd¹ spek-

takle, warsztaty, dyskusje, pokazy filmowe.

Warszawska impreza ma byæ cykliczna.

W tym roku jest to Express, który ³¹czy

Warszawê z Berlinem (Polska – Niemcy.

Od-cienie Polityki).

24 Z badañ przeprowadzonych przez

agencjê ABM na zlecenie wojewódzkiego

Urzêdu Pracy wynika, ¿e warszawscy bez-

robotni nie przejmuj¹ siê brakiem pracy,

a szukaj¹ jej g³ównie przez og³oszenia

i znajomych. W porównaniu z reszt¹ Ma-

zowsza maj¹ wy¿sze aspiracje zawodowe

i finansowe – pracowaæ zgodziliby siê za co

najmniej 1,2 tys. z³ (jeœli jeszcze mieszkaj¹

z rodzicami) albo 2 tys. z³ (jeœli mieliby siê

sami utrzymywaæ).

26 Up³yn¹³ termin sk³adania ofert na

inwestora odbudowy pa³acu Saskiego. To

ju¿ szóste podejœcie w trzecim przetargu.

Najtañsza z ofert jest o ponad 40 mln wy¿-

sza od sumy, któr¹ zarezerwowa³ ratusz.

Z³o¿y³a j¹ firma Budimex Drome

(201,2 mln z³). Jeœli w jej ofercie nie bêdzie

b³êdów, to zapewne ona wygra konkurs.

Jednak na wydanie dodatkowych fundu-

szy musz¹ wyraziæ zgodê radni. Bez zabez-

pieczenia funduszy nie bêdzie mo¿na roz-

strzygn¹æ przetargu. Mimo braku pieniê-

dzy ratusz planuje w pó³nocnym skrzyd-

le odbudowanego pa³acu kolejne muzeum

– Muzeum Historii Polski.

Rozpoczê³y siê obchody 100-lecia SGH.

Uczelnia bêdzie je œwiêtowaæ przez kilka

miesiêcy, ale g³ówne uroczystoœci zaplano-

wano na jesieñ. Kulminacj¹ obchodów bê-

dzie otwarcie nowego gmachu oraz paŸ-

dziernikowy zjazd i bal absolwentów.

27 Rada Warszawy przyjê³a wykona-

nie zesz³orocznego bud¿etu przez w³adze

miasta. Bud¿et Warszawy w 2005 r. to

7,3 mld z³ dochodów i 7,5 mld z³ wydat-

ków. Zad³u¿enie na poziomie prawie

2,8 mld z³. I problem najwiêkszy – k³opoty

z inwestycjami. Ratuszowi nie uda³o siê

wydaæ ponad 0,5 mld z³ z zaplanowanych

na ten cel 1,5 mld z³.

W gmachu BUW otwarto wystawê

„Plany na przysz³oœæ”. Organizatorem od-

bywaj¹cej siê ju¿ po raz jedenasty wystawy

jest Centrum £owicka. Prezentowane s¹

na niej rysunki architektoniczne i makiety

najnowszych warszawskich inwestycji.

Czêœæ projektów ju¿ powstaje, budowa in-

nych zacznie siê nied³ugo. S¹ te¿ takie,

które pozostan¹ wy³¹cznie na papierze.

Wystawa jest, oprócz konkursu „¯ycie

w architekturze”, jedyn¹ okazj¹ do skon-

frontowania dorobku warszawskich pra-

cowni architektonicznych. W tym roku

ton wystawie nadawa³y projekty mieszka-

niowe. Podczas otwarcia rozstrzygniêto te¿

konkurs studencki na zagospodarowanie

naro¿nika ul. Z¹bkowskiej i Targowej. Wy-

gra³ doœæ kontrowersyjny projekt przed-

stawiaj¹cy w¹ski, silnie przeszklony budy-

nek o wertykalnych podzia³ach elewacji.

28 Ponad 100 zg³oszeñ od architektów

z ca³ego œwiata wp³ynê³o na konkurs na
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projekt Muzeum Sztuki Wspó³czesnej

w Warszawie. Budynek ma powstaæ na

pl. Defilad u zbiegu Marsza³kowskiej

i Œwiêtokrzyskiej i dorównywaæ architek-

tur¹ najlepszym obiektom ekspozycyjnym

na œwiecie. Ma siê te¿ staæ now¹ ikon¹ War-

szawy. Muzeum bêdzie gromadziæ sztukê

powsta³¹ po 1989 r.

Policjanci otworzyli swój letni posteru-

nek na Starym Mieœcie. Bêd¹ pe³niæ dy-

¿ury w bia³ym kontenerze ustawionym

przy Barbakanie, na rogu ul. Freta i Mosto-

wej. Posterunek bêdzie dzia³aæ do koñca

wrzeœnia.

29-30 W Polskich Zak³adach Optycz-

nych przy ul. Grochowskiej 316/320 roz-

pocz¹³ siê „Projekt Praga”, akcja kultural-

na organizowana przez Stowarzyszenie

„ArtAnimacje”, które chce promowaæ

sztukê wspó³czesn¹, ale te¿ rewitalizowaæ

zanikaj¹c¹ kulturê Starej Pragi. Pierwsza

ods³ona projektu nosi tytu³ „Magazyn

Przedmiotów”. Pokazano m.in. produkty

m³odej sztuki u¿ytkowej, wystawê zbiorów

kolekcjonerów z ca³ej Polski. Drobne us³u-

gi œwiadczyli te¿ przedstawiciele zanika-

j¹cych zawodów.

29 IV-1 V Po raz pierwszy w tym roku

Nowy Œwiat zamieni³ siê w deptak. Bêdzie

tak co weekend a¿ do wrzeœnia. Ciesz¹ siê

z tego przede wszystkim restauratorzy, bo

dziêki spacerowiczom ogródki prze¿ywaj¹

prawdziwe oblê¿enie.

MAJ

1 Kilkadziesi¹t tysiêcy wiernych wziê-

³o udzia³ w Wielkiej Modlitwie Warszaw-

skiej przy Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo¿ej na

Polach Wilanowskich. Tu¿ przed modli-

tw¹ prymas Józef Glemp i marsza³ek woje-

wództwa Adam Struzik podpisali doku-

ment powo³uj¹cy Instytut Jana Paw³a II.

Sejmik przeznaczy³ na ten cel 20 mln z³.

Instytut ma gromadziæ pami¹tki zwi¹zane

z Ojcem Œwiêtym, prowadziæ dzia³alnoœæ

naukow¹ i edukacyjn¹. Mszê przed œwi¹ty-

ni¹ w intencji beatyfikacji Jana Paw³a II

i wizyty Benedykta XVI w Polsce koncele-

browa³o kilkunastu biskupów.

Tegoroczne obchody Œwiêta Pracy, zor-

ganizowane przez Ogólnopolskie Porozu-

mienie Zwi¹zków Zawodowych oraz par-

tie i organizacje lewicowe, mia³y charakter

protestu przeciw bezrobociu oraz ³amaniu

praw pracowniczych. Pochód wyruszy³

w po³udnie Traktem Królewskim w kie-

runku Sejmu. Oko³o 300 zwolenników or-

ganizacji Nowa Lewica przesz³o w alterna-

tywnym pochodzie z ronda de Gaulle’a.

Obchody 1 Maja zakoñczy³y siê piknikiem

Europejskim w parku przy ul. Rozbrat

przed siedzib¹ SLD.

3 T³umy warszawian przysz³y na in-

scenizacjê z okazji Œwiêta Konstytucji.

Traktem Królewskim z pl. Pi³sudskiego na

Nowe Miasto przesz³a parada historycz-

nych pu³ków Wojska Polskiego w mundu-

rach z XVIII i XIX w. W £azienkach przed-

stawiono podpisanie Konstytucji 3 Maja,

po parku przechadzali siê dworzanie z da-

mami dworu, rozbrzmiewa³a muzyka

z epoki oœwiecenia.

Po kilkumiesiêcznej przerwie otwarte

zosta³o Muzeum Powstania Warszawskie-

go. Do czêœci mieszcz¹cej siê w dawnej hali

maszyn elektrowni tramwajowej do³¹czo-

no now¹, urz¹dzon¹ w zaadaptowanej

ogromnej hali kot³owni. Znalaz³y siê tu:

replika samolotu Liberator, sala kinowa,

a pod ziemi¹ – powstañczy kana³. Z naro¿-

nika hali wyrasta wie¿a, na któr¹ wje¿d¿a

siê szklan¹ wind¹. Z wysokoœci 32 m rozta-

cza siê panorama Woli. Chêtnych do zwie-
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dzania Muzeum by³o tylu, ¿e trzeba by³o

czekaæ na wejœcie ponad godzinê.

4 Setki warszawian przygl¹da³y siê na

pl. Pi³sudskiego obchodom Dnia Stra¿aka.

Plac otoczy³y wozy stra¿ackie – najnowsze

i zabytkowe. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ob-

chodzi w tym roku 85-lecie, a warszawska

stra¿ 170-lecie istnienia. Stra¿acy œwiêto-

wali równie¿ na Pradze, gdzie rozpocz¹³ siê

trzydniowy jarmark floriañski, organizo-

wany przez kuriê.

5 Ratusz og³osi³ trzeci¹ edycjê kon-

kursu „Warszawa bez barier”, która ma

wy³oniæ sto³eczne budynki najlepiej do-

stosowane do potrzeb niepe³nospraw-

nych. Pawe³ Wypych, pe³nomocnik rz¹du

ds. osób niepe³nosprawnych, twierdzi, ¿e

jest coraz lepiej, ale infrastruktura stolicy

nadal pozostawia wiele do ¿yczenia.

8 Na pl. Pi³sudskiego rozpocz¹³ siê

monta¿ o³tarza, na którym 26 maja Bene-

dykt XVI odprawi mszê. O³tarz sk³ada siê

z dwóch czêœci: wa¿¹cej 25 t konstrukcji

stalowej oraz podium wielkoœci 50 x 40 m.

25-metrowy krzy¿ zostanie ob³o¿ony alu-

minium. Ca³y o³tarz ma nawi¹zywaæ do

pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do

Polski.

9 Miejscy urzêdnicy wydali zgodê na

budowê wie¿owca projektu Daniela Libes-

kinda. Szklany ¯agiel – 192-metrowy

apartamentowiec – zostanie zbudowany na

miejscu centrum handlowego City Center

obok PKiN. Znajdzie siê w nim ok. 250

apartamentów, w których cena za metr

kwadratowy wyniesie od ok. 11,5 do 20 tys.

z³. Budynek ma byæ gotowy w 2008 r.

Przy Mi³ej 18 stan¹³ kamieñ z wyryty-

mi nazwiskami ¿ydowskich ¿o³nierzy, któ-

rzy zginêli tam 8 maja 1943 r. W bunkrze

przy Mi³ej mog³o zgin¹æ nawet ponad 100

osób, ale autorce projektu pomnika, Han-

nie Szmalenberg, uda³o siê ustaliæ nazwi-

ska 51. Wœród wykutych na kamieniu bo-

haterów jest Mordechaj Anielewicz, do-

wódca powstania w getcie. Pomnik wyku³

z bry³y granitu artysta rzeŸbiarz Marek

Moderau.

9-14 Filmy z Estonii, Portugalii, Ma-

cedonii i Irlandii mo¿na obejrzeæ w ra-

mach 11. Europejskiego Festiwalu Filmo-

wego. W czêœci konkursowej znalaz³o siê

12 filmów z ostatnich lat, niepokazy-

wanych dotychczas w Polsce. Równolegle

z projekcjami ruszy³ przegl¹d „Mistrzowie

Kina Europejskiego”. Znalaz³y siê w nim

dzie³a tej miary co Trzy kolory Kieœlowskie-

go czy Zwierciad³o Tarkowskiego.

10 Zarz¹d Mazowsza definitywnie po-

dzieli³ ponad 20 mln z³ unijnej dotacji.

Warszawa nie dostanie ani grosza na swoje

projekty, w tym na remont Krakowskiego

Przedmieœcia, który przez d³ugi czas by³

faworytem na liœcie projektów. Witold S³o-

wik, dyrektor sto³ecznego Biura Funduszy

Europejskich, zapewnia jednak, ¿e prze-

budowa Krakowskiego Przedmieœcia zo-

stanie wykonana bez unijnej dotacji naj-

póŸniej do pocz¹tku 2008 r.

11 Muzeum Narodowe w Warszawie

pêka w szwach. Dzie³a, które nie mieszcz¹

siê na ekspozycji, zalegaj¹ w magazynach.

Najwiêkszy k³opot jest ze zbiorami sztuki

XX w., licz¹cymi 149 tys. obiektów. Wœród

nich s¹ dzie³a Picassa, Kandinsky’ego,

Modiglianiego, Klee, £empickiej. Dyrek-

cja marzy o nowym gmachu, zabiegaj¹c

o rozbudowê siedziby w Al. Jerozolim-

skich. Otwarta w³aœnie wystawa „Sztuka

XX wieku w zbiorach Muzeum Narodo-

wego w Warszawie. Co mog³oby pokazaæ

Muzeum w swoim nowym gmachu” pre-

zentuje zaledwie 44 dzie³a i ponad 300 wy-

³¹cznie w formie projekcji video. Chodzi
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o to, aby uzmys³owiæ widzom, a przede

wszystkim w³adzom, jak bardzo Muzeum

siê dusi. Organizatorzy licz¹, ¿e ekspozycja

da impuls do podjêcia konkretnych dzia³añ

zmierzaj¹cych do rozbudowy placówki.

12 W Kinotece rozpocz¹³ siê 3. Festi-

wal Œwiatowego Filmu Dokumentalne-

go, jedna z najbardziej dynamicznych im-

prez filmowych w Warszawie. W progra-

mie: 41 filmów, 15 audycji radiowych, 3 de-

baty, 10 goœci z zagranicy, spotkania z re-

¿yserami, 3 konkursy. Festiwal potrwa do

21 maja.

13 Mieszkañcy Saskiej Kêpy bawili siê

na wielkim ulicznym festynie poœwiêco-

nym Agnieszce Osieckiej. Ulic¹ Francu-

sk¹, zamkniêt¹ dla ruchu, przemaszero-

wa³a parada okularników, którym torowa-

li drogê bêbniarze i szczudlarze. Na rogu

Francuskiej i Obroñców stan¹³ gipsowy

model pomnika poetki, autorstwa Tere-

sy i Dariusza Kowalskich, którego odlew

z br¹zu ma sfinansowaæ miasto. Gwiazd¹

wieczoru by³a Maryla Rodowicz.

Ulicami Warszawy po raz szósty prze-

sz³a Parada Schumana. Pochód, w którym

wziê³o udzia³ ponad 3 tys. euroentuzja-

stów, przemaszerowa³ spod koœcio³a œw.

Anny na pl. Teatralny. Na jego czele jecha³

czerwony piêtrowy autobus z honorowymi

goœæmi – Danut¹ Hübner, Normanem Da-

viesem, Bronis³awem Geremkiem. W pa-

radzie wziêli udzia³: premier Kazimierz

Marcinkiewicz, kandydaci na prezydenta

miasta – Hanna Gronkiewicz-Waltz i Mar-

cin Œwiêcicki, reprezentuj¹cy w³adze stoli-

cy Micha³ Borowski. Jednym z bohaterów

parady zosta³ Aleksander Milinkiewicz,

przywódca bia³oruskiej opozycji.

13-14 Giganci polskiego jazzu: Micha³

Urbaniak, Urszula Dudziak, Tomasz Stañ-

ko, Leszek Mo¿d¿er wyst¹pili w klubie

Skarpa w ramach festiwalu poœwiêconego

Krzysztofowi Komedzie i jego muzyce fil-

mowej. Pretekstem do zorganizowania im-

prezy by³a 37. rocznica œmierci artysty

i wielkie zainteresowanie, jakim cieszy siê

nadal jego muzyka oraz kino prze³omu lat

50. i 60.

14 W pierwszy rejs w tym roku wy-

ruszy³ statek Wars. Przed sezonem zosta³

gruntownie wyremontowany. Podobnie

jak w zesz³ym roku, zostanie nazwany

tramwajem wodnym. Wars bêdzie p³ywa³

miêdzy Podzamczem a Cyplem Czernia-

kowskim, z przystankiem przy moœcie Po-

niatowskiego. Organizator rejsów, ¯eglu-

ga Sto³eczna, sprowadzi równie¿ do War-

szawy mniejszy statek, p³ywaj¹cy dotych-

czas po Zalewie Zegrzyñskim. Rzecznik

tramwajów obiecuje, ¿e bêdzie wiêcej rej-

sów nad Zalew. W zesz³ym roku cieszy³y

siê one ogromn¹ popularnoœci¹.

T³um pseudokibiców zdemolowa³ Sta-

rówkê po meczu Legii z Wis³¹. Wandale

zniszczyli kawiarniane ogródki, powybija-

li szyby w witrynach sklepów, zrzucali z pl.

Zamkowego betonowe kosze i kamienie na

jad¹ce tras¹ W-Z tramwaje. Policja opano-

wa³a sytuacjê dopiero ok. 2 nad ranem. Sta-

romiejscy kupcy i restauratorzy rozwa¿aj¹

podanie do s¹du klubu Legia lub miasta.

16 Uczniowie warszawskich podsta-

wówek bardzo dobrze wypadli w testach

egzaminacyjnych. Maksymalnie mo¿na

by³o zdobyæ 40 punktów. Œrednio sto³ecz-

ny szóstoklasista zdoby³ 29,6 pkt., podczas

gdy œrednia krajowa to 25,3 pkt. Najlepiej

w Warszawie napisali testy koñcowe ucz-

niowie z Ursynowa – maj¹ œredni¹ 32,7 pkt.

Dobrze wypad³y te¿ Bemowo, Ochota,

Œródmieœcie, ¯oliborz. Najmniej punktów

uzyska³y szko³y na Targówku, Woli i Pra-

dze Pó³noc (od 28,10 do 25,19 pkt.).
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17 Œródmiejscy urzêdnicy chc¹ zmie-

niæ dzielnicê w city z prawdziwego zdarze-

nia. W opracowanym przez nich progra-

mie jest mowa m.in. o rewitalizacji kamie-

nic, otwarciu siê na Wis³ê. G³os w tej spra-

wie bêd¹ mieli te¿ przedstawiciele wspól-

not mieszkaniowych, stowarzyszeñ, orga-

nizacji przedsiêbiorców. Z przygotowanej

przez urzêdników analizy, jaka jest dziel-

nica, wynika, ¿e uda³o siê zatrzymaæ spa-

dek liczby mieszkañców. Roœnie liczba za-

wieranych ma³¿eñstw i jest coraz mniej

rozwodów. Mimo ¿e bezrobocie jest na

poziomie ni¿szym ni¿ w ca³ej Warszawie

(3,4%), to co roku 10-15% mieszkañców

korzysta z pomocy spo³ecznej. Coraz wiê-

cej rodzin ma problemy z alkoholem i nar-

kotykami. W ostatnich latach podwoi³a siê

te¿ do ponad 400 liczba rodzin czekaj¹cych

na mieszkanie socjalne. Sypi¹ siê kamieni-

ce zarówno nale¿¹ce do wspólnot mieszka-

niowych, jak i do prywatnych w³aœcicie-

li. Ok. 2,8 tys. osób ¿yje w mieszkaniach

wspólnych, czyli tzw. ko³chozach.

Od dziœ przez ponad 3 tygodnie miêdzy

godz. 22 a 3 nad ranem most Œwiêtokrzyski

bêdzie rozœwietlany 60 neonowymi stalak-

tytami. Instalacja jest dzie³em niemieckie-

go artysty Hansa Petera Kuhna. Ma zachê-

ciæ m³odych ludzi z Polski i Niemiec do

nawi¹zywania kontaktów ponad narodo-

wymi granicami. Jest te¿ zapowiedzi¹ pro-

jektu „Wirtualny most na Wiœle”, w jego

ramach w nocy z 3 na 4 czerwca artyœci

i m³odzie¿ z Polski i Niemiec przekrocz¹

wspólnie Wis³ê. Dzie³o ma upamiêtniaæ

Powstanie Warszawskie.

18 Rada Warszawy zgodzi³a siê, by

przeznaczyæ 50 mln z³ na odtworzenie za-

budowy pl. Pi³sudskiego. Firmy, które

wziê³y udzia³ w przetargu, wyceni³y koszt

prac na ponad 200 mln z³, podczas gdy ra-

tusz zarezerwowa³ na ten cel tylko 160. In-

westorem bêdzie Budimex Dromex, który

weŸmie za prace 201 mln 274 tys. z³. Prze-

ciwni uchwale byli radni PO i SLD, którzy

argumentowali, ¿e miasto nie powinno

w ca³oœci finansowaæ inwestycji, skoro

w odtworzonym pa³acu nie zostan¹ uloko-

wane miejskie urzêdy. Wprowadzi siê tam

powo³any przez miasto Instytut Myœli Pa-

pieskiej oraz Muzeum Historii Polski, któ-

rego utworzenie zapowiedzia³ minister

kultury.

W Pa³acu Kultury rozpoczê³y siê

51. Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki, naj-

wiêksza impreza wydawnicza w Warszawie

i w kraju. Bierze w nich udzia³ 700 wydaw-

ców z 30 krajów. W tym roku goœciem ho-

norowym s¹ Niemcy. Obecnoœæ niemiec-

kich autorów i wydawców stanowi jedno-

czeœnie zamkniêcie i podsumowanie Roku

Polsko-Niemieckiego 2005/2006.

19 Z ankiety przeprowadzonej wœród

warszawian przez „Gazetê Wyborcz¹” wy-

nika, ¿e najwa¿niejsze dla urody mias-

ta jest zagospodarowanie brzegów Wis³y

– 1690 g³osów, rozwi¹zanie problemu

psich kup na trawnikach – 1076, remont

Krakowskiego Przedmieœcia – 751. Naj-

wa¿niejsze dla miejskiej rozrywki s¹: li-

kwidacja bazaru na Stadionie Dziesiêcio-

lecia i przywrócenie go dla sportu – 1810

g³osów, budowa sali koncertowej na kilka-

naœcie tysiêcy osób – 904, budowa Cen-

trum Nauki „Kopernik” nad Wis³¹ – 623.

Warszawianie chc¹ te¿ wielkich inwesty-

cji: budowy drugiej linii metra – 1359 g³o-

sów, obwodnicy dla Warszawy – 1215, mo-

stu Pó³nocnego – 486, zburzenia Dworca

Centralnego – 294, zabudowy pl. Defilad –

232, budowy drugiego lotniska – 251.

W ankiecie wziêli udzia³ g³ównie ludzie

m³odzi.

Na dachu kamienicy przy pl. Konsty-

tucji rozb³ysn¹³ odnowiony neon „Siatkar-

ka”, zaprojektowany przez znanego gra-
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fika Jana Mucharskiego i zamontowany

w 1961 r. Neon zosta³ odnowiony dziêki ar-

tystce Paulinie O³owskiej i Fundacji Galerii

Foksal, która ca³¹ akcjê zorganizowa³a.

20 Ponad 50 sto³ecznych muzeów i ga-

lerii mo¿na by³o zwiedziæ za darmo pod-

czas trzeciej warszawskiej Nocy Muzeów.

Dzia³a³a te¿ specjalna muzealna linia auto-

busowa, po której kursowa³o 21 „ogór-

ków”. W tym samym czasie w ca³ej Euro-

pie, w ramach Europejskiej Nocy Muzeów,

otwartych by³o ponad 1,5 tys. kultural-

nych miejsc. Zachêtê odwiedzi³o 8 tys.

widzów, Centrum Sztuki Wspó³czesnej

– 6,5 tys., Muzeum Powstania Warszaw-

skiego – 5,2 tys. Kolejka chêtnych do zwie-

dzania Zamku Królewskiego ci¹gnê³a siê

a¿ do Podwala.

W Zamku Ujazdowskim otwarta zosta-

³a wystawa „Polska. Ikony architektury”.

Pokazano na nich 20 obiektów, spoœród

1700 zg³oszonych, które jury uzna³o za wy-

j¹tkowe. S¹ wœród nich: Biblioteka Uni-

wersytecka przy ul. Dobrej, biurowiec Ro-

dan na rogu Pu³awskiej i Kormoranów,

kompleks szkolny na Bia³o³êce, ambasa-

da Królestwa Niderlandów przy ul. Kawa-

lerii, siedziba Agory przy ul. Czerskiej,

osiedle Eko-Park przy Polu Mokotow-

skim, Fabryka Trzciny przy ul. Otwockiej.

22 Muzeum Narodowe zajmie jedn¹

z hal w Wytwórni Wódek „Koneser” na

Pradze. W licz¹cym 1300 km
2

magazynie

wyrobów gotowych nr 1 zostanie utworzo-

na ekspozycja sztuki u¿ytkowej, dekora-

cyjnej i wzornictwa przemys³owego.

23 Rada Ministrów przeznaczy

ok. 67 mln z³ na ekspozycje Centrum Nau-

ki „Kopernik”. Program bêdzie realizowa-

ny w latach 2006-2008. Sfinansuje go Mi-

nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Za te pieni¹dze zostanie stworzona zajmu-

j¹ca ok. 3 tys. m2 ekspozycja naukowa oraz

urz¹dzone najnowoczeœniejsze w Euro-

pie planetarium. Gwiazdy wyœwietlaæ siê

w nim bêd¹ w technologii laserowej.

W Warszawie trwa boom inwestycyjny,

zarówno w inwestycjach komercyjnych,

jak i mieszkaniowych. Systematycznie ros-

n¹ te¿ ceny gruntów i mieszkañ, zw³aszcza

w najbardziej presti¿owych dzielnicach:

na Mokotowie, ¯oliborzu i Saskiej Kêpie.

Mimo to chêtnych do kupowania nie bra-

kuje. Du¿ym popytem ciesz¹ siê biura,

g³ównie w centrum Warszawy i na starym

Mokotowie. Analitycy rynku nierucho-

moœci przewiduj¹, ¿e o¿ywienie bêdzie na-

dal widoczne, a ceny powierzchni bêd¹ ro-

s³y. Aktywnoœæ deweloperów, spó³dzielni

mieszkaniowych i prywatnych inwesto-

rów widaæ najbardziej na Bia³o³êce, gdzie

wci¹¿ bardzo dynamicznie rozwija siê ry-

nek mieszkaniowy.

25 Rozpoczê³a siê pielgrzymka Bene-

dykta XVI do Polski. W³adze stolicy przy-

gotowywa³y siê do wizyty papie¿a od pó³

roku. Bezpieczeñstwa strze¿e 5 tys. poli-

cjantów, stra¿ników miejskich i granicz-

nych oraz ¯andarmerii Wojskowej, z po-

wietrza – samolot wczesnego ostrzegania

i wykrywania, udostêpniony przez NATO.

Samolot papieski wyl¹dowa³ na Okêciu

o godz. 11. Po oficjalnym powitaniu i prze-

mówieniu Benedykt XVI przejecha³ ulica-

mi Warszawy, zatrzymuj¹c siê na modli-

twie przed pomnikami Bohaterów Getta,

Poleg³ych i Pomordowanych na Wscho-

dzie oraz Powstania Warszawskiego. Na

trasie przejazdu zgromadzi³y siê tysi¹ce

ludzi machaj¹cych chor¹giewkami, kla-

szcz¹cych i skanduj¹cych „Niech ¿yje pa-

pie¿”, „Benedetto”, „Kochamy Ciebie”.

Wiele osób obserwowa³o te¿ przejazd or-

szaku z dachów budynków. Ojciec Œwiêty

odby³ kilka spotkañ, m.in. z duchownymi

Kronika 105



w archikatedrze œw. Jana, z prezydentem

Lechem Kaczyñskim w Pa³acu Prezyden-

ckim, z przedstawicielami koœcio³ów

chrzeœcijañskich w ewangelicko-augsbur-

skim koœciele œw. Trójcy. Wieczorem dwu-

krotnie pojawi³ siê w oknie nuncjatury,

gdzie nocowa³.

26 O godz. 9.30 rozpoczê³a siê msza pa-

pieska na pl. Pi³sudskiego. Wierni z kari-

matami, œpiworami, sk³adanymi krze-

se³kami zaczêli schodziæ siê ju¿ po pó³no-

cy. W mszy uczestniczy³o ok. 300 tys. osób.

Organizatorzy spodziewali siê ok. miliona,

czyli tyle, ile w 1999 r., gdy mszê ostatni raz

odprawia³ Jan Pawe³ II. Prawie przez ca³y

czas pada³ deszcz, by³o te¿ zimno, do szpi-

tali polowych i ambulansów zg³aszali siê

wyziêbieni pielgrzymi. Brakowa³o koców

i ciep³ej herbaty. Benedykt XVI wielokrot-

nie wspomina³ w homilii Jana Paw³a II, na-

wi¹za³ do historycznej mszy z 1979 r., któ-

ra zmieni³a „oblicze ziemi. Tej ziemi”. Po

mszy papie¿ zrobi³ wiernym niespodzian-

kê – w drodze do papamobile ruszy³ w sto-

j¹cy na pl. Pi³sudskiego t³um. Mszê mo¿na

by³o obejrzeæ na telebimach, ustawionych

w 5 miejscach w Warszawie. Po po³udniu

warszawianie przyszli pod nuncjaturê po-

¿egnaæ Benedykta XVI przed wyjazdem na

lotnisko. Wielu wyje¿d¿a³o za papie¿em na

weekend do Krakowa.

Pi¹tek by³ dniem wolnym dla studen-

tów i uczniów. Wizyta papieska nie przer-

wa³a jednak matur. Nie pracowali te¿

urzêdnicy pañstwowi, ale sto³eczne urzêdy

funkcjonowa³y normalnie. Podobnie fir-

my, przedsiêbiorstwa i sklepy. W centrach

handlowych ju¿ od rana by³ ruch jak co

dzieñ. Na czas wizyty papieskiej wprowa-

dzony zosta³ zakaz sprzeda¿y alkoholu.

27 Ok. 130 mi³oœników s³oñca, wody

i wiose³ sp³ynê³o Wis³¹ w pierwszej kajako-

wej masie krytycznej. Organizatorzy sp³y-

wu chcieli pokazaæ, ¿e Wis³a doskonale na-

daje siê do uprawiania rekreacji.

28 1,5 tys. uczniów z ca³ego kraju przy-

jecha³o na odbywaj¹cy siê w Sali Kongre-

sowej PKiN I Ogólnopolski Zlot Szkó³ im.

Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Jego

imiê nosi ok. 200 szkó³ w Polsce, w Warsza-

wie jest ich kilka.

29 Rozpocz¹³ siê remont zabytkowe-

go wiaduktu Markiewicza. Popularny „œli-

mak” jest najcenniejsz¹ obok mostu i wia-

duktu Poniatowskiego budowl¹ drogo-

w¹ w Warszawie. Wykona go firma Intop

z Tarnobrzega. Zdejmie nawierzchniê, od-

kryje ³uki i wzmocni konstrukcjê budow-

li ¿elbetowym pasem. Miêdzyuczelniany

Instytut Konserwacji i Restauracji Dzie³

Sztuki odnowi rzeŸby, wymieni betonow¹

balustradê i odtworzy zniszczone po woj-

nie obeliski z latarniami. Koszt inwestycji

wyniesie ok. 7 mln z³.

Przez dwa tygodnie w Arkadach Ku-

bickiego mo¿na ogl¹daæ 10 prac, które zna-

laz³y siê w finale konkursu „Miasto i de-

mokracja. Warszawa – przestrzeñ polskiej

wolnoœci 2006”, adresowanego do arty-

stów i architektów, którzy nie przekroczyli

30. roku ¿ycia. Organizatorem by³ Instytut

Stefana Starzyñskiego dzia³aj¹cy przy Mu-

zeum Powstania Warszawskiego. Zdobyw-

cy pierwszej nagrody – Maria Ryczer i Ma-

ciej Lewandowski – za³o¿yli, ¿e Wis³ostra-

da zniknie w tunelu. Miêdzy Gnojn¹ Gór¹

a Wis³ostrad¹ proponuj¹ podziemny par-

king, wzd³u¿ historycznego przebiegu

ul. Bugaj, od przed³u¿enia ul. Celnej

do ul. Boleœæ – „budynek krajobraz”

o miêkkich kszta³tach i zielonych da-

chach, a w nim m.in. kawiarnie, sklepiki,

warsztaty artystów i rzemieœlników, hotel,

punkt informacji o Warszawie. Zdobywcy

drugiej nagrody proponuj¹ czytelny uk³ad

monumentalnych placów, tarasów, bulwa-
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rów, promenad i ogromny basen w s¹siedz-

twie Fortu Legionów, który zim¹ s³u¿y³by

za lodowisko.

30 „Czy Warszawa staje siê miastem

Trzeciego Œwiata?” – to tytu³ sympozjum

zorganizowanego na Uniwersytecie War-

szawskim przez Polsk¹ Sekcjê Regional-

n¹ Studies Association. Czêœæ uczestników

odpowiedzia³a na to pytanie twierdz¹co,

argumentuj¹c, ¿e w stolicy wystêpuje 5 wy-

ró¿ników miast Trzeciego Œwiata: nie³ad

przestrzenny, brak planów urbanistycz-

nych, kontrast biedy i bogactwa, „gated

communicaties”, czyli osiedla za murem,

oraz ba³agan i brud. Micha³ Borowski, na-

czelny architekt miasta, nie zgodzi³ siê z t¹

opini¹. Za taki, a nie inny wygl¹d Warsza-

wy wini³ II wojnê œwiatow¹, komunizm,

chaotyczne inwestycje po 1989 r., brak

ustawy reprywatyzacyjnej, s³abe prawo

i kiepski poziom zarz¹dzania w sferze pu-

blicznej.

W Teatrze Lalka rozpocz¹³ siê V. War-

szawski Pa³ac Teatralny. Mali widzowie zo-

bacz¹ 5 przedstawieñ, wybranych z reper-

tuaru 28 teatrów lalkowych, oraz jeden

spektakl zespo³u czeskiego Teatru Drak

z Hradec Králové. Pa³ac odbywa siê co dwa

lata. Jest jedynym takim przegl¹dem sztuk

dzieciêcych w stolicy.

31 Zmar³ Franciszek Wybrañczyk, za-

³o¿yciel (1984) Sinfonii Varsovii, nazywa-

nej muzyczn¹ wizytówk¹ stolicy i wspó³au-

tor jej œwiatowego sukcesu.

CZERWIEC

1 Miasto og³osi³o pierwszy od 15 lat

konkurs na projekt wiaty przystankowej.

Idealny przystanek musi mieæ ³awkê, s³u-

pek informacyjny, s³up og³oszeniowy, ba-

rierê odgradzaj¹c¹, stojak na rowery i po-

jemnik na piasek. Projekty mo¿na nadsy-

³aæ do 19 wrzeœnia. Zwyciêskie wiaty maj¹

pojawiæ siê w mieœcie w przysz³ym roku.

Na placu przy pomniku Bohaterów

Getta, gdzie powstanie Muzeum Historii

¯ydów Polskich, wyroœnie niebawem nie-

bieski namiot przypominaj¹cy kszta³tem

korzeñ drzewa lub jêzor lawiny. Konstruk-

cja ma zapowiadaæ Muzeum i jednoczeœnie

umo¿liwiæ organizowanie wystaw czy

spotkañ poœwiêconych historii ¯ydów pol-

skich. Namiot autorstwa grupy m³odych

architektów Centrala zwyciê¿y³ w konkur-

sie og³oszonym przez dyrekcjê placówki na

zaprojektowanie instalacji na Muranowie.

Instalacja zostanie z³o¿ona, gdy Muzeum

zacznie dzia³aæ. Byæ mo¿e bêdzie wykorzy-

stywany póŸniej w celach reklamowych.

W PKiN otwarto wystawê najlepszych

fotografii prasowych 2005 r., nagrodzo-

nych w konkursie World Press Photo. Wy-

stawa jest okazj¹ do refleksji nad kondycj¹

ludzkoœci i przyrody, jest te¿ ho³dem z³o-

¿onym trudowi fotoreporterów.

W parku miêdzy PKiN a ulic¹ Œwiêto-

krzysk¹ stan¹³ spi¿owy pomnik Janusza

Korczaka z szóstk¹ dzieci stoj¹cych na wy-

brukowanym pagórku, pod dwoma wyku-

tymi z granitu martwymi drzewami.

W tym miejscu podczas okupacji by³ ¿y-

dowski sierociniec i st¹d Janusz Korczak

wraz z dzieæmi wyruszy³ na œmieræ. Pro-

jekt pomnika autorstwa architekta Zbig-

niewa Wilmy i rzeŸbiarza Bohdana

Chmielewskiego, wy³oniony w konkursie

w 2003 r., by³ krytykowany za zbytni¹ do-

s³ownoœæ i prze³adowanie symbolami. Jego

budowê sfinansowa³o miasto.

2 Tysi¹ce ludzi przyby³y przed katedrê

polow¹ Wojska Polskiego, by uczciæ pa-
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miêæ trenera Kazimierza Górskiego. Mszê

koncelebrowa³ kardyna³ Józef Glemp,

przemawiali prezydent i premier. Zmar³y

zosta³ pochowany na Cmentarzu Komu-

nalnym na Pow¹zkach.

2-4 „Warszawa jest trendy” – taki ty-

tu³ nosi³ festiwal zorganizowany przez

Biuro Promocji Miasta. „Zbiera³” imprezy,

które odbywaj¹ siê na pocz¹tku czerwca,

oraz specjalnie przygotowane z tej okazji.

Du¿¹ frekwencj¹ cieszy³y siê organizowa-

ne co roku: Piknik Naukowy Radia Bis na

Nowym Mieœcie i Piknik Internautów pod

PKiN, poza tym urz¹dzony po raz pierw-

szy przez fundacjê Ja Wis³a Spacer z Po-

chodniami, Festiwal Sztuk, organizowany

tak¿e po raz pierwszy przez Kamienicê Ar-

tystyczn¹ na Foksal i koñcz¹cy rok pol-

sko-niemiecki koncert Leszka Mo¿d¿era

pod mostem Œwiêtokrzyskim.

5 Pad³ nowy rekord cen gruntów na

Woli. Ustanowi³a go firma Eastern Euro-

pe, spó³ka-córka belgijskiej firmy Ghelam-

co, buduj¹cej g³ównie biurowce. Belgijski

deweloper zap³aci³ 85 mln z³ za zajmuj¹ce

2-hektarow¹ dzia³kê miêdzy ul. Grzybow-

sk¹ a Towarow¹ Wojskowe Zak³ady Gra-

ficzne. Na miejscu zak³adów bêdzie mo¿na

postawiæ nawet bardzo wysoki budynek.

Obok – u zbiegu Grzybowskiej i Wroniej

– powstaje 98-metrowy Hilton.

6 Pad³ tak¿e rekord cen, jakie p³acono

dotychczas za warszawskie centra handlo-

we. Brytyjski fundusz Dawnay, Day Car-

pathia PLC, inwestuj¹cy w nieruchomoœci

w Europie Œrodkowej, kupi³ za 127 mln euro

Centrum Handlowe „Promenada” przy

ul. Ostrobramskiej. Promenada jest pi¹t¹

galeri¹ handlow¹ w Polsce, któr¹ kupili

Brytyjczycy. Wczeœniej ich fundusz przej¹³

obiekty w Toruniu, £odzi, Gdañsku i Sos-

nowcu.

W Zachêcie otwarta zosta³a wielka wy-

stawa Fernanda Légera, jednego z najwiêk-

szych malarzy XX w., mistrza francuskiej

awangardy, rówieœnika Picassa, prekursora

pop-artu i sztuki ulicy. Obrazy, grafiki, pro-

jekty scenograficzne Légera wypo¿yczone

zosta³y z paryskiego Centrum Pompidou

i muzeum artysty we francuskim Biot. Ku-

ratorka wystawy i dyrektorka muzeum

chcia³a ukazaæ Légera przez ewolucjê od

malarstwa ku architekturze. Wystawê mo¿-

na ogl¹daæ do 20 sierpnia.

Archeolodzy z Krajowego Oœrodka Ba-

dañ i Dokumentacji Zabytków dokonali

cennych odkryæ podczas wykopalisk

w Wilanowie. W miejscu pa³acowego tara-

su od strony ogrodu odkopali resztki fun-

damentów niedu¿ego, parterowego dworu

o lekkiej drewnianej konstrukcji. Dwór

wzniesiono zapewne na pocz¹tku XVI w.

dla rodziny Milanowskich, ówczesnych

w³aœcicieli tych terenów, a rozebrano ok.

1650 r. podczas budowy pa³acu wilanow-

skiego. Du¿o m³odszym znaleziskiem jest

chodnik u³o¿ony z cegie³ w jode³kê – pozo-

sta³oœæ szerokiej alei prowadz¹cej z pa³acu

do groty w murze oporowym ogrodu. Alejê

wytyczono w latach 80. XVII w. dla Ja-

na III Sobieskiego.

8 Zaczê³o siê sadzenie 200 tys. letnich

kwiatów, które ozdobi¹ miasto. Nowe ro-

œliny s¹ ju¿ na Nowym Mieœcie, Polu Mo-

kotowskim i wokó³ fontanny w Ogrodzie

Saskim. Wiosenne bratki s¹ zastêpowane

niecierpkami, begoniami i pelargoniami.

Na pl. Na Rozdro¿u powsta³a prawdziwa

³¹ka – z rumiankami i tytoniami. W Parku

Skaryszewskim zakwitnie ponad 40 tys.

kwiatów, w Ogrodzie Saskim ponad 30 tys.

Na kwiaty i ich pielêgnacjê ZDM wyda bli-

sko 750 tys. z³.

9 Kilkanaœcie tysiêcy fanów zebra³o siê

na stadionie Legii, na którym zagrali
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Depeche Mode. Koncert odby³ siê w ra-

mach trasy „Touring the angel”, obejmu-

j¹cej 31 krajów (na koncertach ma siê poja-

wiæ w sumie 2,5 mln ludzi). Wystêp zespo-

³u by³ jednym z najwiêkszych wydarzeñ

koncertowych roku.

Rozpoczê³y siê mistrzostwa œwiata

w pi³ce no¿nej. Mecze pokazywaæ bêdzie

wiêkszoœæ warszawskich pubów, restaura-

cji, tak¿e niektóre kina i krêgielnie. Naj-

ciekawsze mecze bêdzie mo¿na obejrzeæ

w ksiêgarni Traffic przy ul. Brackiej. Tele-

wizja Polsat ustawi³a dla fanów pi³ki no¿-

nej wielki ekran przed Pa³acem Kultury od

strony ul. Marsza³kowskiej.

10 Huk sztucznych ogni towarzyszy³

wykonaniu uwertury Rok 1812 Piotra

Czajkowskiego, gloryfikuj¹cej zwyciêstwo

Rosjan nad Napoleonem. To plenerowe

widowisko muzyki, œwiat³a, tañca i efektów

pirotechnicznych zakoñczy³o imprezê

„¯ywio³y klasyki”, organizowan¹ przez

Sto³eczn¹ Estradê w ramach letniego pro-

gramu Miejska Strefa Kultury.

Ulicami Warszawy przesz³a Parada Rów-

noœci, zorganizowana po raz pierwszy od

lat legalnie i bez konkurencyjnego marszu

wszechpolaków. W pokojowej demonstra-

cji wziê³o udzia³ ok. 3 tys. osób, wœród nich

wielu goœci z zagranicy.

13 Decyzj¹ Rady Warszawy najwy¿sze

warszawskie wyró¿nienia – dyplomy Ho-

norowego Obywatela Stolicy – dostali ks.

pra³at Wac³aw Kar³owicz, kapelan Zwi¹z-

ku Walki Zbrojnej i AK podczas II wojny

œwiatowej, uczestnik Powstania Warszaw-

skiego, do 1989 r. odprawia³ nabo¿eñstwa

patriotyczne; Zofia Korboñska, w czasie

okupacji wspó³twórczyni radiostacji Œwiat,

organizatorka biura szyfrów, uczestnicz-

ka Powstania Warszawskiego; Barbara Wa-

chowicz, publicystka.

Filmy z Meksyku, Urugwaju, Boliwii,

Brazylii i Peru mo¿na obejrzeæ podczas

rozpoczêtego w³aœnie 7. Festiwalu Filmów

Latynoamerykañskich. Tegoroczny festi-

wal zdominuj¹ najlepsze filmy „boskie-

go s³owika” z Buenos Aires, czyli Carlosa

Gardela, uznawanego za najznakomitsze-

go wykonawcê tanga.

Komisarz Warszawy Miros³aw Kochal-

ski wrêcza³ warszawianom spaceruj¹cym

z psami po Ogrodzie Saskim szufelki i to-

rebki do sprz¹tania po czworonogach. Na-

mawia³ te¿ przechodniów do sprz¹tania

po swoich pupilach: „Warszawa ma dwa

wstydy – spuszczanie œcieków do rzeki i te

nieszczêsne kupy. Na ulicach bêdzie czy-

œciej dopiero wtedy, gdy sami zacznie-

my sprz¹taæ”. Ka¿dy, kto chce sprz¹taæ po

psie, mo¿e otrzymaæ w dzielnicowych wy-

dzia³ach ochrony œrodowiska i w sto³ecz-

nych lecznicach odpowiedni zestaw. Na

akcjê promuj¹c¹ „Psie sprawy Warszawy”

Biuro Ochrony Œrodowiska m.st. Warsza-

wy wyda 120 tys. z³.

14 Miasto podpisa³o umowê z konsor-

cjum PeBeKa PRG Metro na budowê sta-

cji metra M³ociny i wêz³a przesiadkowego.

W ostatniej chwili Metro poprawi³o projekt

stacji. Zrezygnowano m.in. z ogromnej an-

tresoli handlowej, zaniechano budowy tu¿

przy stacji jednej z jezdni na przed³u¿eniu

ul. Kasprowicza, dziêki czemu po wyjœciu

z tramwaju bêdzie mo¿na od razu dojœæ do

stacji. Ostatnia stacja M³ociny pod Hut¹

Warszawa powstanie w pierwszej po³owie

2008 r. pod koñcowym odcinkiem ul. Kas-

prowicza, gdzie znajduje siê jedna z najwiêk-

szych pêtli tramwajów i autobusów w War-

szawie. Kolejne linie zaczn¹ tu dowoziæ pa-

sa¿erów z Tarchomina, £omianek i miejsco-

woœci pod Puszcz¹ Kampinosk¹.

15 5 tys. warszawian przesz³o w cen-

tralnej procesji Bo¿ego Cia³a. Wierni ru-
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szyli spod bazyliki œw. Krzy¿a w stronê

pl. Zamkowego. Sz³y zakonnice, ksiê¿a,

¿o³nierze, kawalerowie Zakonu Maltañ-

skiego w czarnych p³aszczach z bia³ymi

krzy¿ami. Przy ostatnim o³tarzu pod koœ-

cio³em œw. Anny prowadz¹cy procesjê pry-

mas Glemp dokona³ podsumowania 50 lat

swojego kap³añstwa, które odebrano jako

zapowiedŸ po¿egnania siê przed odejœciem

na emeryturê.

Przedstawieniem Czarodziejskiego fletu

w inscenizacji Ryszarda Peryta i Andrzeja

Sadowskiego oraz premier¹ Azione Teatrale

w re¿yserii Macieja Prusa rozpocz¹³ siê

XVI. Festiwal Mozartowski. W 250. rocz-

nicê urodzin Wolfganga Amadeusza Mo-

zarta Opera Kameralna zaprezentuje re-

kordow¹ liczbê festiwalowych wystêpów:

60 przedstawieñ operowych, w tym 31 ty-

tu³ów dzie³ wszystkich geniusza z Salzbur-

ga, 33 koncerty z jego muzyk¹ oratoryjn¹,

symfoniczn¹ ze wszystkimi koncertami na

fortepian z orkiestr¹ oraz pieœniami w in-

terpretacji Olgi i Natalii Pasiecznik.

11 tys. fanów s³ucha³o na stadionie Le-

gii wystêpu amerykañskiej grupy Guns N’

Roses, która na pocz¹tku lat 90. by³a w czo-

³ówce zespo³ów rockowych na œwiecie.

17 Warszawa bêdzie mia³a kompu-

terowy system sieci wodnej. Konsorcjum

trzech firm z ComArchem na czele tworzy

w³aœnie niezbêdn¹ do jego powstania bazê

danych o sieci wodoci¹gowej w ca³ym mie-

œcie. Dziêki specjalnemu oprogramowaniu

pracownicy wodoci¹gów bêd¹ mogli zoba-

czyæ, jak wygl¹da sieæ, kierowaæ strumie-

niem wody w zale¿noœci od jej ciœnienia

w poszczególnych miejscach Warszawy.

System komputerowy uwzglêdni remonty

sieci i poszczególnych zak³adów uzdatnia-

nia wody oraz zmiany ich wydajnoœci.

Dziêki temu woda ze stacji do kranów bê-

dzie mog³a p³yn¹æ szybciej. Nowy system

to czêœæ wielkiego projektu zaopatrzenia

Warszawy w wodê i oczyszczania œcieków,

zaplanowanego na dwa lata. Do jego budo-

wy dok³ada siê Unia Europejska, która

zwróci Warszawie 62% kosztów.

Koncert krakowskiej grupy Di Ga-

litzyaner Klezmorim zainaugurowa³ Let-

ni¹ Scenê Lapidarium. W ka¿dy weekend

a¿ do po³owy wrzeœnia na kameralnej sce-

nie na dziedziñcu Muzeum Historycznego

m.st. Warszawy odbywaæ siê bêd¹ koncerty

i spektakle. Pi¹tki nale¿eæ bêd¹ do cyklu

„Muzyka œwiata”, poœwiêconego folkowi

i etno. Soboty zarezerwowane s¹ na przed-

stawienia teatralne dla dzieci i kabaretowe

wieczory. W niedzielê w ci¹gu dnia mo¿-

na bêdzie pos³uchaæ muzyki klasycznej,

a wieczorem bluesa.

18 W czasie mszy œw. w koœciele Wnie-

bowst¹pienia Pañskiego na Ursynowie

prymas Polski Józef Glemp oficjalnie po-

¿egna³ siê z funkcj¹ metropolity warszaw-

skiego. W tym roku kardyna³ Glemp ob-

chodzi dwa jubileusze: 50-lecia kap³añ-

stwa oraz 25-lecia sprawowania godnoœci

prymasa i metropolity warszawskiego.

Wœród kandydatów do objêcia archidiece-

zji wymieniani s¹: abp Stanis³aw Ry³ko,

przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds.

Œwieckich, abp Józef Kowalczyk, pe³ni¹cy

od 17 lat funkcjê „ambasadora” Watykanu,

przewodnicz¹cy Episkopatu, metropolita

przemyski Józef Michalik oraz metropoli-

ta lubelski Józef ¯yciñski.

19 27 kamer uruchomiono w 27 miej-

scach Sadyby, Wilanowa i Ursynowa. To

kolejny etap rozbudowy sieci monitoringu

miejskiego najbardziej niebezpiecznych

miejsc w Warszawie. Dotychczas w stolicy

zainstalowano 94 kamery, a do koñca roku

ma byæ ich 300. Obraz z kamer przeka-

zywany jest do centrów obserwacyjnych

w komendzie przy ul. Malczewskiego oraz
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w komisariatach na Ursynowie i w Wilano-

wie. Wkrótce centrum monitoringu po-

wstanie tak¿e na Ochocie.

Na jedn¹ z wie¿ zachodniego przy-

czó³ka mostu Poniatowskiego, tu¿ obok

Muzeum Wojska Polskiego, wróci³a tarcza

z herbem Warszawy. Piêkna Syrena z beto-

nu przele¿a³a 21 lat w bazie ZDM na ¯era-

niu. Jej powrót wi¹¿e siê z trwaj¹cym od

dwóch lat generalnym remontem wie¿yc

mostowych. Prace przy ich renowacji pro-

wadzi pod nadzorem konserwatorskim fir-

ma InTop z Tarnobrzega.

20 W Filharmonii Narodowej rozpo-

cz¹³ siê „£añcuch III” – festiwal poœwiêco-

ny Witoldowi Lustos³awskiemu. Impreza

dla osób, które ceni¹ dobr¹ muzykê i orien-

tuj¹ siê w twórczoœci XX w., potrwa dwa

tygodnie. W programie dominuj¹ kom-

pozycje patrona festiwalu, ukazane jednak

w kontekœcie jego mistrzów (Schönberga,

Strawiñskiego, Debussy’ego, Ravela) i mu-

zyki najnowszej.

21 Na scenie wzniesionej przy Gro-

bie Nieznanego ¯o³nierza w Ogrodzie Sa-

skim komisarz Warszawy Miros³aw Ko-

chalski podpisa³ w obecnoœci Lecha Ka-

czyñskiego dwa kontrakty: na odbudowê

pa³acu Saskiego z firm¹ Budimex Dromex

(za ok. 201 mln z³) i z Mostostalem Warsza-

wa na rewitalizacjê Krakowskiego Przed-

mieœcia (ok. 44 mln z³). Prace na Krakow-

skim Przedmieœciu rozpoczn¹ siê najpóŸ-

niej za miesi¹c, a otwarcie pa³acu ma na-

st¹piæ za trzy lata.

22 Fundacja Warsaw Destination Al-

liance (WDA), zrzeszaj¹ca luksusowe ho-

tele i rozmaite firmy, aby œci¹gn¹æ do War-

szawy jak najwiêcej turystów, przeprowa-

dzi³a w kwietniu i w maju na antenie BBC

akcjê reklamuj¹c¹ stolicê. Wed³ug szacun-

ków BBC World kampaniê obejrza³o

7,9 mln osób, z czego po³owa to albo biznes-

meni, albo podró¿uj¹cy regularnie w ce-

lach turystycznych. W spotach reklamo-

wych miasto zosta³o podretuszowane, na

pierwszym planie byli zawsze ludzie (m³o-

dzi i uœmiechniêci), zabytki miga³y w tle,

ani jedno s³owo czy obraz nie przypomina-

³y o martyrologii i historii miasta. Tysi¹c

z ogl¹daj¹cych spoty osób wype³ni³o an-

kiety w internecie na stronach stacji emi-

tuj¹cej reklamy. Po³owa ankietowanych

odpowiedzia³a, ¿e chêtnie odwiedzi War-

szawê w przysz³oœci, 24% przyzna³o, ¿e nie-

wiele wie o naszym mieœcie. Ci, którzy ju¿

Warszawê znaj¹, cenili ofertê kultural-

n¹ (muzea, galerie, interesuj¹ce miejsca)

– 35% dostêpnoœæ miasta, dobre po³¹czenia

lotnicze – 22%, du¿y wybór restauracji i ba-

rów – 17%. Krytykowali konserwatyzm

obecnego rz¹du i bezrobocie, biurokracjê

i korupcjê.

23 Ponad 300 osób wziê³o udzia³

w nocnym zwiedzaniu kolejowego tunelu

œrednicowego. Spacer ok. 1300-metrowym

odcinkiem od stacji Powiœle do Dworca

Œródmieœcie zaj¹³ ponad godzinê. Wyciecz-

kê zorganizowano na tydzieñ przed rozpo-

czêciem jego remontu. Po zakoñczeniu re-

montu poci¹gi, zamiast wlec siê 20 km/h,

bêd¹ mog³y jechaæ trzy razy szybciej.

24 Zebrani t³umnie nad Wis³¹ war-

szawianie podziwiali 20-minutowe wi-

dowisko „Ogieñ i kwiaty”, przygotowane

przez francusk¹ Groupe F, która organizo-

wa³a ju¿ pokazy pirotechniczne na naj-

wiêkszych imprezach œwiata. Pokaz sztucz-

nych ogni zakoñczy³ ca³odniow¹ imprezê

„Wianki 2006” na Podzamczu.

25 30-lecie strajków w Ursusie uczci³a

Warszawa widowiskiem na pl. Konstytucji

w re¿yserii Janusza Józefowicza. W progra-

mie znalaz³y siê m.in. koncert Edyty Gep-

pert, Polskiej Orkiestry Radiowej, frag-
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menty Wielkiej Improwizacji w interpreta-

cji Daniela Olbrychskiego. O godz. 18.30

widzowie zobaczyli wje¿d¿aj¹c¹ na plac

atrapê poci¹gu, który zatrzymali w czerwcu

1976 r. strajkuj¹cy robotnicy. Na koniec ni-

sko nad domami kr¹¿y³ œmig³owiec, roz-

rzucaj¹c ulotki z programem widowiska

i opisem czerwcowych protestów. Podobna

maszyna kr¹¿y³a nad strajkuj¹cymi 30 lat

temu w Ursusie.

26 Trzydziestostopniowy upa³ i prze-

ci¹¿enie sieci wentylatorami spowodowa-

³y najwiêksz¹ w tym roku awariê pr¹du

w Warszawie. Na ponad godzinê stanê-

³y tramwaje, lotnisko, nie dzia³a³y banki

i sklepy, przerwano pracê w biurowcach,

zak³adach us³ugowych.

28 W Warszawie brakuje ju¿ 2 tys. pie-

lêgniarek i po³o¿nych. Szpitale ograniczaj¹

dializy, a do karmienia i przewijania dzieci

przyjmuje siê opiekunki. Do W³och, Nie-

miec i Anglii wyjecha³o ju¿ ponad tysi¹c

pielêgniarek i ¿adna z nich nie chce wracaæ

do Polski. W Warszawskiej Izbie Pielêgnia-

rek i Po³o¿nych z³o¿ono kilkadziesi¹t ko-

lejnych wniosków o wydanie praw do wy-

konywania zawodu. Z danych Izby wyni-

ka, ¿e najwiêkszy kryzys czeka Warsza-

wê po 2010 r., kiedy kilkaset pielêgniarek

rocznie osi¹gnie wiek emerytalny. Nie bê-

dzie mia³ kto ich zast¹piæ. Brakuje te¿

lekarzy. Od maja 2005 r. po zaœwiadcze-

nie o kwalifikacjach zawodowych oraz nie-

karalnoœci zawodowej zg³osi³o siê 3 300

z nich. Szykuj¹ siê do wyjazdu za granicê.

W 2005 r. wyjecha³o 1 466 lekarzy, w tym

roku – g³ównie do Anglii, Irlandii i Skan-

dynawii – ju¿ 563 specjalistów. Emigruj¹

przede wszystkim anestezjolodzy i chirur-

dzy – to deficytowe specjalizacje, których

brakuje w ca³ej Europie.

29 Aleje Jerozolimskie za trzy lata sta-

n¹ siê g³ówn¹ arteri¹ wyjazdow¹ na auto-

stradê A2 i w kierunku na Kraków i Ka-

towice. Zarz¹d Dróg Miejskich rozpocz¹³

konsultacje w sprawie budowy trójpo-

ziomowego skrzy¿owania u zbiegu Alei

z ul. £opuszañsk¹, jednym z najbardziej

zakorkowanych punktów stolicy. Wiosn¹

2008 r. ma siê zakoñczyæ przebudowa in-

nego odcinka – od wiaduktu nad kolejk¹

WKD do ul. £opuszañskiej. Z kolei wios-

n¹ 2007 r. zakoñczy siê prowadzona obec-

nie budowa na odcinku od wiaduktu nad

WKD do ronda Zes³añców Syberyjskich.

Poszerzone Aleje maj¹ byæ gotowe na przy-

jêcie ruchu z autostrady A2, która w 2010 r.

od zachodu ma dotrzeæ do stolicy. Kilo-

metr za skrzy¿owaniem z £opuszañsk¹ bê-

dzie siê zaczynaæ trasa ekspresowa w kie-

runku Janek, trasy krakowskiej i katowic-

kiej, która ma byæ gotowa najpóŸniej na

pocz¹tku 2010 r.

30 Do Warszawy przyjecha³o z ró¿nych

stron œwiata 12 potomków angielskiego

in¿yniera Williama Lindleya (1808-1900),

który zaprojektowa³ dzia³aj¹c¹ do dziœ sieæ

wodoci¹gów i kanalizacji. Jeszcze kilka-

naœcie lat temu niewiele o sobie wiedzie-

li. Odszuka³ ich historyk i varsavianista

dr Ryszard ¯elichowski. To on zapropono-

wa³ organizowanie rodzinnych zjazdów.

Aleksandra So³tan-Lipska

112 Kalendarz warszawski, kwiecieñ – czerwiec 2006
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