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ARTYKU£Y I MATERIA£Y

Stanis³aw Konarski

SZKOLNICTWO ELEMENTARNE
I ŒREDNIE W WARSZAWIE W OKRESIE
PIERWSZEJ WOJNY ŒWIATOWEJ

Stanis³aw Konarski, Szkolnictwo elementarne i œrednie w W arszawie...

W okresie I wojny œwiatowej szkolnictwo warszawskie nie mia³o warunków do
prawid³owego rozwoju. W³adze szkolne w Warszawie w tym okresie zmienia³y siê
kilkakrotnie. W pierwszym wojennym roku szkolnym 1914/15 nadzór nad szkol-
nictwem polskim sprawowa³y carskie w³adze oœwiatowe. Od sierpnia 1915 r. do lu-
tego roku nastêpnego sprawami szkolnymi kierowa³ Wydzia³ Oœwiecenia powo³any
przez Komitet Obywatelski. Rozpoczête z ogromnym rozmachem prace nad upo-
rz¹dkowaniem szkolnictwa polskiego zosta³y wkrótce zahamowane przez okupacyj-
ne w³adze niemieckie, a kompetencje Wydzia³u Oœwiecenia by³y systematycznie
ograniczane. Po jego likwidacji iluzoryczn¹ w³adzê sprawowa³a Sekcja Szkolna,
przemianowana wkrótce na Wydzia³ Szkolny, który dzia³a³ przy zarz¹dzie miej-
skim. Faktyczny nadzór mia³y niemieckie w³adze oœwiatowe. W styczniu 1917 r.
przy Tymczasowej Radzie Stanu powsta³ Departament Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego; jego g³ównym zadaniem by³o przejêcie szkolnictwa
z r¹k niemieckich. Nast¹pi³o to 1 paŸdziernika 1917 r., a wkrótce potem Departa-
ment przekszta³ci³ siê w Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicz-
nego. Daj¹c polskim w³adzom oœwiatowym dosyæ szeroki zakres kompetencji,
okupanci niemieccy ograniczyli dzia³alnoœæ tych w³adz w inny sposób, uszczupli³y
mianowicie do minimum ich bud¿et i uniemo¿liwi³y przez to pe³ne egzekwowanie
wydawanych zarz¹dzeñ.

Przez ca³y okres 1915-1918 oœwiatowe w³adze polskie musia³y nieustannie wal-
czyæ z okupantem o swoje kompetencje, a czêsto o swoj¹ egzystencjê. Równoczeœnie
piêtrzy³y siê sprawy oœwiaty zaniedbane od dziesi¹tków lat. Nie przypadkiem War-
szawê zwano miastem analfabetów. Przeprowadzony w 1921 r., a wiêc w trzy lata po
wojnie, spis powszechny wykaza³, ¿e co czwarty mieszkaniec Warszawy by³ analfa-
bet¹ (wœród mieszkañców miasta powy¿ej 10 lat by³o 15,6% analfabetów).



W tych trudnych latach polskie w³adze szkolne zrobi³y bardzo du¿o, zw³aszcza
w dziedzinie szkolnictwa elementarnego.

SZKO£Y ELEMENTARNE

Lata I wojny œwiatowej by³y okresem prze³omowym dla warszawskiego szkolnictwa
pocz¹tkowego. Nast¹pi³a wówczas ca³kowita repolonizacja, a tak¿e zasadnicza zmia-
na w strukturze organizacyjnej i walorach pedagogicznych tego typu szkolnictwa.

W pierwszym wojennym roku szkolnym 1914/15 w 360 oddzia³ach szkó³ po-
cz¹tkowych kszta³ci³o siê oko³o 14 500 uczniów1. Wiêkszoœæ, bo oko³o 280, stano-
wi³y oddzia³y szkó³ miejskich finansowane przez zarz¹d miejski, a podleg³e pod
wzglêdem organizacji i programu carskim w³adzom oœwiatowym. „Kardynaln¹ wa-
d¹ z punktu widzenia pedagogicznego by³o to, ¿e w Warszawie nie by³o szkó³
w normalnym znaczeniu tego wyrazu, to jest zak³adów naukowych o szeregu od-
dzia³ów czy klas z jednolitym kierownictwem, ale ka¿dy nauczyciel prowadzi³ swo-
j¹ klasê niezale¿nie zupe³nie od innych, chocia¿ nieraz w tym samym lokalu szkol-
nym. Wprawdzie... inspekcja szkolna d¹¿y³a do tego, aby w jednej izbie szkolnej by³
tylko jeden oddzia³, w wielu jednak klasach jednoczeœnie w tej samej sali szkolnej
znajdowa³y siê po dwa lub trzy oddzia³y, ten sam nauczyciel musia³ prowadziæ jed-
noczeœnie naukê dla kilku oddzia³ów na zupe³nie ró¿nym poziomie”2.

Do szkó³ ni¿szych zaliczano równie¿ piêæ szkó³ czteroklasowych, z których czte-
ry utrzymane by³y przez zarz¹d miasta, jedn¹ finansowa³y w³adze pañstwowe. Pro-
gram tych szkó³ zbli¿ony by³ do zakresu nauki prowadzonej w czteroklasowych
szko³ach œrednich.

Trzeci¹ grupê szkolnictwa elementarnego dzia³aj¹cego w Warszawie w roku
szkolnym 1914/15 stanowi³y oddzia³y szkó³ spo³ecznych, prowadzonych g³ów-
nie przez instytucje polskie, jak Towarzystwo Dobroczynnoœci, Towarzystwo Kre-
dytowe miasta Warszawy i inne, a tak¿e szko³y dla dzieci wyznania moj¿eszowego
finansowane przez gminê ¿ydowsk¹. Brak jest œciœlejszych danych dotycz¹cych tej
grupy szkolnictwa. Orientacyjnie mo¿na podaæ, ¿e by³o 40 oddzia³ów szkó³ prowa-
dzonych przez instytucje polskie i oko³o 25 oddzia³ów szkó³ ¿ydowskich3.

Po zajêciu Warszawy przez wojska niemieckie w sierpniu 1915 r. opiekê nad
szkolnictwem obj¹³ Wydzia³ Oœwiecenia powo³any do ¿ycia przez Komitet Obywatel-
ski m.st. Warszawy. Jedn¹ z pierwszych inicjatyw Wydzia³u by³ wniosek o wpro-
wadzenie powszechnego, obowi¹zkowego nauczania, uchwalony na posiedze-
niu Komitetu Obywatelskiego 23 sierpnia 1915 r. Uchwa³a ta chlubnie œwiadcz¹c

6 Stanis³aw Konarski, Szkolnictwo elementarne i œrednie w Warszawie...

1 Oœwiata pocz¹tkowa w Warszawie, „Godzina Polski” 1916, nr 104, s. 6.
2 A. Ponikowski, Stan szkó³ pocz¹tkowych i kursów naukowych dla doros³ych w Warszawie, „Przegl¹d Peda-
gogiczny” 1917, nr 1-2, s. 7.
3 Istnia³y równie¿ elementarne szko³y prywatne. Brak jest pewnych danych dotycz¹cych zarówno liczby
oddzia³ów, jak i uczniów. Podawana w póŸniejszej literaturze liczba 13 tys. uczniów tych szkó³ wydaje siê
bardzo zawy¿ona.



o zrozumieniu przez inicjatorów potrzeb w zakresie powszechnoœci oœwiaty, nie
mia³a w warunkach wojennych ¿adnych szans realizacji.

Niemniej Sekcja Szkó³ Elementarnych Wydzia³u Oœwiecenia w ci¹gu kilku mie-
siêcy dzia³alnoœci dokona³a ogromnej pracy w zakresie organizacji szkolnictwa
podstawowego. Ju¿ we wrzeœniu 1915 r. uruchomiono blisko 400 oddzia³ów szkó³
miejskich4, w czwartym kwartale otwarto 219 nowych oddzia³ów, a w pierwszym
kwartale 1916 r. dalszych 66 ³¹cznie, w marcu 1916 r. funkcjonowa³o wiêc ponad
700 oddzia³ów szkó³ miejskich.

Stan organizacji szkolnictwa elementarnego w marcu 1916 r. przedstawiaj¹ ta-
bele 1 i 2.

Porównuj¹c powy¿sze dane z odpowiednimi liczbami z koñca roku szkolnego
1914/15, mo¿na stwierdziæ ogromny wzrost zarówno liczby oddzia³ów, jak i ucz-
niów szkó³ miejskich. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e poziom tworzonego szkolnictwa by³
bardzo niski. Brakowa³o dos³ownie wszystkiego: nauczycieli, pomieszczeñ lekcyj-
nych, podrêczników, pomocy szkolnych, programów nauczania. Nie brakowa³o tyl-
ko chêtnych do nauki. Najbardziej pal¹c¹ i najtrudniejsz¹ do rozwi¹zania by³a spra-
wa kadry nauczycielskiej. Trzeba bowiem zaznaczyæ, ¿e w koñcu roku szkolnego
1914/15 w miejskich szko³ach pocz¹tkowych a¿ 48,4% nauczycieli by³o niepolskie-
go pochodzenia, w tym 45,2% pochodzenia rosyjskiego. W szko³ach czteroklaso-
wych procent ten by³ znacznie wy¿szy, gdy¿ Polacy wyk³adali tam tylko naukê reli-
gii i jêzyk polski. Gdy wiêc latem 1915 r. nauczyciele Rosjanie opuœcili Warszawê,
wraz z nimi wyjecha³a b¹dŸ zosta³a odciêta od miasta czêœæ polskich pedagogów. Do
dyspozycji Wydzia³u pozosta³o zaledwie oko³o 40% dawnych nauczycieli5. Aby ra-
towaæ sytuacjê, Wydzia³ przyjmowa³ kandydatów na nauczycieli, nie przestrzegaj¹c
zbyt rygorystycznie w³asnych przepisów o wymaganych kwalifikacjach. Zdawano
sobie sprawê, ¿e obni¿y to i tak nie najlepszy poziom nauczania, jednak g³ównym
celem, jaki wówczas stawiano, by³a likwidacja analfabetyzmu wœród m³odzie-
¿y. Sprawê zwiêkszenia liczby pomieszczeñ lekcyjnych rozwi¹zano, wprowadzaj¹c
zmianowoœæ w istniej¹cych izbach szkolnych, a tak¿e wynajmuj¹c nowe lokale.
Opracowano programy dla poszczególnych przedmiotów, zestawiono wykazy litera-
tury zalecanej do czytania, tworzono biblioteczki szkolne. Z up³ywem czasu okupa-
cyjne w³adze niemieckie ogranicza³y coraz bardziej wp³ywy Wydzia³u na szkolnic-
two, a w koñcu 17 lutego 1916 r. nakaza³y ca³kowit¹ likwidacjê.

Na jego miejscu powsta³a Sekcja Szkolna (przemianowana wkrótce na Wydzia³
Szkolny) Zarz¹du Miasta, która by³a podporz¹dkowana w³adzom niemieckim. Jak-
¿e charakterystyczna jest wypowiedŸ W³adys³awa Borowskiego, kierownika Wy-
dzia³u Szkolnego, wyg³oszona podczas posiedzenia Rady Miasta 21 grudnia 1916 r.:
„Od pocz¹tku istnienia Wydzia³u Oœwiecenia, a potem Wydzia³u Szkolnego jesteœmy
w swych ruchach skrêpowani… Wszak do dziœ dnia Wydzia³ Szkolny nie ma jesz-
cze ¿adnej ingerencji pedagogicznej, ¿adnej dyrektywy ani kontroli wychowawczej.
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4 Oddzia³y te organizowali W³adys³aw Przanowski i Kasper Toro; S. Konarski, has³o „Przanowski
W³adys³aw”, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. 28, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ódŸ 1984-1985.
5 A. Ponikowski, dz. cyt., s. 6-7.



Nam pozostawiono troskê o zewnêtrzn¹ stronê szko³y, a wiêc o czystoœæ ubikacji,
ca³oœæ sprzêtów, o sprawnoœæ opa³u, oœwietlenie itd. Natomiast nie wolno nam siê
wtr¹caæ do duszy dziecka, nie wolno wgl¹daæ w to, jak ono jest nauczane i wycho-
wywane… Przeto najpilniejsz¹, najbardziej zasadnicz¹ potrzeb¹ jest jak najszybsze
usamodzielnienie Zarz¹du szkolnictwem polskim, bez czego ono rozwijaæ siê nie
mo¿e”6.

Jeœli w centralnych dzielnicach Warszawy stan szkolnictwa pod wzglêdem ilo-
œciowym, a zw³aszcza pod wzglêdem poziomu nie by³ zadowalaj¹cy, to có¿ dopiero
mówiæ o przedmieœciach Warszawy, przy³¹czonych do miasta w 1916 r. Ju¿ w listo-
padzie 1915 r. Wydzia³ Oœwiecenia zorganizowa³ w dzielnicach przedmiejskich
29 oddzia³ów szkó³ pocz¹tkowych. Miasto przejê³o równie¿ 20 dzia³aj¹cych na tym
terenie szkó³ gminnych. Wszystkie te placówki umo¿liwi³y naukê tylko czêœci m³o-
dzie¿y w wieku szkolnym. Sytuacjê w poszczególnych dzielnicach przedstawia
tabela 3.

Z zestawienia wynika, ¿e 2/3 m³odzie¿y w wieku szkolnym nie uczêszcza³o na
naukê. Wydaje siê jednak, ¿e dane te s¹ nieœcis³e, zw³aszcza w czêœci dotycz¹cej
m³odzie¿y pozostaj¹cej poza szko³¹. Przeprowadzony pó³ roku póŸniej, 29 paŸdzier-
nika i 1 listopada 1916 r., spis ludnoœci wykaza³ znacznie wiêksz¹ liczbê m³odzie¿y,
a mianowicie 24 8057. Brak jest dok³adniejszych danych o liczbie uczniów uczê-
szczaj¹cych w tym okresie do elementarnych szkó³ po³o¿onych na peryferiach mia-
sta. Mo¿na jednak poœrednio obliczyæ, ¿e uczniów tych by³o oko³o 7 0008. Opieraj¹c
siê na powy¿szych liczbach, mo¿na stwierdziæ, ¿e w koñcu 1916 r. na przedmie-
œciach Warszawy oko³o 73% m³odzie¿y w wieku szkolnym pozostawa³o poza szko³¹.

Na prze³omie 1916 i 1917 r. liczba uczniów miejskich szkó³ warszawskich za-
czê³a maleæ. Przyczyn¹ tego zjawiska by³y ciê¿kie warunki wojenne. W mieœcie za-
czê³o brakowaæ ¿ywnoœci, a jej ceny stale wzrasta³y. Wiele rodzin wyje¿d¿a³o na
prowincjê, niektórzy rodzice wysy³ali dzieci na wieœ, ale wielu zosta³o zmuszonych
przez trudne warunki do posy³ania swoich dzieci do pracy zarobkowej.

Najwy¿sza w okresie wojny liczba 38 000 uczniów zapisanych do warszawskich
szkó³ miejskich na pocz¹tku roku szkolnego 1916/17 ju¿ kilka miesiêcy póŸniej,
w czasie spisu z 22 marca 1917 r., wynosi³a 26 2549. Zmala³a równoczeœnie liczba
oddzia³ów zarz¹dzanych przez Wydzia³ Szkolny, choæ proces ten postêpowa³ wol-
niej ni¿ zmniejszenie siê liczby m³odzie¿y szkolnej. Czêœæ oddzia³ów pracowa³a
przy niepe³nym komplecie uczniów. Spowodowa³o to interwencjê Rady Miasta,
która na posiedzeniu 17 lipca 1917 r. podjê³a nastêpuj¹c¹ uchwa³ê: „(...) Wobec
znacznego zmniejszenia siê liczby dzieci w szko³ach pocz¹tkowych miejskich
w drugim pó³roczu ubieg³ego roku szkolnego… Rada m.st. Warszawy wzywa Magi-
strat, aby z pocz¹tkiem nowego roku szkolnego otwarto tylko tak¹ liczbê oddzia³ów
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6 „Dziennik Zarz¹du m.st. Warszawy”, 1917, nr 26, s. 2.
7 H. J. Rygier, B. Mrozowski, Z zakresu statystyki szkolnej m.st. Warszawy, Warszawa 1918, s. 9.
8 15 listopada 1916 r. na przedmieœciach czynnych by³o 170 oddzia³ów (A. Ponikowski, dz. cyt., s. 13).
Przyjmuj¹c przeciêtn¹ 40 dzieci na oddzia³, otrzymujemy 6 800 uczniów.
9 Magistrat m.st. Warszawy. Sprawozdanie 1 I 1917 – 31 III 1918, Warszawa 1920, s. 131.



szkó³ pocz¹tkowych miejskich, jaka bêdzie odpowiadaæ rzeczywistej potrzebie, aby
jednak w miarê nap³ywu nowych kandydatów otwierano oddzia³y dalsze (…)”10.
Nie zasz³a jednak potrzeba otwierania nowych oddzia³ów, bo liczba uczniów w dal-
szym ci¹gu mala³a. Ale miejskie w³adze szkolne posz³y dalej, ni¿ to sugerowa³a Ra-
da, bo tak dalece zmniejszy³y liczbê oddzia³ów, ¿e w grudniu 1917 r. liczba uczniów
przypadaj¹ca na oddzia³ wynosi³a prawie 50 dzieci.

Trzeba podkreœliæ, ¿e zmniejszanie siê liczby uczniów w latach 1917-1918 doty-
czy³o wy³¹cznie szkó³ miejskich. W szko³ach prowadzonych przez instytucje spo-
³eczne, jak równie¿ w szko³ach prywatnych, liczba uczniów nie uleg³a w latach wo-
jennych wiêkszym zmianom. Wyjaœnienie tego zjawiska jest proste. W szko³ach
spo³ecznych i prywatnych uczy³a siê m³odzie¿ zamo¿niejszych warstw spo³eczeñ-
stwa Warszawy, a z bezp³atnych szkó³ miejskich korzysta³y dzieci ubo¿szych mie-
szkañców.

W zwi¹zku ze zmniejszeniem siê liczby uczniów i oddzia³ów szkolnych skoñ-
czy³y siê utyskiwania w prasie na niski poziom szkó³ i nierówne kwalifikacje kadry
nauczycielskiej, a zaczêto poruszaæ problem bezrobocia wœród nauczycieli; 61 osób
spoœród zwolnionych zapisa³o siê na roczny kurs pedagogiczny. Pozosta³ym, w licz-
bie oko³o 140, zaproponowano pracê poza Warszaw¹. Powodowa³o to liczne prote-
sty i niezadowolenie11.

Warunki lokalowe szkolnictwa miejskiego by³y zdecydowanie z³e. W roku szkol-
nym 1917/18 szko³y te dysponowa³y zaledwie dwoma w³asnymi budynkami o 36 sa-
lach lekcyjnych oraz szeœcioma budynkami wynajêtymi w ca³oœci dla potrzeb szkol-
nych. Pozosta³e szko³y mieœci³y siê w wynajêtych lokalach mieszkalnych12. Warunki
higieniczne pomieszczeñ szkolnych pozostawia³y bardzo wiele do ¿yczenia.

W 1917 r. w³adze szkolne dokona³y bardzo wa¿nego posuniêcia organizacyjne-
go. Z pojedynczych oddzia³ów sformowano kilkuklasowe szko³y o jednolitym kie-
rownictwie. W grudniu 1917 r. nie istnia³y ju¿ w Warszawie publiczne szko³y jed-
noklasowe. By³ to dopiero pocz¹tek przekszta³cania szko³y elementarnej w zak³ady
o siedmioletnim programie nauczania. W grudniu 1917 r. w klasach szóstych by³o
466 uczniów i uczennic, a w siódmych zaledwie 19913, niemniej by³ to bardzo wa¿-
ny krok na drodze rozwoju szkolnictwa.

Stan organizacji szkolnictwa w ostatnim wojennym roku szkolnym 1917/18
przedstawiaj¹ tabele 4, 5 i 6.

W roku szkolnym 1917/18 szko³y publiczne uzyska³y znaczn¹ przewagê pod
wzglêdem organizacyjnym nad zak³adami prywatnymi, choæ jeszcze ci¹gle te ostat-
nie przewa¿a³y liczebnie: w 101 szko³ach prywatnych istnia³o 276 oddzia³ów, a wiêc
na jedn¹ szko³ê przypada³o przeciêtnie 2,7 oddzia³ów. W tym samym czasie prze-
ciêtna 80 szkó³ publicznych wynosi³a 5,5 oddzia³ów. Na jedn¹ szko³ê publiczn¹
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10 „Dziennik Zarz¹du m.st. Warszawy” 1917, nr 112, s. 10.
11 Nadmiar nauczycieli w Warszawie, „G³os Nauczycielski” 1918, nr 10, s. 484, Magistrat m.st. Warszawy.
Sprawozdanie 1 I 1917 – 31 III 1918, Warszawa 1920, s. 132.
12 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du m.st. Warszawy za lata 1918-1923, t. 2, Warszawa 1926, s. 95.
13 Statystyka Polski, t. 1, Stan szkolnictwa powszechnego w grudniu 1917 r., Warszawa 1919, s. 40-41.



przypada³o przeciêtnie 270 uczniów, gdy na szko³ê prywatn¹ zaledwie oko³o 82 ucz-
niów. Racjonalne prowadzenie szko³y prywatnej przy tej liczbie uczniów by³o prak-
tycznie niemo¿liwe.

Przejêcie szkolnictwa 1 paŸdziernika 1917 r. przez polskie w³adze oœwiatowe
rozpoczê³o okres reorganizacji warszawskiego szkolnictwa elementarnego. Mini-
sterstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego ustala³o programy, zasady
organizacyjne, porz¹dkowa³o sprawy szkó³ prywatnych. Prace te mia³y decyduj¹ce
znaczenie dla dalszego rozwoju szkolnictwa pocz¹tkowego.

SZKOLNICTWO ŒREDNIE

Sytuacja szkolnictwa œredniego w latach I wojny œwiatowej kszta³towa³a siê od-
miennie ni¿ szkolnictwa elementarnego. Inne by³y te¿ tradycje tego szkolnictwa.
Wiele polskich szkó³ œrednich powsta³o w latach siedemdziesi¹tych i osiem-
dziesi¹tych XIX stulecia. Znaczna czêœæ za³o¿ona zosta³a w okresie liberalizacji
¿ycia w zwi¹zku z rewolucj¹ 1905-1907 r., by³y to wiêc na ogó³ szko³y okrzep³e,
o d³ugiej tradycji i wyrobionych doœwiadczeniach pedagogicznych. W roku szkol-
nym 1914/15 w Warszawie by³o oko³o 90 szkó³ prywatnych, w tym wiêkszoœæ, bo
ponad 50, pensji ¿eñskich. Szko³y te nie mia³y tzw. praw, to znaczy, ¿e ich ukoñcze-
nie nie dawa³o prawa wstêpu na wy¿sze uczelnie rosyjskie. Szko³y ¿eñskie w swym
za³o¿eniu nie mia³y przygotowywaæ uczennic do wy¿szych studiów, gdy¿ carskie
uczelnie by³y zamkniête dla kobiet. Program pensji ¿eñskich oparty by³ na jaw-
nej nauce literatury i jêzyka polskiego oraz nauce jêzyków nowo¿ytnych. Tajnie
nauczano historii i geografii Polski. Na jawn¹ naukê tych przedmiotów oœwiatowe
w³adze cesarskie zezwoli³y dopiero w listopadzie 1914 r. £aciny nie uczono wcale,
nauki matematyczno-fizyczne sta³y na ogó³ na niskim poziomie. Gimnazja mêskie
dzieli³y siê na oœmioklasowe filologiczne i siedmioklasowe realne. Ró¿nice w pro-
gramie by³y niewielkie i w zasadzie ogranicza³y siê do nauki ³aciny obowi¹zkowej
w gimnazjach filologicznych.

Do wymienionych wy¿ej 90 warszawskich szkó³ wliczono równie¿ mêskie i ¿eñ-
skie szko³y handlowe, by³y bowiem zawodowymi raczej z nazwy, a programem nie-
znacznie tylko ró¿ni³y siê od normalnych szkó³ filologicznych. Nie wyk³adano
w nich ³aciny, a zamiast niej, w ograniczonym zakresie, uczono przedmiotów han-
dlowych. Postêpowano tak jednak raczej dla pozoru, gdy¿ g³ównym powodem two-
rzenia tego rodzaju szkó³ by³o to, ¿e zak³ady te podlega³y nie w³adzom oœwiatowym,
a Ministerstwu Handlu, które bardziej liberalnie traktowa³o swe placówki14. Za-
mienne jest te¿, ¿e wiêkszoœæ tych szkó³ po sierpniu 1915 r. przekszta³ci³o siê w nor-
malne filologiczne gimnazja.

Brak jest danych dotycz¹cych liczby uczniów w roku szkolnym 1914/15, wiado-
mo jedynie, ¿e w koñcu poprzedniego roku szkolnego w 24 szko³ach mêskich uczy-
³o siê 7 847 ch³opców, a w 46 pensjach ¿eñskich by³y 9 192 uczennice. £¹cznie

10 Stanis³aw Konarski, Szkolnictwo elementarne i œrednie w Warszawie...

14 K. Konarski, Dzieje szkolnictwa w b. Królestwie Kongresowym 1915-1918, Kraków 1923, s. 97.



zatem uczy³o siê ponad 17 000 m³odzie¿y15. Nie jest to jednak liczba pe³na, gdy¿
statystyk¹ nie objêto wszystkich dzia³aj¹cych szkó³ œrednich.

Sytuacja finansowa polskiego szkolnictwa prywatnego w pierwszym roku wojny
by³a fatalna. Wiosn¹ 1915 r. suma nale¿noœci z tytu³u nieop³aconych wpisów wyno-
si³a oko³o 100 tys. rubli. Zorganizowana na te cele kwesta uliczna da³a zaledwie
12 tys. rubli dochodu. Sytuacja ta odbi³a siê najbardziej niekorzystnie na uposa¿e-
niach nauczycieli. Prawie wszystkie szko³y obni¿y³y i tak niewysokie dotychczas
p³ace o 25-50%. W zwi¹zku z tym „Kurier Warszawski” stwierdzi³, ¿e po³o¿enie
materialne nauczycielstwa pogorszy siê jeszcze podczas wakacji, bo w wielu szko-
³ach nauczyciele za ten okres nie otrzymuj¹ ¿adnego wynagrodzenia16.

Równolegle z prywatnym szkolnictwem polskim w roku szkolnym 1914/15
dzia³a³o w Warszawie 15 szkó³ rz¹dowych, w tym 10 mêskich. Wiêkszoœæ uczniów
stanowili Rosjanie, choæ uczy³o siê tam równie¿ trochê m³odzie¿y polskiej. Bojkot
szko³y rosyjskiej og³oszony przez strajk szkolny w 1905 r. formalnie obowi¹zywa³
nadal, ale przestrzegano go ju¿ znacznie mniej. Nie bez znaczenia by³ te¿ fakt, ¿e
obowi¹zuj¹ce w szko³ach rz¹dowych op³aty by³y ni¿sze ni¿ w prywatnych szko³ach
polskich, a tak¿e i to, ¿e ukoñczenie zak³adów rz¹dowych umo¿liwia³o dostêp do
rosyjskich wy¿szych uczelni. Prawa takie mia³o równie¿ kilka rosyjskich szkó³ pry-
watnych dzia³aj¹cych w Warszawie. Mêskie szko³y tego rodzaju by³y trzy, ¿eñskich
by³o siedem.

W lipcu 1915 r. rosyjskie rz¹dowe i prywatne szko³y œrednie zosta³y ewakuowa-
ne w g³¹b Rosji wraz z personelem pedagogicznym, wiêkszoœci¹ uczniów i wyposa-
¿eniem klas. Lokale szkolne zajê³o wojsko niemieckie po wkroczeniu do Warszawy
5 sierpnia. Dzia³alnoœæ Wydzia³u Oœwiecenia, polskiej placówki kieruj¹cej oœwiat¹,
maj¹cej tak du¿e zas³ugi przy tworzeniu warszawskiego szkolnictwa elementarne-
go, nie przynios³a ¿adnych zmian w organizacji szkó³ œrednich. Debatowano jednak
w tej sprawie na posiedzeniach Wydzia³u 30 grudnia 1915 r. oraz 7 stycznia 1916 r.
i powziêto uchwa³ê o opracowaniu szeroko zakreœlonej reformy szko³y œredniej,
zmierzaj¹cej do ustalenia typów i programów, a tak¿e do powi¹zania jej w konse-
kwentn¹ ca³oœæ z siedmioletni¹ szko³¹ powszechn¹. Reforma ta mia³a byæ oparta
na projekcie ustroju szkolnictwa polskiego, opracowanego przez komisjê pedago-
giczn¹ Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego17, ale rych³a likwidacja Wydzia³u
Oœwiecenia w lutym 1916 r. uniemo¿liwi³a rozpoczêcie realizacji tej uchwa³y. Pry-
watne szko³y œrednie pozostawiono swojemu losowi. Niemieckie w³adze okupacyj-
ne krêpuj¹c dzia³alnoœæ polskich w³adz oœwiatowych, ogranicza³y opiekê nad szko-
³ami œrednimi do policyjnego, a w najlepszym razie – sanitarnego nadzoru.
Uniemo¿liwia³o to narzucenie ogólniejszych wytycznych tej rozwijaj¹cej siê bujnie,
ale zanarchizowanej ga³êzi szkolnictwa.

To, co by³o si³¹ polskiego szkolnictwa œredniego w okresie poprzedzaj¹cym
I wojnê œwiatow¹, a wiêc tradycja, wieloletnie doœwiadczenia pedagogiczne, sta³o
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15 Zakoñczeni roku szkolnego, „Biblioteka Warszawska” 1914, t. 3, nr 1, s. 197-199.
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17 K. Konarski, dz. cyt., s. 100.



siê przeszkod¹ w jego planowym rozwoju. W czasie wojny spotêgowa³a siê mozaika
typów, programów i kierunków, a polskie w³adze oœwiatowe nie mia³y dostatecz-
nych kompetencji i si³y, by przeciwdzia³aæ temu zjawisku. Brak skutecznej kontroli
szkó³ œrednich w latach okupacji niemieckiej otworzy³ szerokie pole dla wszelkiego
rodzaju zaniedbañ i nadu¿yæ, obni¿y³ ogólny poziom nauczania, a tak¿e spowodo-
wa³ niekorzystne zjawisko, jakim by³o powstawanie na terenie Warszawy szkó³
okreœlanych jako „spekulacyjne”.

Kilka takich szkó³, traktuj¹cych naukê jako Ÿród³o zysku, za³o¿ono w Warsza-
wie w roku szkolnym 1915/16. Omawiaj¹c ten problem na posiedzeniu w³adz miej-
skich w grudniu 1916 r., W³adys³aw Piechowski stwierdzi³, ¿e „zachodzi powa¿na
obawa, czy te szko³y zamiast kszta³ciæ nasz¹ m³odzie¿ nie s¹ raczej narodowymi
szkodnikami… W interesie spo³ecznym jest, by szko³y spekulacyjne przesta³y ist-
nieæ”18. Szko³y te zlikwidowano jednak dopiero w latach 1919-1921.

Jedyn¹ akcj¹ zrealizowan¹ przez Wydzia³ Oœwiecenia w dziedzinie szkolnictwa
œredniego by³o zebranie danych dotycz¹cych szkó³, które funkcjonowa³y w roku
szkolnym 1915/16 na terenie Warszawy. Dziêki temu posiadamy doœæ wiarygodne
materia³y statystyczne. Zestawienie tych danych z liczbami odnosz¹cymi siê do ro-
ku szkolnego 1917/18, mówi¹ce o rozwoju tej ga³êzi szkolnictwa, przedstawiaj¹
tabele 7-9.

W ci¹gu dwóch lat iloœciowy wzrost szkolnictwa œredniego by³ olbrzymi.
W mniejszym stopniu wyra¿a³ siê on liczb¹ nowych szkó³, których przyby³o 16, to
jest oko³o 15%, natomiast liczba oddzia³ów wzros³a blisko 50%, a liczba uczniów
o niespe³na 25%. Wzrost ten dotyczy³ w znacznie wiêkszym stopniu szkó³ œrednich
¿ydowskich ni¿ gimnazjów dostêpnych dla uczniów wszystkich wyznañ. Liczba
oddzia³ów w szko³ach ¿ydowskich wzros³a w tym okresie o ponad 100%, a liczba
uczniów o 87%.

Zawarte w tabeli 10 wskaŸniki informuj¹ o zmianach, jakim uleg³o szkolnictwo
œrednie w okresie wojny.

Warszawskie szko³y œrednie, a zw³aszcza szko³y ¿eñskie, by³y zbyt rozdrobnio-
ne. Mówi¹c proœciej, by³o ich za du¿o w stosunku do liczby uczennic. W roku
szkolnym1915/16 na jedn¹ szko³ê ¿eñsk¹ wypada³o przeciêtnie 156 dziewcz¹t, w ro-
ku szkolnym 1917/18 liczba ta siê nieco podnios³a i wynosi³a 187. Taka by³a przeciêt-
na, ale by³y w Warszawie i takie szko³y ¿eñskie, które mia³y poni¿ej 100 uczennic.
W tych warunkach nie by³o mowy o racjonalnym prowadzeniu szko³y, gdy¿ wp³ywy
z op³at wpisowych nie pokrywa³y wydatków. Wobec z³ego stanu finansowego wiele
szkó³ zani¿a³o p³ace nauczycielskie, zadowalaj¹c siê niedostatecznie wykwalifikowa-
n¹ kadr¹ pedagogiczn¹. Korzyœci wynikaj¹ce z ma³ej liczby uczennic w jednym od-
dziale by³y pozorne tak z punktu widzenia pedagogicznego – naukê prowadzili s³a-
bo kwalifikowani nauczyciele, jak i warunków lokalowych, w jakich ta nauka siê

12 Stanis³aw Konarski, Szkolnictwo elementarne i œrednie w Warszawie...

18 „Dziennik Zarz¹du m.st. Warszawy”, 1916, nr 161, Dodatek: Problem szkó³ – przedsiêbiorstw jest te-
matem obszernego artyku³u podpisanego kryptonimem t. i., Z za kulis szkolnictwa prywatnego, „Jednoœæ
Robotnicza” 1916, nr 11, s. 2-3.



odbywa³a. Nadmierne rozdrobnienie szkó³ uniemo¿liwia³o w³adzom oœwiatowym
prowadzenie racjonalnego subwencjonowania poszczególnych zak³adów19.

Poziom kwalifikacji kadry nauczycielskiej szkó³ œrednich podniós³ siê w latach
wojny, ale wzrost ten by³ niewystarczaj¹cy. W roku szkolnym 1915/16 na 1534 nau-
czycieli i nauczycielek ukoñczone studia wy¿sze mia³o 198 osób, czyli niespe³na
13%. Dominowa³ typ tzw. wojennego nauczyciela, niemaj¹cego czasem nawet ma-
tury gimnazjalnej. W dwa lata póŸniej, w roku szkolnym 1917/18, nauczyciele ma-
j¹cy wy¿sze wykszta³cenie stanowili 23,1%. Pozostali, przynajmniej teoretycznie,
mieli wykszta³cenie œrednie (48,1%) b¹dŸ niepe³ne wy¿sze (28,8%)20. Dodatkowym
mankamentem, zarówno z dydaktycznego, jak i wychowawczego punktu widzenia,
by³ brak sta³ego zwi¹zania nauczycieli z poszczególnymi szko³ami. Tylko nieliczne
gimnazja i pensje mia³y nauczycieli etatowych, czyli wyk³adaj¹cych w jednej tylko
szkole. W ogromnej wiêkszoœci nauczyciele byli p³atni od godziny i uczyli w kilku
szko³ach. Takiemu wêdrownemu nauczycielowi trudno by³o siê z¿yæ z któr¹kol-
wiek ze szkó³ i poznaæ bli¿ej swych uczniów.

Niemieckie w³adze oœwiatowe swymi zarz¹dzeniami powodowa³y raczej dezor-
ganizacjê szkolnictwa. Przyk³adem mo¿e byæ wydany w kwietniu 1916 r. „Regula-
min egzaminów dojrza³oœci w obrêbie Genera³ Gubernatorstwa Warszawskiego na
rok cywilny 1916”. Regulamin ten przyznawa³ prawo wstêpu na wy¿sze uczelnie
absolwentom oœmioklasowych œrednich szkó³ polskich, maj¹cych w swym progra-
mie naukê jêzyka ³aciñskiego. W zwi¹zku z tym regulaminem gimnazja szeœcio-
i siedmioklasowe zaczê³y gwa³townie przekszta³caæ siê w oœmioletnie, a wszystkie,
nie wy³¹czaj¹c szkó³ realnych, wprowadzaæ do programów ³acinê. Poniewa¿ brak
by³o nauczycieli ³aciny, powierzano jej naukê si³om przygodnym, niemaj¹cym ¿ad-
nych kwalifikacji21.

O tym, ¿e poziom warszawskich szkó³ œrednich by³ doœæ niski, œwiadcz¹ wyniki
egzaminów dojrza³oœci przeprowadzonych wiosn¹ 1918 r. w obecnoœci przedstawi-
cieli Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Na 21 szkó³
mêskich, w których odbywa³a siê matura, zaledwie w dwóch gimnazjach, to jest
w gimnazjum Witolda Wróblewskiego i Œw. Stanis³awa Kostki, procent uczniów,
którzy otrzymali œwiadectwo dojrza³oœci, wynosi³ ponad 90 w stosunku do liczby
uczniów klas ósmych. W szeœciu dalszych szko³ach procent ten waha³ siê od 70 do
90. By³y wreszcie i trzy takie szko³y (Kazimierza Nawrockiego, Teofila Sadkowskie-
go i Zygmunta Korzeniowskiego), w których mniej ni¿ 5% uczniów klas ósmych
otrzyma³o maturê. Podobna sytuacja by³a w szko³ach ¿eñskich. Najlepsze wyniki
(94,3% maturzystek) uzyskano w szkole Anieli Wereckiej, w dalszych piêciu pen-
sjach (im. Cecylii Plater, Józefy Gagatnickiej, Antoniny Walickiej, Leonii Rudzkiej
i Jadwigi Sikorskiej) 81 do 88% uczennic klas ósmych otrzyma³o œwiadectwo do-
jrza³oœci. Na pensji Per³y £ubieñskiej procent maturzystek wynosi³ ju¿ tylko 12,5,
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a by³y i takie szko³y (jak J. Hurwicz i Magnusa Kryñskiego), gdzie ¿adna z uczen-
nic ósmych klas nie zdoby³a matury22.

Przejêcie 1 paŸdziernika 1917 r. w³adzy nad szkolnictwem przez polskie kierow-
nictwo nie znalaz³o bezpoœredniego odbicia w strukturze i organizacji szkolnictwa
œredniego. Polskie w³adze szkolne stopniowo zaczê³y ingerowaæ w jego sprawy.
W grudniu 1917 r. powo³ano wizytatorów, którzy sprawowali nadzór nad szko³ami.
Brak œrodków finansowych utrudnia³ jednak przeprowadzenie szerszej reorgani-
zacji tego szkolnictwa. Niew¹tpliwym sukcesem pierwszego okresu pracy Minister-
stwa Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego by³o otwarcie z pocz¹tkiem
nowego roku szkolnego 1918/19 dwóch szkó³ pañstwowych: Batorego i Ponia-
towskiego oraz upañstwowienie trzech szkó³ istniej¹cych: Witolda Wróblewskiego
(przemianowana na im. Tadeusza Czackiego), Jadwigi Sikorskiej (im. Królowej
Jadwigi) i Stowarzyszenia Techników (im. Stanis³awa Staszica).

Porównuj¹c stan posiadania szkolnictwa elementarnego i szkolnictwa œredniego
w Warszawie, trzeba zwróciæ uwagê na anomaliê, jaka siê wytworzy³a pod koniec
I wojny œwiatowej. Liczba uczniów szkó³ elementarnych by³a prawie równa liczbie
m³odzie¿y szkó³ œrednich. Ró¿nica ta wynosi³a zaledwie 7,6%. O przyczynach, któ-
re spowodowa³y powstanie tej anomalii, by³a mowa wy¿ej. Zagadnienie powsze-
chnoœci nauczania by³o z³o¿onym problemem, a jego rozwi¹zanie nast¹pi³o dopiero
w wiele lat póŸniej. Nie mo¿na o to obwiniaæ polskich w³adz szkolnych dzia³a-
j¹cych w wojennych warunkach.

Szkolnictwo polskie w latach I wojny œwiatowej mia³o do przezwyciê¿enia tak
wiele trudnoœci natury politycznej, organizacyjnej czy finansowo-gospodarczej, ¿e
ostateczne efekty osi¹gniête w tych warunkach nale¿y uznaæ za dobre. W du¿ej
mierze jest to zas³ug¹ entuzjazmu i poœwiêcenia ludzi tworz¹cych w tych trudnych
latach zrêb szkolnictwa polskiego.

14 Stanis³aw Konarski, Szkolnictwo elementarne i œrednie w Warszawie...

22 H. J. Rygier, Notatki statystyczne, „Przegl¹d Pedagogiczny” 1918, nr 7-8, s. 449-450.
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Tabela 3. Szkolnictwo pocz¹tkowe na przedmieœciach Warszawy
w koñcu roku szkolnego 1915/16

Dzielnice Ludnoœæ
ogó³em

Dzieci w wieku szkolnym

Ucz¹ce siê Nieucz¹ce siê Ogó³em

Liczba % Liczba % Liczba %

Ochota Czyste 25 366 520 17,1 2 520 82,9 3 040 100

Mokotów 21 064 600 23,8 1 924 76,2 2 524 100

Wola 18 634 1 220 54,5 1 020 45,5 2 240 100

M³ociny 15 212 520 28,4 1 310 71,6 1 830 100

Ko³o  Budy 11 644 400 28,6 1 000 71,4 1 400 100

Sielce 11 351 300 22,0 1 060 78,0 1 360 100

Targówek 10 607 450 35,2 830 64,8 1 280 100

Bródno 9 003 870 80,6 210 19,4 1080 100

Grochów 7 037 220 26,1 622 73,9 842 100

Pelcowizna 6 065 420 58,0 304 42,0 724 100

Razem 135 383 5 520 33,8 10 800 66,2 16 320 100

�ród³o: S. T. Dobrowolski, Szkolnictwo na przedmieœciach, „Kurier Warszawski” 1961, nr 187, s. 1-2.

Tabela 4. Szko³y pocz¹tkowe. Stan w grudniu 1917 r.

Publiczne Prywatne* Ogó³em

Liczba % Liczba % Liczba %

Szko³y 80 44,2 101 55,8 181 100

Oddzia³y 436 61,2 276 38,8 712 100

Nauczyciele: 637 65,4 337 34,6 974 100

w tym mê¿czyzn 226 73,9 80 26,1 306 100

w tym kobiet 411 61,5 257 38,5 668 100

Uczniowie 21 600 72,4 8 240 27,6 29 840 100

* Rubryka ta obejmuje zarówno szko³y bêd¹ce w³asnoœci¹ osób prywatnych, jak i instytucji oraz towarzystw,
czyli tzw. szko³y spo³eczne.

�ród³o: Statystyka Polski, t. 1, s. 40-41.
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Jolanta Niklewska

SAMOTNOŒÆ NAUCZYCIELKI
NA ZIEMIACH ZABORU ROSYJSKIEGO
NA PRZE£OMIE XIX I XX WIEKU
– KONIECZNOŒÆ CZY WYBÓR?

Jolanta Niklewska, Samotnoœæ nauczycielki na ziemiach zaboru rosyjskiego w XIX/XX w ...

„Mê¿a nie dostaniesz, bo mê¿czyŸni nie lubi¹ uczonych kobiet. Nie siedŸ tak ci¹gle
w tych ksi¹¿kach, lepiej przyjedŸ do mnie na wieœ, ja ciê nauczê gospodarstwa i ro-
bót, i wydam ciê piêknie za m¹¿!”1. Tak dobra ciocia radzi³a Jadwidze Sikorskiej,
bratanicy prze³o¿onej s³ynnej pensji warszawskiej, która w latach osiemdziesi¹tych
XIX w. jako jedna z pierwszych panien upar³a siê, by na równi z mê¿czyznami stu-
diowaæ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Istotnie, prawdopodobieñstwo pozostania
do koñca ¿ycia osob¹ samotn¹ by³o znaczne w przypadku kobiet wykszta³conych
i ¿yciowo niezale¿nych. Z pewnoœci¹ dotyczy³o to nauczycielek – i to zarówno tych
pracuj¹cych w domach prywatnych na prowincji, jak i wyk³adaj¹cych w szko³ach.
Jak wynika z analizy kolejnych edycji urzêdowego wydawnictwa Pamiatnaja Kniāka
Varšavskogo U‹ebnogo Okruga, we wszystkich szko³ach Królestwa Polskiego, gdzie
pracowa³y kobiety, gros z nich stanowi³y osoby samotne: g³ównie panny, z rzadka
wdowy2. Choæby w warszawskim I gimnazjum ¿eñskim w roku szkolnym 1910/11
na 22 kobiety zatrudnione w charakterze nauczycielek etatowych, kontraktowych
i wychowawczyñ by³a tylko jedna mê¿atka i cztery wdowy, reszta zaœ – to panny3.
Podobnie by³o w innych gimnazjach pañstwowych oraz prywatnych z prawami, za-
równo w Warszawie, jak i na prowincji. Nie mo¿na tego natomiast powiedzieæ o na-
uczycielach mê¿czyznach. W tej grupie nauczycielskiej kawalerowie wystêpowali

1 J. z Sikorskich Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek kra-
kowskich z XIX wieku, Wroc³aw 1961, s. 192.
2 Fakt wdowieñstwa by³ w ich przypadku przyczyn¹ podjêcia przez nie pracy zawodowej.
3 Pamiatnaja Kniāka Varšavskogo U‹ebnogo Okruga za 1910/11 god.



sporadycznie, g³ównie byli to m³odzi, pocz¹tkuj¹cy w zawodzie absolwenci wy¿-

szych uczelni.
Stan cywilny nauczycielek korelowa³ zwykle ze stanowiskiem zajmowanym w hie-

rarchii szkolnej. Nadziratielnicy, czyli prze³o¿one gimnazjów ¿eñskich, to g³ównie
mê¿atki i wdowy. Status ten by³ gwarancj¹ w³aœciwej postawy moralnej i pozycji
spo³ecznej, co w sposób widoczny przek³ada³o siê na wiêksze mo¿liwoœci awansu.
Podobne zjawisko mo¿na zaobserwowaæ wœród prze³o¿onych polskich pensji pry-
watnych, zw³aszcza za³o¿onych w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
XIX w. Ich w³aœcicielki, które na pocz¹tku XX w. by³y ju¿ mocno starszymi pania-
mi, to osoby obdarzone liczn¹ rodzin¹ korzystaj¹c¹ z dochodów, jakie przynosi³a
pensja prowadzona przez mamê i babciê, a literacki wizerunek pani Latter jak naj-
bardziej odpowiada³ pod tym wzglêdem rzeczywistoœci koñca XIX w.

Sytuacja zmienia siê po 1905-1906 r. wraz z powstaniem licznych polskich szkó³
prywatnych. Ich za³o¿ycielki to m³ode (w rozumieniu dzisiejszym, jako ¿e mia³y
oko³o 30 lat) nauczycielki z g³owami pe³nymi nowych pomys³ów pedagogicznych.
S¹ to kobiety w ca³ym tego s³owa znaczeniu „pracuj¹ce”. Daj¹ zwykle lekcje w swo-
jej szkole, czuwaj¹ nad w³aœciwym funkcjonowaniem placówki, anga¿uj¹ nauczy-
cieli, z którymi póŸniej usi³uj¹ jak najlepiej wspó³pracowaæ (co nie by³o ³atwe, jak
wynika z akt Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego4), wal-
cz¹ zawziêcie z w³adzami rosyjskimi o jak najwiêkszy margines swobody dla swej
szko³y czy wrêcz o jej byt. S¹ na ogó³ samotne, o czym œwiadczy bêd¹ca w u¿yciu
forma ich nazwiska zakoñczonego na -ówna.

W przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci samotne s¹ szeregowe nauczycielki. Ich samotnoœæ
zreszt¹ by³a g³ówn¹ przyczyn¹ imania siê przez nie pracy zawodowej5. W koñcu
XIX w. w zaborze rosyjskim liczne by³y tzw. panny-wdowy, tj. kobiety, których na-
rzeczeni zginêli w powstaniu styczniowym lub zostali zes³ani na Syberiê6. Czu³y siê
w obowi¹zku dochowania im wiernoœci, do czego sk³ania³ ich dyskretny nacisk opi-
nii publicznej. Nie brak w literaturze tamtego okresu ich wizerunków: panna Ró¿a
Elizy Orzeszkowej czy panna Cecylia z Emancypantek Boles³awa Prusa to kobiety
samotne, lecz bynajmniej niezgorzknia³e, jako ¿e nigdy nie ¿a³owa³y swojego po-
œwiêcenia. Nie dowiemy siê ju¿, czy ich pierwowzory by³y tego samego zdania.

Inne dziewczêta by³y zmuszone do samodzielnego zarobkowania jako pozba-
wione opieki rodziny oraz – z braku posagu – tak¿e mê¿a. A klimat spo³eczny wo-
kó³ samotnych, pracuj¹cych kobiet nie sprzyja³ umacnianiu siê w nich poczucia
w³asnej wartoœci. Nie by³y uwa¿ane za „damy”. £atwo mog³y staæ siê obiektem
lekcewa¿¹cego i upokarzaj¹cego traktowania ze strony tak mê¿czyzn, jak i kobiet,
zw³aszcza pracodawców. Opinia spo³eczna, wzglêdnie tolerancyjna wobec „panien-
wdów”, nie tolerowa³a, zw³aszcza w okresie wczeœniejszym, pracy zawodowej kobiet
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podejrzewanych o d¹¿enia emancypacyjne. „Awanturnica jakaœ! – mówi o poszu-
kuj¹cej pracy bohaterce powieœci Elizy Orzeszkowej Marta bywalec warszawskiej
ksiêgarni. – Porz¹dne kobiety nie w³ócz¹ siê po mieœcie szukaj¹c, czego nie zgubi³y;
siedz¹ one w domu, gospodarstwa pilnuj¹, dzieci hoduj¹... Po co nam... kobiety
uczone... niezale¿ne? Piêknoœæ, ³agodnoœæ, skromnoœæ, uleg³oœæ i pobo¿noœæ – oto
s¹ cnoty w³aœciwe kobiecie, gospodarstwo domowe – to zakres jej pracy, mi³oœæ dla
mê¿a – oto jedyna, stosowna i po¿yteczna dla nich cnota”7. Tote¿ jedna z bohaterek
tej¿e powieœci tak charakteryzuje ówczesn¹ kondycjê kobiety: „...wedle praw i oby-
czajów ludzkich kobieta nie jest cz³owiekiem, kobieta to rzecz... Kobieta jest zerem,
jeœli mê¿czyzna nie stanie obok niej jako cyfra dope³niaj¹ca. Kobiecie daj¹ b³y-
szcz¹c¹ oprawê, aby jak w sklepie jubilerskim kunsztownie wypolerowany diament
œci¹ga³a na siebie oczy jak najwiêkszej liczby nabywców. Je¿eli nie znajduje dla sie-
bie nabywcy, albo znalaz³szy utraci go, pokrywa siê rdz¹ wiecznej boleœci, plama-
mi beznadziei, nêdzy, staje siê na powrót zerem, ale zerem chudym z g³odu, trzê-
s¹cym siê z zimna... Nie ma dla niej ani szczêœcia, ani chleba bez mê¿czyzny.
Kobieta musi koniecznie uczepiæ siê w jakikolwiek sposób, uczepiæ siê mê¿czyzny,
jeœli chce ¿yæ”8.

Temu przekonaniu – jeœli nawet przesadnie wyolbrzymionemu przez autorkê
gorliwie kibicuj¹c¹ ruchowi wyzwolenia kobiet – towarzyszy³y literackie, ale i prze-
kazywane we wspomnieniach wizerunki samotnych nauczycielek. S¹ to tzw. sta-
re panny. Stawa³y siê nimi szybko, bo ju¿ w wieku oko³o 27 lat. Zwykle przed-
wczeœnie zwiêd³e i pomarszczone, podkreœla³y sw¹ samotnoœæ brakiem kokieterii
w wygl¹dzie zewnêtrznym. Mieszka³y samotnie lub z rodzicami albo rodzeñstwem.
Czasem dobiera³y siê z drug¹ równie samotn¹ kobiet¹, z któr¹ ³¹czy³a je silna, do-
zgonna przyjaŸñ o nieokreœlonym do koñca charakterze. Ich samotnoœæ ³agodzi³a
czasem obecnoœæ zwierz¹t i roœlin, a tak¿e nie zawsze dobrze dobrane lektury.
Uchodzi³y za nieszczêœliwe i by³y cichym obiektem ¿artów i kpin. „Kobieta, której
nigdy nie mia³ w posiadaniu ¿aden mê¿czyzna – w oczach przeciêtnego ogó³u
wszystkich wyznañ..., posiada mniejsz¹ wartoœæ od zap³adnianej od czasu do cza-
su samiczki. «Stara panna» jakie¿ to pogardliwe przezwisko dla najdzielniejszych
i najzacniejszych kobiet stosowane. Kobieta dopiero wówczas staje siê wartoœci¹,
gdy na rynku rozp³odowym znajdzie odpowiedniego nabywcê. Mê¿atce nawet m³o-
dej ustêpuj¹ miejsca czêsto siwiej¹ce panny. Zapytaæ bym chcia³a, co w niej respek-
tuj¹?” – utyskiwa³a Kazimiera Bujwidowa9.

Tote¿ taka nauczycielka „z koniecznoœci ¿yciowej” ¿y³a w przeœwiadczeniu, ¿e
spotka³a j¹ niezas³u¿ona krzywda, i chêtnie zamienia³a niechciany status kobie-
ty niezale¿nej na funkcjê ¿ony, matki i pani domu nie zawsze akceptowanego mê¿-
czyzny. Materia³y wspomnieniowe dostarczaj¹ wiadomoœci o takich przypadkach.
Przystojna nauczycielka domowa ma³ej Marii Czapskiej, wzbudziwszy uczucie
miejscowego administratora maj¹tku, d³ugo nie mog³a siê zdecydowaæ na przyjêcie
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jego oœwiadczyn. Nie podoba³ siê jej jako mê¿czyzna, uwa¿a³a te¿ jego status spo-
³eczny za zbyt niski. W koñcu jednak pobrali siê. Ale kiedy on zmar³, ona pope³ni³a
samobójstwo. Jak twierdzi autorka wspomnieñ: nie by³a w stanie samotnie stawiaæ
czo³a przeciwnoœciom ¿yciowym10.

S¹ i przekazy literackie. Groteskowa jest postaæ panny Howard z Emancypantek,
optuj¹cej g³oœno za niezale¿noœci¹ kobiety i podnosz¹cej koniecznoœæ pokrewieñ-
stwa duchowego ma³¿onków, która przy pierwszej okazji wychodzi za m¹¿ za mê¿-
czyznê prostackiego i prymitywnego. Tragiczna jest postaæ panny Celiny, nau-
czycielki w domu Niechciców, w Nocach i dniach Marii D¹browskiej; po d³ugiej
wewnêtrznej walce przyjmuje ona oœwiadczyny rz¹dcy maj¹tku, mê¿czyzny re-
prezentuj¹cego o wiele ni¿szy od niej poziom kulturalny.

Wydarzenia rewolucyjne lat 1904-1908 mia³y wielkie znaczenie dla ewolucji
osobowoœci dziewcz¹t i m³odych kobiet. Panienki, które bez matek nie wychodzi³y
na ulicê, a gdy sz³y na pensjê, s³u¿¹ca nios³a za nimi teczkê, teraz przekszta³ci³y siê
w panny „wyzwolone”, spo³ecznice i rewolucjonistki11. Na pocz¹tku XX w. pojawi-
³y siê w szko³ach nauczycielki nowego typu: wykszta³cone na zagranicznych uni-
wersytetach, pe³ne poczucia w³asnej wartoœci, wyznawczynie idei wyzwolenia ko-
biet spod w³adzy mê¿czyzn i przes¹dów. Ich praca nie koñczy³a siê na udzielaniu
lekcji. Czêsto by³y to dzia³aczki polityczne i spo³eczne, para³y siê prac¹ publicy-
styczn¹. By³y w wieku, kiedy jeszcze ¿ycie sta³o przed nimi otworem, teoretycznie
wszystko mog³o siê wydarzyæ, mog³y znaleŸæ kandydata na mê¿a i za³o¿yæ rodzinê.
Jakie mia³y na to szanse i czy w ogóle by³y zainteresowane tak¹ ewentualnoœci¹?

Prawodawstwo rosyjskie nie zabrania³o mê¿atce pracy zawodowej. Jednak prze-
pisy kodeksu cywilnego dotycz¹ce kobiet pochodzi³y z 1825 r. i by³y oparte na Ko-
deksie Napoleona, który uzale¿nia³ ca³kowicie w sprawach maj¹tkowych ¿onê od
mê¿a. Aby kobieta mog³a podj¹æ pracê zawodow¹, konieczna by³a zgoda jej mê¿a,
do którego ponadto nale¿a³y prawnie jej zarobki. Mog³a sk³adaæ swe oszczêdnoœci
w kasach, towarzystwach itp.; by je podj¹æ, potrzebowa³a jednak asystencji mê¿a
lub jego plenipotencji, która mog³a byæ w ka¿dej chwili cofniêta. Dopiero prawnie
przeprowadzona separacja dawa³a kobiecie mo¿noœæ rozporz¹dzania swoimi zarob-
kami. Rozwód nie by³ spraw¹ prost¹: mê¿czyzna móg³ go otrzymaæ z powodu nie-
wiernoœci ¿ony, jednak kobieta mog³a staraæ siê o rozwód tylko w przypadku, gdy
m¹¿ trzyma³ kochankê pod wspólnym dachem. Mê¿atka nie mog³a samodziel-
nie zeznawaæ w s¹dzie jako œwiadek ani podj¹æ siê opieki nad dzieckiem, choæby
swej siostry. Jej m¹¿ natomiast nie ponosi³ odpowiedzialnoœci za jej rodzinê – ma-
tkê wdowê czy ucz¹ce siê rodzeñstwo12. A by³y to bardzo czêste przypadki, kiedy
kobieta rozpoczyna³a pracê nauczycielki, by pomóc swym bliskim. Ustawodawstwo
to zmieniono dopiero w 1914 r.13
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Nic dziwnego, ¿e decyzja o zam¹¿pójœciu dla kobiety ambitnej, z poczuciem
w³asnej wartoœci, która zakosztowa³a ju¿ samodzielnoœci i niezale¿noœci, nie by³a
tak oczywista jak w przypadku ich matek i starszych sióstr. Do naturalnej obawy
o utratê w³asnej podmiotowoœci doszed³ te¿ nowy element: wymagania odnoœnie do
kandydata. Mê¿czyzna staraj¹cy siê o rêkê nauczycielki, a wiêc kobiety wykszta³co-
nej i niezale¿nej, musia³ odrzuciæ dotychczasowe wyobra¿enia o jej rzekomej podle-
g³oœci i jakoby ¿yciowych zadaniach polegaj¹cych na rodzeniu dzieci i prowadzeniu
domu. Musia³ zaakceptowaæ jej ambicje zawodowe, pêd do wiedzy i indywidual-
noœæ, widzieæ w niej towarzyszkê i wspó³pracownicê. Musia³ ponadto dorównywaæ
jej poziomem intelektualnym i kulturalnym. Ten postulat zreszt¹ nie by³ obcy ju¿
w koñcu XIX w. pannie Antoninie, bohaterce noweli Orzeszkowej. Bêd¹c przesz³o
30-letni¹ (a wiêc „star¹ pann¹”) nauczycielk¹ we dworze na prowincji, odrzuci³a
propozycjê zamo¿nego starszego ziemianina, tak t³umacz¹c znajomej swoj¹ decy-
zjê: „Nie mog³am post¹piæ inaczej. Cz³owiek to by³ dobry, uczciwy, ale taki ciemny
i ograniczony! O nauce ani o ¿adnych ideach i kwestiach literalnie, pani moja, po-
jêcia nie mia³. Wspólnoœci przekonañ nie by³o pomiêdzy nami ¿adnej i przywi¹za-
nia ¿adnego nie mia³am. Wyjœæ za m¹¿ bez przywi¹zania i bez wspólnoœci przeko-
nañ by³oby to z mojej strony zaprzeæ siê swego ducha i staæ siê na œwiêtym drzewie
rodziny krzywoprzysiê¿nym paso¿ytem. Nie mog³am”14.

A wiêc w takim przypadku pozostawa³a samotnoœæ. A co w takim razie z natu-
ralnym, wydawa³oby siê, poci¹giem seksualnym i pragnieniem posiadania dzieci?
Jedn¹ z odpowiedzi by³o has³o „wolnej mi³oœci”. Równouprawnienie kobiet mia³o
dokonaæ siê tak¿e w sferze seksu, uwalniaj¹c je od obowi¹zku znoszenia na co dzieñ
nieakceptowanego mê¿czyzny. W³aœciwy dobór partnerów w sferze psychicznej wy-
dawa³ siê czasem tak istotny, ¿e usprawiedliwia³ nawet porzucenie rodziny i swo-
bodny tryb ¿ycia, o czym œwiadczy historia jak na owe czasy doœæ skandaliczna. Do-
wiadujemy siê o niej z pamiêtników Janiny Bemówny, znakomitej polonistki, córki
znanego nauczyciela warszawskiego Antoniego Bema. By³a ona wspó³pracownic¹
Towarzystwa Kultury Polskiej i osobiœcie Aleksandra Œwiêtochowskiego, zaprzyjaŸ-
nion¹ z jego córk¹. By³a to oczywiœcie „stara panna”, mieszkaj¹ca z matk¹, s³u¿¹c¹
i licznymi psami. Zafascynowana osobowoœci¹ swego mentora, bez zastrze¿eñ po-
par³a jego decyzjê o odejœciu od ¿ony i dzieci, jako ¿e byli to ludzie wed³ug niej „po-
spolici” i mieli „niskie” charaktery. Jej idol zaœ – „prawdziwy humanista i ze wzglê-
du na wykszta³cenie, i ze wzglêdu na czeœæ dla piêkna, dobra i prawdy – zbrzydzi³
ich sobie i nie chcia³ znaæ. Po prostu dla niego umarli”15.

Bemówna zerwa³a wiêc przyjaŸñ z m³od¹ Œwiêtochowsk¹, a obdarzy³a wielkim
uczuciem przyjació³kê Œwiêtochowskiego, dzia³aczkê oœwiatow¹ Aleksandrê
B¹kowsk¹. A by³a to rzeczywiœcie kobieta niebanalna. Piêkna, ze starej ziemiañ-
skiej rodziny, rozwiod³a siê z mê¿em, którego nie akceptowa³a, a dla pewnoœci pod-
sunê³a mu kandydatkê na kolejn¹ ¿onê. Ca³e ¿ycie kocha³a Œwiêtochowskiego, dla
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niego w swych dobrach zorganizowa³a szko³y ludowe dla dziewcz¹t i ch³opców, któ-
rymi mia³ siê zajmowaæ, w ten sposób chcia³a go zwi¹zaæ ze sob¹ na sta³e. Œwiêto-
chowski goœcinê przyj¹³, szko³¹ siê zaj¹³, ale w zbudowanym dla siebie domu zamie-
szka³ z m³od¹ dziewczyn¹ z okolicznej wsi, która publicznie wymyœla³a B¹kowskiej
w obecnoœci swego niereaguj¹cego na takie zachowanie opiekuna16. Bemówna by³a
tego œwiadkiem, pró¿no by jednak szukaæ tej historii w jej pamiêtnikach, w których
rozwodzi siê jedynie nad wielkim uczuciem i „wspólnot¹ dusz” Œwiêtochowskiego
i B¹kowskiej.

Swoboda seksualna dla kobiet, „wolna mi³oœæ” – by³y to has³a dyskutowane
w œrodowiskach polskich feministek. Odrzucano rozpowszechniony dotychczas po-
gl¹d, ¿e erotyzm w³aœciwy jest jedynie mê¿czyŸnie, a kobieta w zbli¿eniu seksual-
nym pragnie jedynie dziecka. „Kobieta zdrowa, normalna, oddaj¹ca siê mê¿czyŸnie
tylko dla zadowolenia instynktu macierzyñskiego w rzeczywistoœci nie istnieje. Jest
to wytwór fantazji mêskiej...”17 – dowodzi³a Kazimiera Bujwidowa. O ile jednak na
tak¹ ekstrawagancjê w owych czasach mog³y sobie pozwoliæ kobiety, których nieza-
le¿noœæ finansowa oparta by³a na Ÿród³ach innych ni¿ praca w szkole, nie do przyjê-
cia by³a nauczycielka prowadz¹ca taki swobodny tryb ¿ycia. Pracê straci³aby naty-
chmiast, a rozpowszechniona z³a opinia uniemo¿liwi³aby jej dalsz¹ dzia³alnoœæ
pedagogiczn¹.

Tote¿ przyjê³y siê raczej inne modele aktywnych zawodowo kobiet. Pierwszy –
to kobieta uwolniona od erotyzmu i seksualnoœci, które sztucznie narzuci³ jej mê¿-
czyzna i z ich pomoc¹ utrzymywa³ przez wieki kobietê w poddañstwie. „Mê¿czyzna
¿¹daj¹cy od kobiety samicy rozkoszy lub dziecka kala w³asne cz³owieczeñstwo” –
grzmia³ organ polskich feministek „Ster”18. A wiêc nie kochanka, nie na³o¿nica, ale
„kobieta pracuj¹ca” i wywieraj¹ca wp³yw na kszta³t spo³eczeñstwa by³a wzorem po-
zytywnym. Chêtnie przytaczano aforyzm z Ibsenowskiego Branda: „Najsilniejszy
jest ten, kto stoi sam”19.

Tote¿ nauczycielki o takich pogl¹dach nosi³y siê nie tylko skromnie i surowo,
ale wrêcz po mêsku: w kostiumach z ¿akietami stylizowanymi na mêskie marynar-
ki, w koszulach zapiêtych pod szyjê i pod krawatem, w mêskich kapeluszach. Strzy-
g³y krótko w³osy i pali³y papierosy, a nawet cygara. U swych uczennic têpi³y objawy
kokieterii i chêæ zwrócenia uwagi kolegów, widz¹c w tym przejaw braku godnoœci
i upodobanie do niewolnictwa. „Czy tak bardzo rozminê siê z prawd¹, je¿eli po-
wiem, ¿e nawet wœród studentek wynaleŸæ by siê da³y jednostki, które by z gustem
zamieni³y skalpel sekcyjny na ber³o domowo-gospodarskie, o ile by wspólnika do
za³o¿enia owego domu uda³o im siê znaleŸæ. A w owym wspó³za³o¿ycielu domowe-
go ogniska jak¿e chêtnie uzna³y by Pana i z jak¹ rozkosz¹ s³odk¹ niewolê zno-
si³y?”20 – pyta³a szyderczo Kazimiera Bujwidowa, znana zreszt¹ przeciwniczka
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modnych strojów kobiecych, strojnych kapeluszy, dekoltów, gorsetów i innych ko-
kieteryjnych „sposobów” na mê¿czyznê. Idea³ ten by³ ju¿ zreszt¹ znany pannie
Antoninie w koñcu XIX w., która mówiæ zwyk³a matkom stroj¹cym swe córki:
„WstydŸ siê pani, wstydŸ siê! Czy chcesz, pani, córki swe na paso¿yty wykierowaæ
i przyczyniæ siê do zagubienia w zarodku emancypacji kobiet? Winszujê, ale nie za-
zdroszczê... Mieæ na sumieniu tamowanie postêpu ludzkoœci! Piêkna rzecz...”21.
Wyœmiewaj¹cy ten nurt emancypacji Boles³aw Prus stworzy³ wiêc w Emancypan-
tkach postaæ m³odej nauczycielki Madzi Brzeskiej, której zam¹¿pójœcie wydawa³o
siê czymœ kompromituj¹cym kobietê.

Drugi model, zbli¿ony do roli ¿on we wspó³czesnym ma³¿eñstwie partnerskim,
to pracuj¹ca zawodowo mê¿atka i matka. Tu m³ode nauczycielki napotyka³y na
przeszkody zwi¹zane g³ównie z obyczajowoœci¹ tamtych czasów. Bo i gdzie¿ mog³y
poznaæ swych przysz³ych mê¿ów? Jedynie na uczelni, u znajomych, w szkole lub
przy okazji pracy spo³ecznej i politycznej. Zdarza³y siê ma³¿eñstwa nauczycielskie,
jednak m³odzi adepci pracy pedagogicznej spogl¹dali raczej na urocze uczennice,
zw³aszcza te z zamo¿nych domów. Czêœciej ju¿ spotyka³o siê pary, które pozna³y siê
na studiach i pobra³y jeszcze przed dyplomem. Co do krêgu towarzyskiego – z cza-
sem nie poszerza³ siê i nie przybywa³o nowych znajomoœci. Jak¿e inaczej rysowa³y
siê szanse m³odych panien z zamo¿nych domów, które poznawa³y kawalerów na ba-
lach karnawa³owych.

Do tego dochodzi³ wpajany od najm³odszych lat w rodzinach inteligenckich
zwyczaj powœci¹gliwego stosunku do ch³opców i mê¿czyzn. Smutna jest historia
pierwszej i jedynej mi³oœci Janiny Bemówny do studenta medycyny, którego pozna-
³a w domu znajomych swych rodziców przy okazji prób do amatorskiego przedsta-
wienia charytatywnego. Ch³opak zwyk³ j¹ odprowadzaæ do domu po ka¿dej próbie.
Kiedy próby mia³y siê ku koñcowi i zbli¿a³y siê wakacje, spyta³: gdzie¿ my siê teraz
bêdziemy widywaæ? Dziewczyna 16-, 17-letnia, jak¹ by³a wówczas Bemówna, odpo-
wiedzia³a szczerze: wcale siê widywaæ nie bêdziemy. Ura¿ony ch³opak uk³oni³ siê,
odszed³ i wiêcej siê nie widzieli22. Tote¿ liczne by³y m³ode nauczycielki, które czê-
sto zmienia³y pracê i otoczenie w nadziei zawarcia interesuj¹cej znajomoœci23.

Nauczycielki nowego typu, zarówno te oczekuj¹ce na stabilizacjê ¿yciow¹, jak
i nieliczne szczêœliwe mê¿atki, z zapa³em oddawa³y siê pracy zawodowej. „Ponie-
wa¿ wszelka niewola œciœle jest zwi¹zana z zale¿noœci¹ ekonomiczn¹ jednego cz³o-
wieka od drugiego, zd¹¿aj¹ wspó³czesne kobiety do zdobycia niezale¿noœci mate-
rialnej przez pracê zarobkow¹, czyni¹c jednoczeœnie starania w kierunku takiego
zorganizowania tej pracy, ¿eby nie czyni³a ona szkody obowi¹zkom rodzinnym oraz
takiego przystosowania gospodarstwa domowego do potrzeb bie¿¹cej epoki, ¿eby
wed³ug œrodków stworzyæ mo¿liwie najlepszy dobrobyt przy najkorzystniejszym
zu¿ytkowaniu si³ i czasu” – pisa³a Maria Turzyna24. Pojawi³y siê wiêc w prasie

26 Jolanta Niklewska, Samotnoœæ nauczycielki na ziemiach zaboru rosyjskiego w XIX/XX w...

21 E. Orzeszkowa, Panna Antonina, w: tej¿e, Opowiadania, Warszawa 1970.
22 APAN, Pamiêtnik J. Bemówny.
23 „Ster” 1910, nr 7-8, s. 287.
24 M. Turzyna, Kwestia kobieca, w: G³os kobiet w kwestii kobiecej, s. 15.



postulaty dzielenia pomiêdzy ma³¿onków obowi¹zków domowych. „Co do obo-
wi¹zków wzglêdem dzieci starszych to warto by równie¿ wspomnieæ i o obowi¹z-
kach ojców, a nie zwalaæ ca³ego ciê¿aru wychowania na matki wy³¹cznie”25 – pisa³a
jedna z czytelniczek „Steru”. Tote¿ wspomnienia szkolne z tamtych lat przywo³uj¹
czasem postacie nauczycieli, którzy dzielili opiekê nad dzieæmi ze swymi ¿onami,
równie¿ nauczycielkami.

Gdy nie mo¿na by³o liczyæ na pomoc mê¿a, kobieta „pracuj¹ca” radzi³a sobie
sama. W³adys³awa Weychert-Szymanowska, pracuj¹ca w szkole w Go³otczyŸnie ja-
ko polonistka, zostawia³a sw¹ maleñk¹ córeczkê (niemowlê) sam¹ w domu i sz³a na
lekcje. Przychodzi³a jedynie co trzy godziny, aby j¹ nakarmiæ i przewin¹æ. Dziecko
to zreszt¹ chowane by³o „nowoczeœnie” – bez ko³yski, huœtania i powijaków26.

Ma³¿onków winna by³a ³¹czyæ wzajemna mi³oœæ, która umo¿liwi³aby ¿ycie do-
bre i szczêœliwe „we dwoje bez podzia³u i bez odmiany”27. Ówczesne „wyzwolone”
kobiety odmawia³y zgody na dotychczasow¹ podwójn¹ moralnoœæ, która wymaga³a
wiernoœci i czystoœci od kobiety, zezwalaj¹c na swobodê obyczajow¹ mê¿czyzn, któ-
rych uznawano za „natury poligamiczne”. ¯¹da³y wiêc od kandydatów do swej rêki
czystoœci przedma³¿eñskiej. Postulat ten mia³ te¿ znaczenie praktyczne. M³odzi
nie¿onaci mê¿czyŸni prowadzili ¿ycie seksualne, korzystaj¹c z us³ug prostytutek,
od których zara¿ali siê chorobami wenerycznymi. ¯enili siê nastêpnie i zara¿ali ¿o-
ny, które potem rodzi³y upoœledzone dzieci. Wœród kobiet popieraj¹cych te wyma-
gania nie brak by³o przypadków „dania kosza” kandydatowi niespe³niaj¹cemu tych
warunków; m.in. Romana Pachucka, nauczycielka na pensji Pauliny Hewelke, od-
rzuci³a oœwiadczyny kolegi swego brata, który nie by³ jej bynajmniej obojêtny, po-
niewa¿ „rêce jego zbrukane by³y krzywd¹ bia³ych sióstr”, co po odrzuceniu retoryki
modernistycznej oznacza³o: mia³ ju¿ doœwiadczenia seksualne, za które nie wzi¹³
odpowiedzialnoœci28.

Ci, co chcieli uchroniæ m³odych mê¿czyzn przed zbyt d³ugotrwa³¹ wstrzemiêŸ-
liwoœci¹, postulowali wczesne ma³¿eñstwa. Pomys³ ten burzy³ dotychczasow¹ tra-
dycjê, zgodnie z któr¹ mê¿czyzna móg³ siê o¿eniæ dopiero wówczas, gdy posiada³
œrodki na utrzymanie rodziny, a wiêc mia³ posadê i wystarczaj¹ce zarobki. Nato-
miast w ma³¿eñstwie nowego typu ciê¿ar utrzymania domu mia³ spoczywaæ na
obu pracuj¹cych zawodowo ma³¿onkach. Taki uk³ad dodatkowo chroni³by kobietê
przed uprawianiem „prostytucji w ma³¿eñstwie”. „Jakiem mianem bowiem nazwaæ
te powszednie zwi¹zki dwojga ludzi, w których... stosunek... staje siê prost¹ zap³at¹
za wygodn¹ bez pracy i wysi³ku egzystencjê?”29.

Ale i tu pracuj¹ce zawodowo kobiety napotyka³y na opór materii spo³ecznej.
Mê¿czyŸni, nawet ubodzy inteligenci, protestowali przeciwko zajêciu przez kobie-
tê równej pozycji w stadle, choæby jej praca i zarobki mia³y przynieœæ mu ulgê
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25 „Ster” 1908, nr 8, s. 10.
26 R. Pachucka, dz. cyt., s. 194.
27 M. Turzyna, Wyzwalaj¹ca siê kobieta, Kraków 1906, s. 136.
28 R. Pachucka, dz. cyt., s. 228.
29 „Ster” 1907, nr 1, s. 47.



w dŸwiganiu obowi¹zków zwi¹zanych z utrzymaniem rodziny. „Ogó³ mê¿czyzn nie
umie siê pogodziæ z tym, by ¿ona pracowa³a publicznie. Nawet kobiety, które przed
zam¹¿pójœciem by³y nauczycielkami, pracowa³y w biurach etc., zmuszone nieraz
bywaj¹ nêdz¹ domow¹ do szorowania pod³óg i prania pieluch, nie mog¹c poszukaæ
odpowiedniego dla swych uzdolnieñ zajêcia. Ubli¿a³oby to bowiem godnoœci mê-
¿owskiej, gdyby ludzie widzieli, ¿e jego zarobek nie wystarcza na utrzymanie rodzi-
ny, i narazi³oby mê¿a na jedzenie przypalonych zrazów lub niedosolonej zupy, któ-
rych ¿ona nie mog³aby dopilnowaæ, lub zmusza³o go do wpiêcia sobie spinek
w mankiety, co zreszt¹ by³o zwyczajn¹ rzecz¹ w czasach kawalerskich”30. Niemniej
jednak ten sam autor twierdzi³, ¿e obecnie „ca³e szeregi nauczycielek” oraz innych
pracuj¹cych mê¿atek i matek „maj¹c pieni¹dze do rozporz¹dzenia... nie zrzeka siê
kierunku wychowawczego dzieci, a mo¿e im zapewniæ na czas swej nieobecnoœci
kompetentn¹ i fachow¹ opiekê”31.

O ile z pewnoœci¹ mówienie o owych „szeregach nauczycielek” by³o przesad¹,
nieliczne ma³¿eñstwa m³odych wykszta³conych kobiet mia³y ju¿ odmienny, nowa-
torski charakter. Niektóre z nich znalaz³y sobie mê¿ów jeszcze w ³awach uniwersy-
teckich, inne wœród towarzyszy pracy partyjnej i spo³ecznej. By³y to zwykle zwi¹zki
partnerskie, w których oboje ma³¿onkowie pracowali zawodowo, a s¹dz¹c z niektó-
rych opinii zawartych we wspomnieniach, czêsto ¿ona „rz¹dzi³a” mê¿em32. „Mamy
dziœ ju¿ ca³y zastêp takich kobiet w najm³odszym pokoleniu – jak przemawia³a na
wiecu Zofia Daszyñska-Goliñska – zape³niaj¹ one audytoria uniwersytetów, szeregi
rewolucyjne, staj¹ w kadrach kulturalnej pracy. Kobieta taka, to samodzielny cz³o-
wiek, który swe stosunki w ma³¿eñstwie unormowaæ potrafi, a zawsze naka¿e mê¿-
czyŸnie szacunek”33. Jeœli nadzieja ta okazywa³a siê p³onna, te¿ by³ na to sposób.
Nie brak by³o nauczycielek samotnych na skutek separacji lub rozwodu.

Czy ta œwiadoma samotnoœæ z wyboru mog³a daæ szczêœcie? Wyznania Ro-
many Pachuckiej, aktywnej bojowniczki o prawa kobiet i nauczycielki szkó³ war-
szawskich, ka¿¹ w to w¹tpiæ. „Zbudzi³o mnie do ¿ycia has³o g³osz¹ce wyzwolenie,
strz¹sa³am z siebie niewolnicze kajdany... g³upotê, naiwnoœæ, poddañstwo, przygo-
towa³am siê do ¿ycia z samodzielnej pracy. Bra³am naukê dusz¹ ca³¹ i zdoby³am j¹
w granicach dostêpnych szczêœliwym tylko wybrankom. I dumna by³am z siebie,
zdawa³o mi siê, ¿em wolna... A we mnie jednak gra krew tylu, tylu pokoleñ kobiet,
co ¿onami i matkami by³y. Jam cz³owiek z krwi i koœci, pragnê pieszczot i poca³un-
ków, serce moje dr¿y do dzieciêcia w³asnego...”34.

Szczególny jest te¿ portret psychologiczny nauczycielek panien, jak mo¿na
wnosiæ z akt Komisji Rozjemczej przy Stowarzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego.
Wiêkszoœæ spraw, którymi by³a zasypywana Komisja, wnosi³y w³aœnie one. Przyczy-
na konfliktów – to g³ównie spiêcia z prze³o¿onymi z powodu uchybieñ „godnoœci

28 Jolanta Niklewska, Samotnoœæ nauczycielki na ziemiach zaboru rosyjskiego w XIX/XX w...

30 „Ster” 1909, nr 7-8, s. 275.
31 Tam¿e, s. 278.
32 R. Pachucka, dz. cyt., s. 117.
33 L., Nasze wiece, „Ster” 1907, nr 1, s. 69.
34 R. Pachucka, dz. cyt., s. 228-229.



zawodu nauczycielskiego”. Sprawy te ci¹gnê³y siê w nieskoñczonoœæ, a kolejne pi-
sma powódek obna¿a³y ich trudny charakter: przewra¿liwienie, uczulenie na punk-
cie w³asnej godnoœci, agresywnoœæ, k³ótliwoœæ i zawziêtoœæ.

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wiele tych pañ dumnych z siebie i swojej pracy nigdy
nie przyzna³o siê do faktu, ¿e ich samotnoœæ to z³y los, a wytê¿ona praca zawodowa
i spo³eczna nie zrekompensowa³a im braku ¿ycia rodzinnego. Ale taka ju¿ jest do-
la tych, którym przysz³o ¿yæ na prze³omie epok, w okresie wielkich przewarto-
œciowañ. Mo¿liwoœci swobodnego wyboru w³asnej drogi mia³o zyskaæ dopiero ko-
lejne pokolenie, którego najwiêksza aktywnoœæ ¿yciowa przypad³a na lata wojny
i II Rzeczypospolitej.
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Eugeniusz Szwankowski

NASZA SZKO£A
PRZY ULICY KAPUCYÑSKIEJ.
GARŒÆ WSPOMNIEÑ

Eugeniusz Szwankowski, Nasza szko³a przy ulicy Kapucyñskiej...

By³o to dawno, jeszcze podczas tamtej okupacji niemieckiej, na jesieni 1918 r. Ot-
wierano nasz¹ szko³ê pod nazw¹ Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Stefana Bato-
rego. Nazwê tê wyryto na kamiennej tablicy umieszczonej na gmachu Gimnazjum
im. Czackiego. By³a to dawna siedziba IV rz¹dowego rosyjskiego gimnazjum ¿eñ-
skiego. Gmach zosta³ spalony we wrzeœniu 1939 r. i rozebrany podczas okupacji
niemieckiej1. Pamiêtam pierwsz¹ uroczystoœæ szkoln¹, otwarcia dokona³ wysoki,
przystojny pan, naówczas minister oœwiaty Antoni Ponikowski. Obok niego sta³a
groŸna, têga postaæ, niczym Zeus na Olimpie. By³ to dyrektor Gimnazjum Zdzis³aw
Rudzki. By³o nas niewielu, cztery zaledwie klasy: wstêpna, I a, I b i II, razem oko-
³o 140 ch³opców. Poza nami garstka rodziców. Po przemówieniach kolega Polak
(obecnie dziennikarz)2 deklamowa³ z przejêciem wiersz zaczynaj¹cy siê od s³ów:
„Mówi³ mi ojciec o szarej godzinie…”. Utkwi³y mi one na zawsze w pamiêci.

Batory zajmowa³ pierwsze piêtro gmachu; na parterze mieœci³a siê jakaœ szko³a
niemiecka oraz nieliczna szkó³ka powszechna, prowadzona przez wysokiego, tycz-
kowatego ksiêdza uwielbianego przez dzieci. Szko³a nasza s¹siadowa³a z jednej stro-
ny z Hipotek¹, a z drugiej z komisariatem policji. Poza gmachem by³ niewielki

1 Po przeprowadzce Gimnazjum Batorego do w³asnego gmachu przy ul. Myœliwieckiej 6 budynek na
Kapucyñskiej przydzielono w 1924 r. Gimnazjum im. Czackiego. W 1976 r. jego wychowankowie posta-
wili granitowy g³az upamiêtniaj¹cy szko³ê. Przez teren rozebranego Gimnazjum biegnie dziœ jezdnia
Trasy W-Z, zbudowanej w 1949 r.
2 Dziewiêcioletni „wstêpniaczak” Juliusz Pollack, syn Kazimierza, dziennikarza prasy warszawskiej.
Wiersz drukowany w: „Pochodem idziemy”. Dzieje i legenda szko³y im. Stefana Batorego w Warszawie,
Warszawa 1993, s. 10.

*

* Tekst przygotowa³a do druku Hanna Szwankowska.



ogród szkolny, wychodz¹cy na ulicê Hipoteczn¹3. Z mojej klasy by³ „widok” na sza-
ry mur uwieñczony kominem fabryki Pulsa4 stoj¹cej na ulicy Dani³owiczowskiej,
równie¿ zniszczonej w 1939 r.

Pamiêtny listopadowy dzieñ 1918 r. za³ama³ potêgê Niemiec, zdawa³o siê, na za-
wsze. Szko³a niemiecka przesta³a istnieæ, a nasze gimnazjum odziedziczy³o po niej
niektóre pomoce szkolne, przede wszystkim liczne mapy œcienne, które z zapa³em
i nale¿ytym nabo¿eñstwem przenosiliœmy do nas na piêtra. By³ to nasz pierwszy
w ¿yciu szaber mienia poniemieckiego. Wkrótce i szkó³kê prowadzon¹ przez ksiê-
dza zabrano od nas i mogliœmy siê rozpostrzeæ po ca³ym gmachu. Mia³ on du¿e kla-
sy i szerokie korytarze, te ostatnie na parterze by³y doœæ ciemne, a w najciemniej-
szych miejscach mia³y po dwa stopnie schodów; gmach by³ przeznaczony dla
dziewcz¹t, które s¹ ponoæ spokojniejsze, ale niejeden z nas, zanim siê przyzwyczai³
do tych zasadzek schodowych, nabi³ sobie guza lub rozkwasi³ nos.

Na dole by³ miêdzy innymi gabinet dyrektora. Do tego pokoju wchodzi³o siê
z sercem na ramieniu, albowiem twórca Gimnazjum, Rudzki, by³ cz³owiekiem
ostrym i gwa³townym. Znakomity administrator, niezwykle pracowity i uczynny,
pierwszy przychodzi³ do szko³y i ostatni z niej wychodzi³. Nieraz do drugiej w nocy
pali³o siê œwiat³o w jego gabinecie. Bywa³em tam raz na tydzieñ jako kasjer ucz-
niowskiej kasy oszczêdnoœci. Puka³em, wchodzi³em, Rudzki patrzy³ na mnie znad
okularów: „A có¿ tam, kochanku?”. Przynosi³em wykaz i pieni¹dze. Siada³em i za-
czyna³o siê sprawdzanie. Dominuj¹c¹ cech¹ gabinetu dyrektora by³a ostra woñ dy-
mu tytoniowego, ale jaka! Dla mnie, który nie popiera³em ogólnouczniowskiego
palenia w ubikacjach, zapach by³ szczególnie przykry. Ponoæ sekretarz szko³y upra-
wia³ tytoñ w ogródku szkolnym i czêstowa³ nim dyrektora. Dym z tego paskudztwa
wsi¹ka³ w portiery i meble, tak ¿e trudno by³o wysiedzieæ.

Dyrektor Rudzki, ostry nieraz, robi³ wiele dobrego. Do swego brata, zamo¿nego
lekarza, wysy³a³ najbiedniejszych ch³opców na obiady. Dowiedzia³em siê o tym po
latach dopiero. Raz, wezwany do dyrektora, otrzyma³em listê kolegów zwolnionych
od p³acenia nale¿noœci za œniadania, ale pod surowym zakazem nieujawniania na-
zwisk nikomu. Mia³em zapisywaæ na liœcie, i¿ sumê w³aœciw¹ wp³acili. O zwolnie-
niu ucznia z op³aty wiedzieli tylko on sam, dyrektor i ja.

Na pierwszym piêtrze, oprócz klas, mieœci³a siê obszerna i widna sala rysunko-
wa, z jej okien rozci¹ga³ siê widok na sylwetkê koœcio³a Kapucynów i pa³ac Paca
(S¹d)5. Rysowaliœmy te widoki i w zimowej szacie œnie¿nej, i wœród kwitn¹cych
drzew ogrodu klasztornego. Rysunki prowadzi³ Jan Olszewski, malarz, przemi³y
gawêdziarz, mówi³ do nas, pokazuj¹c na rysunek: „Panie, tego, có¿eœ tu narobi³?”.
„Niebo, panie profesorze” – zaczyna³ t³umaczyæ uczniak. „Piek³o, panie, tego,
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3 Nazwa ulicy od gmachu Hipoteki, istniej¹cej tam od 1912 r.
4 Znana fabryka kosmetyków, jej elegancki sklep znajdowa³ siê przed II wojn¹ przy placu Teatralnym
w pobli¿u wylotu Senatorskiej.
5 Pa³ac przy ul. Miodowej 15, wzniesiony w koñcu XVII w. przez ks. Dominika Radziwi³³a, w 1824 r.
przebudowany w stylu klasycystycznym przez gen. Paca. Przez wiele lat siedziba instytucji s¹dowych,
obecnie Ministerstwo Zdrowia.



piek³o, nie niebo”. On równie¿ uczy³ nas kaligrafii, wypisuj¹c na tablicy piêknym
pismem nazwiska i imiona malarzy polskich, które trzeba by³o przepisywaæ w ze-
szytach wiêksz¹ liczbê razy. Ka¿dego z malarzy Olszewski charakteryzowa³, zapo-
znaj¹c nas po raz pierwszy z twórczoœci¹ Matejki, Grottgera, Che³moñskiego, Gie-
rymskich i wielu, wielu innych.

Arytmetyki uczy³ Tadeusz Sierzputowski, Sierzputem zwany, postrach siej¹cy.
Na jego lekcjach by³a cisza jak makiem zasia³. Raz tylko jeden z uczniów pozwoli³
sobie na zaœpiewanie podczas przerwy piosenki „Mia³a baba Sierzputa, Sierzputa,
Sierzputa, wsadzi³a go do buta, do buta”. „Gdzie go wsadzi³a?”, spyta³ Sierzputow-
ski, staj¹c przy uczniu i bior¹c go za ucho. Jako nauczyciel nienawidzi³ Sierzputow-
ski leni, patentowane leniuchy musia³y sobie w jego notesie stawiaæ w³asnorêcznie
tak zwane „kice”, czyli dwóje.

W najciemniejszym miejscu korytarza sta³a du¿a skrzynia, w niej woŸni zamy-
kali szczotki, œmietniczki itp. Skrzynia ta, zwana czarn¹, mia³a sw¹ tradycjê i s³u¿y-
³a te¿ do wy¿szych celów. Na niej wymierzano kary kole¿eñskie, dotkliwe, lizusom
i skar¿ypytom, na niej gra³o siê w czêstochówkê lub… ³upniaka podczas rekolekcji
w czasie przerwy. Ksi¹dz prefekt bowiem zaleca³ wtedy raczej prace fizyczne, nieab-
sorbuj¹ce umys³u, jak czytanie ksi¹¿ek, gdy¿ umys³ winien byæ zajêty sprawami du-
cha, a ta gra, jak powszechnie wiadomo, mózgu nie przeci¹¿a.

W pierwszych latach istnienia szko³y, choæ nie by³o „cioci Unrry”, do¿ywiali
nas równie¿ Amerykanie. Kuchnia szkolna otrzymywa³a tak¿e produkty; modne
by³o u nas wówczas kakao z ry¿em. Piliœmy je w kubkach. Poniewa¿ sto³ówka
szkolna nie posiada³a ³y¿eczek, wiêc po wypiciu kakao pozostawa³a na dnie kubka
gruba warstwa ry¿u, mocno siê trzymaj¹cego (w jednoœci si³a!), trzeba by³o zupe³nie
przechyliæ kubek, a wtedy masa ciep³ego ry¿u spada³a nie tylko w usta, ale na ca³¹
twarz, co mia³o swój urok. Amerykañska misja, oprócz koców i ¿ywnoœci, obdarzy³a
nas, œwietn¹ zreszt¹, past¹ do zêbów. By³a to wówczas nowoœæ w Warszawie niezna-
na, zêby my³o siê proszkiem miêtowym Pulsa. Gdyœmy otrzymali tubki, jeden z ko-
legów spróbowa³ smaku, pasta by³a smaczna, s³odka, w chwilê póŸniej co najmniej
po³owa klasy rusza³a smakowicie szczêkami. Na nastêpnej lekcji by³a tylko po³owa
uczniów, tych, co nie jedli pasty amerykañskiej. Reszta chorowa³a w umywalni.

Gimnazjum nasze nie mog³o nigdy narzekaæ na brak zainteresowania w³adz
oœwiatowych i zwi¹zanych z tym wizytatorów. Czêsto odwiedza³ Batorego póŸniej-
szy minister oœwiaty £opuszañski. By³o to w³aœnie w okresie modnego w mojej kla-
sie proszku „a psik”, wywo³uj¹cego kichanie. Wszêdzie te¿ rozsypywany by³ on bez
liku. A w³aœnie przyszed³ z dyrektorem Rudzkim na wizytacjê £opuszañski. Za-
siedli w wolnych ³awkach i w chwilê póŸniej rozpoczêli regularne kichanie.

£opuszañski kichn¹³ siedem razy, Rudzki piêæ, a myœmy liczyli te kichniêcia
z dr¿eniem serc, ale jakoœ przysch³o. Innym razem do szufladki katedry przed lek-
cj¹ historii w³o¿yliœmy tl¹cy pasek tzw. amerykañskiego kadzid³a. Historiê pro-
wadzi³ obecny dyrektor Departamentu Nauki i Szkó³ Wy¿szych w Ministerstwie
Oœwiaty, prof. Stanis³aw Arnold. Zasiad³ przy stoliku i zacz¹³ zapisywaæ lekcjê
w dzienniku. Z szuflady sz³a w górê widoczna tylko dla nas szara smu¿ka dymu.
„Co tu u was dziœ tak œmierdzi?” pyta siê Arnold. Nam nie œmierdzia³o. À propos.
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By³ zwyczaj, surowo przestrzegany, ¿e podczas przerwy wszyscy uczniowie wycho-
dzili z klasy na korytarz, a dy¿urny otwiera³ okno (w k¹cie klasy zostawali tylko
protegowani dy¿urnego, œci¹gaj¹cy wypracowania, ale w niewielkiej liczbie). By³a
zima. Pierwszy dzwonek zagoni³ nas do klasy. W drzwiach stan¹³ prefekt, ksi¹dz
Marcin Szkopowski – zabity podczas Powstania, ju¿ jako emeryt. Ksi¹dz poci¹gn¹³
nosem i rzek³: „No tak, ciep³o wysz³o, ale smród to zosta³”.

Jeszcze czêœciej od £opuszañskiego wizytowa³ nasz¹ szko³ê wizytator Kazimierz
Wóycicki, autor Stylistyki. Cichy, milcz¹cy, raz tylko wychodz¹c po lekcji z klasy, za-
pyta³: „Czy tu by³o trzêsienie ziemi? – chwila ciszy – bo wszystkie obrazy krzywo
wisz¹”. Zgadza³o siê.

Tê garœæ niepretensjonalnych wspomnieñ ze starej budy przy ulicy Kapucyñ-
skiej piszê nie ku naœladowaniu nas w figlach. Nie, lecz gdy siê pojawi¹ pierwsze si-
we w³osy na skroniach, to cz³owiek wraca czêsto do wspomnieñ m³odoœci6.

Druk w dwutygodniku „Batorowym szlakiem” 1947, nr 2.
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6 Dzieje Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, znakomitej „jedynki”, owianej legend¹ jej wycho-
wanków: ¿o³nierzy Szarych Szeregów, ludzi nauki, kultury, z których bardzo wielu wybi³o siê ponad
przeciêtn¹, a kilku osi¹gnê³o s³awê œwiatow¹, przedstawia praca zbiorowa „Pochodem idziemy...”. Dzieje
i legenda szko³y im. Stefana Batorego w Warszawie, Warszawa 1993.

Bracia Szwankowscy. Uczniowie gimnazjum Batorego w 1923 r.
Od lewej: Stanis³aw (1912-1985), Eugeniusz (1906-1973)



Eugeniusz Szwankowski

ULICA KAPUCYÑSKA

Eugeniusz Szwankowski, Ulica Kapucyñska

Szko³a, do której uczêszcza³em, zosta³a otwarta we wrzeœniu 1918 r. podczas po-
przedniej okupacji niemieckiej jako Królewsko-Polskie Gimnazjum.

Otwarcia dokona³ wysoki, przystojny pan, pierwszy minister oœwiaty Antoni
Ponikowski. Budynek szko³y sta³ pomiêdzy gmachem Hipoteki a XII komisaria-
tem milicji miejskiej. Milicja nosi³a granatowe mundury z czerwonymi wypustka-
mi, granatowe maciejówki. Uzbrojona by³a za czasów okupacji w krótkie, œmieszne
szable w metalowych szarych pochwach. Poœród milicji du¿o by³o jeszcze cz³onków
zlikwidowanej w 1916 r. Stra¿y Obywatelskiej – ideowego elementu. Na przecho-
dz¹cych milicjantów patrzyliœmy ci¹gle z okien szko³y, po za tym istnia³o wtedy
przejœcie prowadz¹ce z Kapucyñskiej na Dani³owiczowsk¹ przez sieñ domu III ko-
misariatu (Kapucyñska 24), przez podwórze i przez bramê domu Dani³owiczowska
12, gdzie mieœci³ siê równie¿ XII komisariat milicji. Podwórze by³o wspólne dla
obu komisariatów i dla przechodz¹cych uczniaków mia³o swoje uroki: to przywie-
ziono pijaka w doro¿ce, ale w oryginalnej pozie, bo le¿¹cego w poprzek; w tym
miejscu, gdzie siê trzyma nogi, g³owa i nogi pijanego wystawa³y na zewn¹trz. Na
piersiach jego klêka³ milicjant. To jak¹œ bij¹c¹ siê parê, to wreszcie tak zwane pa-
nienki. To skrócone przejœcie mia³o przed³u¿enie przez podwórze milicji œledczej
od Dani³owiczowskiej i dalej, przez podwórza Ratusza, na plac Teatralny. Skraca³o
ono drogê Kapucyñska – plac Teatralny do niewielkiej odleg³oœci, przebywanej
w ci¹gu paru minut. Na placu Teatralnym wsiada³o siê w tramwaj i jecha³o do do-
mu1. Niestety, jak ka¿da dobra rzecz, szybko siê skoñczy³o. Najpierw zamkniêto od-
cinek przez budynek i podwórze ju¿ policji œledczej do placu Teatralnego, a na
przejœciu przez teren komisariatów wprowadzono przepustki, wydawane tym, któ-
rzy mieszkali przy ulicy Kapucyñskiej. Uczniom szko³y Batorego pocz¹tkowo doœæ

1 Autor mieszka³ z rodzin¹ na Powiœlu przy ulicy Dobrej.

*

* Tekst przygotowa³a do druku Hanna Szwankowska.



chêtnie wydawano przepustki, potem robiono coraz wiêksze trudnoœci, które trzeba
by³o obchodziæ przez znajomoœci wœród oficerów ju¿ policji pañstwowej. Czêsto siê
zdarza³o, ¿e za uczniakiem przechodz¹cym przez komisariaty gania³ podkomisarz
Gostyñski (z tej rodziny od fabryki)2, z wielk¹ brod¹, znany z krewkiego tempera-
mentu i narwanego usposobienia. Poza tym policjanci odnosili siê do nas z sympa-
ti¹ i bardzo czêsto, mimo braku przepustki, przepuszczali nas, nie honoruj¹c suro-
wego zakazu Gostyñskiego.

Komisariat XII mieœci³ siê w dawnym budynku Teatru Ma³ego3. Jeszcze zacho-
wa³a siê dawna sala teatralna, obskurna, g³êboka, choæ stosunkowo niska, z belkami
¿elaznymi pod sufitem, ukrytymi w ozdobnych gipsaturach. Sala by³a za czasów
komisariackich malowana na ¿ó³to farb¹ olejn¹ i pogrodzona barierkami na czêœæ
dla interesantów i sanctuarium urzêdowe. Scena by³a zamurowana i podzielona na
pokoje. Zdaje siê, ¿e po teatrze pomieszczenie to przez czas jakiœ zajmowa³a bó¿nica
¿ydowska, XII komisariat osadzono tu dopiero w 1915 lub 1916 r.

Rozpisa³em siê o milicji, ale to te¿ czêœæ historii Warszawy, a budynek XII ko-
misariatu by³ naprawdê ciekawy. Obecnie przejdê do dalszego otoczenia mojej
szko³y. W bezpoœrednim jej s¹siedztwie wznosi³ siê szary mur, nad nim stercza³ ko-
min fabryczny. By³a to fabryka Pulsa, wychodz¹ca frontem na Dani³owiczowsk¹.
Od tej ulicy widaæ by³o budynek kantoru fabrycznego, obroœniêty winem, fabryka
sta³a w g³êbi. Wybudowano j¹ w œródmieœciu, czêœciowo na terytorium dawnej Bib-
lioteki Za³uskich, ju¿ w czasach gêstej zabudowy tej czêœci œródmieœcia. Uzyskanie
pozwolenia na budowê zak³adu z kominem zadymiaj¹cym nie mog³o siê obyæ bez
grubych pleców, popartych argumentem, zwanym ³apówk¹. Fabryka zosta³a zapalo-
na we wrzeœniu 1939 r. bombami zapalaj¹cymi, p³onê³a ochoczo ze wzglêdu na za-
pasy surowców: t³uszczu na myd³a i spirytusu na „wody”. Przez wiele tygodni jesie-
ni¹ 1939 r. rozchodzi³ siê w okolicy ulic Dani³owiczowskiej i Hipotecznej zapach
myde³ i olejków.

Ogródek szkolny wychodzi³ na ulicê Hipoteczn¹, odgrodzony od niej murem,
z którego tynk odpada³. Z drugiej strony wznosi³a siê szara wysoka œciana fabryki
Pulsa. W ogródku tym w pierwszych latach odbywa³y siê lekcje gimnastyki i bawi-
liœmy siê podczas przerw. Nastêpnie za³o¿ono w nim ogród botaniczny, a jak twier-
dzili z³oœliwi, sekretarz szko³y, namiêtny palacz, hodowa³ tytoñ, zapachem przypo-
minaj¹cy ch³opsk¹ machorkê.

Szko³a znajdowa³a siê na samym koñcu ulicy Kapucyñskiej, krêtej, o kapryœnym
biegu, z kilkoma za³amaniami. Co za k³opot mieliœmy z ni¹ my, uczniaki I klasy,
przy rysowaniu planu pod tytu³em „Moja droga do domu”. Niejedna ³za sp³ynê³a
na papier, tym bardziej ¿e nauczyciel geografii Gustaw Wuttke, póŸniejszy inspek-
tor nauczania tego przedmiotu, by³ niezwykle wymagaj¹cy i bezwzglêdny. Szed³em
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2 Znana Fabryka Wyrobów ¯elaznych „Gostyñski i Spó³ka” produkowa³a od 1870 r. meble ¿elazne i wy-
posa¿enie dla szpitali, na prze³omie XIX i XX w. zaczê³a produkcjê wagonów tramwajowych, kolejo-
wych i towarowych, kuchni polowych itp. Istnia³a do 1930 r.
3 Teatr Ma³y (zespo³y operetki i farsy) znajdowa³ siê w latach 1880-1901 w przerobionej bó¿nicy, istnie-
j¹cej od pocz¹tku XIX w. do lat siedemdziesi¹tych.



ulic¹ i mierzy³em jej proste odcinki krokami, wk³adaj¹c za ka¿d¹ dziesi¹tk¹ kroków
jeden palec do kieszeni. Rachuba siê myli³a, znów zaczyna³em od nowa. Potem sta-
wa³em i zapisywa³em na kartce. Przechodnie patrzyli na mnie podejrzliwie.

Ulica Kapucyñska, przebita przez teren dawnych ogrodów klasztornych w osta-
tnim dziesiêcioleciu zesz³ego wieku, zabudowana by³a tylko po jednej, parzystej
stronie przewa¿nie trzypiêtrowymi kamienicami bez wybitnych cech estetycznych.
Mieszkali w nich liczni notariusze i adwokaci zwi¹zani z poblisk¹ Hipotek¹ i S¹da-
mi: Okrêgowym w pa³acu Paca i Najwy¿szym przy placu Krasiñskich. Tu te¿ mie-
œci³a siê popularna drukarnia Jana Coty, za³o¿ona oko³o 1917 r. Potem znalaz³a siê
szko³a przemys³u graficznego.

Drug¹, nieparzyst¹ stronê zajmowa³ czerwony bok koœcio³a4 i zabudowania kla-
sztorne, po³¹czone z koœcio³em przejœciem, wybudowanym chyba w 1925 r. Za nimi
ci¹gn¹³ siê ciemnoczerwony mur otaczaj¹cy ogród klasztorny. Na murze tym od-
wil¿ wywo³a³a bia³e plamy sadzi, co zawsze mnie zastanawia³o jako ma³ego ucznia-
ka. Dalej, zamiast muru, ci¹gnê³a siê krata ¿elazna oddzielaj¹ca od ulicy tereny
S¹du i Hipoteki. W zak¹tku ulicy drzema³ poœród wysokich œcian szczytowych
domów ma³y cmentarzyk z empirowymi grobowcami „teatralnego” genera³a Rau-
tenstraucha5 i jego rodziny. Zachwaszczony cmentarzyk, niezauwa¿any przez prze-
chodniów ulicy Kapucyñskiej, by³ dla mej wyobraŸni polem snucia romantycz-
nych historii do czasu, póki nie przeczyta³em o nim wzmianki w przewodniku
Or³owicza.

Ulica Kapucyñska wybrukowana by³a wiecznie powybijan¹ kostk¹ drewnian¹.
Co rok nicowano stare cegie³ki drewniane sprzed 1914 r. i zawsze by³y wyboje, na
których podskakiwa³y doro¿ki wioz¹ce notariuszy i interesantów do Hipoteki. Raz
nawet po³o¿ono na najgorszych odcinkach now¹ kostkê, czarn¹ od smo³y i kreozo-
tu, ale nie d³ugo. Wreszcie drewno zast¹piono asfaltem. Uby³ jeszcze jeden frag-
ment Warszawy sprzed 1914 r.

Ulica Kapucyñska mia³a charakterystyczny ruch na jezdni – jeŸdzi³y ni¹ prawie
wy³¹cznie doro¿ki, potem taksówki. Wozy, platformy, ciê¿arówki by³y na niej rzad-
koœci¹, œlepo koñcz¹ca siê uliczka nie by³a arteri¹ przelotow¹. Chodnikami chodzi-
li panowie z teczkami lub gromadzili siê prowadz¹cy sprzeda¿ i kupuj¹cy nie-
ruchomoœci z poœrednikami. Nieraz te¿ niepewny krok tych klientów Hipoteki
œwiadczy³ o oblewaniu transakcji. Rano i oko³o drugiej gromadkami szli uczniowie
z gimnazjum. Rankiem s³u¿¹ce wybiega³y do paru sklepików i jednego „kupca ko-
lonialnego” na rogu Kapucyñskiej po bu³ki i mleko. Gdy dni by³y pogodne, na spa-
cer z pieskiem wychodzi³y panie adwokatowe, gdy niepogodne – s³u¿¹ce. Czasem
mama, pchaj¹c wózek z dzieckiem, korzysta³a z zacisznej ulicy i powietrza ogrodu
kapucynów. Czasem przeszed³ jeden lub paru policjantów, pan przodownik lub
dzielnicowy z teczk¹, pan ¿ycia i handlu ulicznego.
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4 Koœció³ OO. Kapucynów pod wezwaniem Przemienienia Pañskiego, ufundowany przez króla Jana III
Sobieskiego jako votum za zwyciêstwo pod Wiedniem; odbudowany po zniszczeniach 1944 r.
5 Józef Rautenstrauch, rosyjski genera³; w latach 1832-1842 prezes Dyrekcji Teatrów w Królestwie; za-
s³u¿ony dla rozwoju teatrów Warszawy.



Ulica Kapucyñska nie mia³a ani jednej restauracji, ani cukierni. Poparciem sfer
s¹dowo-hipotecznych i zas³u¿on¹ s³aw¹ cieszy³a siê restauracja Krzemiñskiego na
rogu Miodowej i Kapitulnej. D³ugi lokal kry³ niespodzianki. Zaczyna³o siê nie-
winnie, od lady obficie zaopatrzonej w przek¹ski. Za ni¹ ci¹gnê³a siê amfilada przy-
jemnych salek i pokojów, niektóre by³y sklepione, umeblowane po staroœwiecku,
z wdziêkiem po³owy XIX w. Dla najlepszych goœci rezerwowano ostatnie dwa zacisz-
ne pokoje. Do Krzemiñskiego wpadali sêdziowie, asesorzy, sekretarze, adwokaci pod-
czas przerw, niejeden œwiadek posila³ siê nie tyle fili¿ank¹, ile ³y¿k¹ barszczu z kro-
pelkami, stawian¹ przez „stronê”. Tu oblewano wygrane sprawy, a pocieszano siê
po przegranych, tu odbywa³y siê solidne jubileusze i kole¿eñskie bibki. Kuchniê
Krzemiñski mia³ znakomit¹, nie tê nowomodn¹, ale solidn¹, tradycyjn¹. Spécialité de
la maison w przek¹skach by³o jajko na twardo, owiniête w p³at szynki i oblane sosem,
co mówiê – poematem, nie sosem! Kosztowa³o to a¿ z³otego. Starka by³a te¿ przednia,
prawie jak u Wierzbickiego w Radomiu, a ceny znacznie ni¿sze. Hej, ³zy siê krêc¹!

A teraz wróæmy do prostej powieœci i zajmijmy siê gmachem szkolnym. Wy-
budowany na IV gimnazjum rz¹dowe ¿eñskie, wystawiony oko³o 1900 r., projekto-
wany przez architekta Rosjanina6, nosi³ wszelkie cechy urzêdowych budynków
rosyjskich tych czasów, tak popularnych w miastach rosyjskich, a rzadkich w War-
szawie. Fasada pseudorenesansowa, o cechach rosyjskich, sucha, o wybitnym, do-
minuj¹cym œrodkowym ryzalicie, uwieñczonym trójk¹tnym tympanonem, opartym
na pó³kolumnach; miêdzy nimi okna. Ten œrodkowy, zbyt du¿y ryzalit dominowa³
nad ca³ym gmachem, przyt³aczaj¹c zbyt nik³e w zestawieniu z nim skrzyd³a boczne,
zaledwie czterookienne. Wewn¹trz budynek rozplanowany by³ jasno i przejrzyœcie,
g³ównym akcentem by³a monumentalnie zaprojektowana klatka schodowa z gale-
riami i barierami o wielkiej liczbie tak lubianych wtedy balasków. Na barierkach
by³y za naszych czasów rozstawiane liczne kwiaty i roœliny w doniczkach. Przy licz-
nych bitkach i popychaniach potr¹cane doniczki z roœlinami na podstawie prawa
ciê¿koœci przenosi³y siê gwa³townie o piêtro ni¿ej z nale¿ytym hukiem. Sprawcy
przewa¿nie byli nieznani, a roœliny odkupywano ze sk³adek uczniów ca³ej szko³y.

W 1918 r. Gimnazjum im. Batorego zajmowa³o pierwsze piêtro gmachu, na par-
terze by³a jakaœ szko³a niemiecka, licz¹ca zreszt¹ bardzo ma³o uczniów, i szko³a po-
wszechna, prowadzona przez chudego ksiêdza, którego uwielbia³y dzieci. Pamiêtny
listopadowy dzieñ 1918 r. za³ama³ potêgê Niemiec, zdawa³o siê, na zawsze. 11 listo-
pada przerwa³ codzienne marsze oddzia³u Landwery przez plac Teatralny, odbywa-
ne w po³udnie. Przesta³ jeŸdziæ z Zamku nad Wis³ê na Koœciuszkowskie bulwary si-
wy genera³ siedz¹cy w powozie zaprzêgniêtym w bia³e araby, w otoczeniu huzarów
œmierci w wysokich bermycach. Jad¹c przez Krakowskie i Karow¹ œlimakiem w dó³
ku rzece, niemiecki genera³ marzy³, byæ mo¿e, o polskiej koronie. Patrzy³y na niego
ciekawe oczy dziesiêcioletniego ch³opca, ale wiêcej go obchodzi³y bia³e araby i czar-
ni huzarzy z trupimi g³ówkami. „Patrz, to Beseler”7 – powiedzia³ do ch³opca ojciec.
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6 Wed³ug Jaros³awa Zieliñskiego (Atlas dawnej archiektury ulic i placów Warszawy, t. 5, Warszawa, s. 225,
fot. 116) gmach szko³y zaprojektowali Stefan Szyller i Antoni Jabloñski-Jasieñczyk. Zbudowany zosta³
w l. 1892-1902.
7 Hans von Beseler w latach 1915-1918 niemiecki gubernator Warszawy.
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Aleksandra Zadro¿niak, Popularyzacja zbiorów Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy...

W definicji wyjaœniaj¹cej pojêcie „archiwum”, umieszczonej w Polskim s³owniku
archiwalnym, nie pada ani jedno stwierdzenie dotycz¹ce popularyzacji zasobu ar-
chiwów1.

W ustawie o narodowym zasobie archiwalnym mo¿emy jednak odnaleŸæ zapis,
¿e „do zakresu dzia³ania archiwów pañstwowych nale¿y w szczególnoœci: (…) po-
pularyzacja wiedzy o materia³ach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie dzia-
³alnoœci informacyjnej”2.

Równie¿ popularyzacja w³asnego zasobu, prezentacja cennych materia³ów archi-
walnych, upowszechnianie wiedzy o Warszawie i regionie od samego pocz¹tku zaj-
muj¹ istotne miejsce wœród celów statutowych naszego archiwum. Czytamy miêdzy
innymi, ¿e do zadañ archiwum nale¿y „prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej
i popularyzatorskiej o materia³ach archiwalnych i archiwach”3.

Funkcje archiwów pozostaj¹ podobne przez wieki, ale w ci¹gu kilkunastu osta-
tnich lat zmieni³ siê ich ciê¿ar gatunkowy i wzajemny stosunek. Opisuj¹c nasz za-
wód, nie wystarczy ju¿ u¿yæ definicji zamieszczonej w s³owniku, ¿e archiwista to
„pracownik naukowy archiwum realizuj¹cy zadania z zakresu kszta³towania na-
rastaj¹cego zasobu, opracowywania materia³ów archiwalnych, prac badawczych

1 Polski s³ownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Przemyœl 1998, s. 19.
2 „Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r.”, Dz. U. z 1983 r., nr 38,
poz. 173.
3

Statut Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy, § 5, pkt. 1, podpunkt 6.



w dziedzinie archiwistyki”4 (znowu ani s³owa o popularyzacji zasobu!). Najogól-
niejsza przemiana funkcji archiwów sprowadza siê do przejœcia od archiwisty sie-
dz¹cego w archiwum, skoncentrowanego na pracach wewnêtrznych, do archiwisty
wychodz¹cego na zewn¹trz, zajêtego ró¿nymi formami pracy dla spo³eczeñstwa,
kontaktuj¹cego siê stale z ludŸmi. Na pierwszy plan wysuwaj¹ siê dwa zakresy dzia-
³alnoœci archiwalnej: edukacyjna, której celem jest kszta³towanie wiedzy i postaw
spo³ecznych, oraz promocyjna, obliczona na pozytywn¹ reakcjê spo³eczeñstwa
w stosunku do archiwum. Edukuj¹c spo³eczeñstwo i promuj¹c samych siebie, ar-
chiwiœci maj¹ szansê zlikwidowaæ stereotyp archiwum zamkniêtego, kojarzonego
z kurzem, a zamiast tego zbudowaæ wizerunek archiwum otwartego, wychodz¹cego
do spo³eczeñstwa5.

DZIA£ALNOŒÆ WYSTAWIENNICZA APW

Najprostsz¹ i najpopularniejsz¹ drog¹ prezentacji archiwaliów jak najwiêkszemu
gronu odbiorców s¹ wystawy. Ró¿ny jest zarówno zakres tematyczny wystaw rea-
lizowanych przez Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy (dalej: APW), jak ich
wielkoœæ i zasiêg odbioru czy charakter. Wiele ekspozycji wi¹¿e siê z rocznicami
i œwiêtami ogólnopañstwowymi lub lokalnymi, wa¿nymi dla dziejów i historii War-
szawy. Przyk³adem mog¹ byæ nastêpuj¹ce wystawy: „Pamiêæ w sztuce zamkniêta”
(zorganizowana w ramach obchodów 63. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej
i 58. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 2002)6, „Dekoracje fasad kamie-
nic Starego Miasta w 50. rocznicê odbudowy” (2003)7, „Wystawa dokumentów
i zdjêæ Warszawy z okresu okupacji 1939-1944” (zorganizowana w APW w ramach
obchodów 60. rocznicy Akcji pod Arsena³em, 2003)8, „Warszawiacy w Powstaniu
1944. Powstañcza codziennoœæ mieszkañców Starówki” (2004)9, „Wis³a jaka by³a”
(2007)10, „Za murem” (prezentowana m.in. w dzielnicy Targówek podczas obcho-
dów 65. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim)11.

Archiwum organizuje wystawy samodzielnie lub we wspó³pracy z innymi pla-
cówkami – krajowym i zagranicznymi.

Z Muzeum Historii Sankt Petersburga i Pañstwowym Rosyjskim Archiwum
Historycznym w Sankt Petersburgu zrealizowano m.in. wystawy „Sankt Peters-
burg i Warszawa na prze³omie XIX i XX wieku. Pocz¹tki nowoczesnej infrastruk-
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4 Polski s³ownik archiwalny, s. 18-19.
5 W. Chor¹¿yczewski, Archiwista przysz³oœci, www.olsztyn.ap.gov.pl/zjazd
6 Kronika Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy (dalej: Kronika APW).
7 Tam¿e.
8 Tam¿e, Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2003 (dalej:
Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2003).
9

M. Sikorska, Warszawiacy w Powstaniu 1944. Powstañcza codziennoœæ mieszkañców Starówki.
10 www.jawisla.pl
11

Informacja bie¿¹ca Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy (dalej: Informacja bie¿¹ca APW).



tury miejskiej” (2000) i „Heroldia
Królestwa Polskiego”, na której za-
prezentowano dokumenty ze zbio-
rów w Sankt Petersburgu (2002)12.

W APW prezentowano m.in. wy-
stawê „Dzieje s³oweñskich miast”,
przygotowan¹ przez Archiwum Re-
publiki S³owenii (2004)13 oraz eks-
pozycjê „Olimpijskie medale, dyplo-
my i nagrody honoru”, zrealizo-
wan¹ we wspó³pracy z Archiwum
Carla i Liselotty Diem w Kolonii
(2004)14.

Archiwum wspiera ró¿nego ro-
dzaju organizacje i uczelnie w pra-
cy nad wystawami. Przyk³adem mo-
¿e byæ wspó³praca ze Zwi¹zkiem
Ukraiñców w Polsce przy ekspozy-
cji „Akcja Wis³a” (2002), z Instytu-
tem Polskim w Sofii podczas prac
nad wystaw¹ „Warszawa w fotogra-
fii 1939-1945” (2003) oraz z Oddzia-
³em Warszawskim Stowarzyszenia
Architektów Polskich i Politech-
nik¹ Warszawsk¹ podczas realizacji

projektu „Urbanistyka Warszawy w planach archiwalnych” (2002)15. Z t¹ wy¿sz¹
uczelni¹ APW wspó³pracowa³o tak¿e podczas przygotowywania wystawy „Pocz¹-
tki Politechniki Warszawskiej”. Pokazano m.in. oryginalne dokumenty dotycz¹ce
utworzenia i funkcjonowania uczelni, jej plany, prace dyplomowe studentów, od-
znaczenia i medale, a tak¿e XIX-wieczne mundury studenckie (2005)16.

Przy organizacji wystaw nasze Archiwum wspó³pracuje tak¿e z innymi archiwami.
20 maja 2007 r., w ramach uroczystych obchodów „Dnia ulicy D³ugiej”, APW

zaprezentowa³o razem z Archiwum G³ównym Akt Dawnych okolicznoœciow¹ wy-
stawê z wykorzystaniem m.in. zbiorów ikonograficznych i kartograficznych, pro-
jektów architektonicznych budynków ul. D³ugiej17.
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12 Kronika APW.
13 Kronika APW.
14

A. Belka, P. Niemczak, Olimpijskie medale, dyplomy i nagrody honoru, katalog wystawy, Warszawa 2004.
15 Kronika APW.
16 www.archiwa.gov.pl
17 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2007 (dalej: Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci APW za rok 2007).



Wiêkszoœæ wystaw prezentowana jest na terenie Archiwum (np. „In¿ynierowie
bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy prze³omu XIX i XX wieku”, 2006)18,
w salach s¹siaduj¹cego z nasz¹ placówk¹ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
(np. „Warszawa. Obrazy z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy 1641-2007”19), na
Zamku Królewskim („Warszawa 1943. Warszawa 1944. Fotograf nieznany”, 2001)20oraz
w £azienkach („Warszawa – jesieñ 1939”21, „Pozdrowienia z Warszawy”)22.

Prezentowane w ten sposób ekspozycje trafiaj¹ tylko do niewielkiego, w¹skiego
grona odbiorców, naprawdê zainteresowanego tematem. Chc¹c zapoznaæ jak naj-
wiêksz¹ czêœæ spo³eczeñstwa z zasobem Archiwum w³¹cza siê w ró¿ne wystawy
i projekty na terenie ca³ego miasta, kraju i poza jego granicami. W 2007 r. APW by-
³o m.in. partnerem wystawy „Kapitalna zmiana”, zaprezentowanej w siedzibie war-
szawskiej Gie³dy Papierów Wartoœciowych23.

Centrum miasta, metro oraz najwa¿niejsze ulice w stolicy to doskona³e miejsca
do zaprezentowania ekspozycji i dotarcia w ten sposób do najwiêkszego grona od-
biorców.

Dwie najwa¿niejsze wystawy, zrealizowane w ostatnich latach w centrach handlo-
wych lub w ich pobli¿u, to ekspozycja w Pasa¿u Wiecha przy domach towarowych
Wars, Sawa i Junior (2006)24 oraz wystawa multimedialna „Narodziny nowoczesnej
Warszawy. Dorobek Sokratesa Starynkiewicza”, zorganizowana przez Fundacjê Inna
Przestrzeñ i pokazana w Centrum Handlowym „Wola Park” (2006)25.

APW uczestniczy³o równie¿ w kilku wystawach prezentowanych w warszaw-
skim metrze. Najwa¿niejsze z nich to: „Powrót miasta. Zielna 37 i okolice – wczo-
raj, dziœ, jutro” (2006) i „Najwiêksze rekordy i ciekawostki Warszawy” (2006-2007),
umieszczone przy wejœciu do stacji Metro Œwiêtokrzyska26, wystawa „Warszawa jest
wielka” na stacji Metro Centrum, prezentuj¹ca za poœrednictwem fotografii prze-
miany warszawskiego skrzy¿owania Al. Jerozolimskich i ul. Marsza³kowskiej
(2006)27 oraz „Najlepsze w Warszawie od 150 lat” – ekspozycja fotografii w galerii
stacji Metro Wilanowska (2002)28.

Z ¿ycia archiwów warszawskich 41

18 P. E. Weszpiñski, R. ¯elichowski, In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy prze³omu XIX
i XX wieku, katalog wystawy, Warszawa 2006.
19 „Dziennik”, 12 VI 2007; „Gazeta Wyborcza”, 13 VI 2007; „Rzeczpospolita”, 15 VI 2007; www.mhw.pl.
20 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2001 (dalej: Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci APW za rok 2001).
21

Echo Miasta, 8 IX 2005, Kronika APW, www.miasta.gazeta.pl/warszawa, www.polska.pl,
www.polskapresse.pl
22 M. Sikorska, Pozdrowienia z Warszawy, katalog wystawy; Kronika APW; www.um.warszawa.pl;
www.wiadomoœci.pl
23 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007.
24 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2006 (dalej: Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci APW za rok 2006).
25 www.serwisy.gazeta.pl
26

Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007.
27 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
28 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2002 (dalej: Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci APW za rok 2002).



Na 20. piêtrze Pa³acu Kultury i Nauki APW zaprezentowa³o ekspozycje przygo-
towan¹ wspólnie z Biurem Rady m.st. Warszawy o prezydentach miasta (2006)29.

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy prezentowa³o swoje wystawy na naj-
wa¿niejszych ulicach Warszawy. Tylko w 2007 r. pokaza³o ekspozycje w plenero-
wej galerii w Alejach Ujazdowskich („Za murem”, „Warszawa z lotu ptaka”) oraz
wspó³pracowa³o z Domem Spotkañ z Histori¹ przy organizacji wystawy „Warszawa
wokó³ kamienicy Lipiñskiego”, prezentowanej w Alejach Jerozolimskich 6330.

Nowym i nieznanym do tej pory przedsiêwziêciem w dziejach Archiwum Pañ-
stwowego m.st. Warszawy by³a praca nad miêdzynarodowym projektem „Leasing
Europe for America” („Emigracja z Europy do Ameryki – opowieœci z listów emi-
grantów”). Jego celem by³o przybli¿enie i zaprezentowanie jak najszerszemu gronu
odbiorców tej czêœci europejskiego dziedzictwa kulturowego, które mo¿na odnaleŸæ
w listach, piosenkach, fotografiach i wspomnieniach emigrantów. Wystawom, orga-
nizowanym w kilku europejskich krajach, towarzyszy³a strona internetowa zawie-
raj¹ca wyniki badañ oraz katalog, a tak¿e konferencje naukowe (2005)31.

Wiele wystaw zaprezentowano poza granicami naszego kraju: „Nie po drodze
nam z przeciwnikami socjalizmu. W 25-lecie Solidarnoœci” pokazano w salach Pañ-
stwowego Muzeum Etnograficznego we Lwowie (2005)32, „Warszawa «Lalki» Bole-
s³awa Prusa” pokazano w Pañstwowym Muzeum Moskiewskim A. Puszkina w Mo-
skwie (2006)33. Ekspozycjê „Pozdrowienia z Warszawy” prezentowano w Visby
w Szwecji podczas „Dni Warszawy” (15-21 sierpnia 2005), w Muzeum Miejskim
w Lublanie w ramach wspó³pracy polskich i s³oweñskich archiwistów (7-25 wrze-
œnia 2005), w Wilnie podczas „Dni miast polskich w Wilnie” (2006), w Tallinie (od
11 maja do 15 czerwca 2007) i w Kijowie podczas „Dni Warszawy (15-30 listopada
2007) oraz ostatnio (od 17 kwietnia 2008) razem z wystaw¹: „Warszawa. Obrazy
z dziejów. Mapy, plany i widoki Warszawy 1641-2007” podczas „Warszawskiego
Weekendu w Rydze”34.

Wystawom towarzysz¹ czêsto sesje i panele naukowe, np. sesja naukowa przygo-
towana przez studentów UW, zrealizowana podczas prac nad wystaw¹ „Stare mapy
Liwonii” (2000)35, panel naukowy towarzysz¹cy wystawie „Wypêdzeni z Warszawy
1944 – losy dzieci” (wrzesieñ 200736).

Zamiejscowe oddzia³y Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy równie¿ organi-
zuj¹ wystawy we wspó³pracy z w³aœciwymi sobie, lokalnymi urzêdami, muzeami,
ró¿nego rodzaju placówkami i towarzystwami:
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29 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
30 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007.
31 Kronika APW, www.mk.gov.pl
32 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2005 (dalej: Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci APW za rok 2005).
33 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
34 Ibidem; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2005; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok
2007; informacja bie¿¹ca APW.
35 Kronika APW.
36 www.warszawa.ap.gov.pl, www.mhw.pl



– Oddzia³ Archiwum w Otwocku wspó³pracowa³ z Muzeum Ziemi Otwockiej
przy opracowywaniu wystaw: „Historia Otwocka osady i miasta” (2006), „¯ydzi
otwoccy” (2006), „Otwock w latach II wojny œwiatowej” (2006), „Otwock
w nie-krzywym zwierciadle” (2007)37;

– Oddzia³ Archiwum w Grodzisku Mazowieckim przygotowa³ wystawê z okazji
580. rocznicy Jaktorowa „Poznaj swoich przodków – drzewo genealogiczne mo-
jego rodu” (2006)38;

– Oddzia³ Archiwum w £owiczu wspó³pracowa³ z Muzeum Mazowsza Zachodnie-
go w ¯yrardowie przy realizacji wystawy „Z dziejów miast Mazowsza Zachod-
niego” (2002)39, z tamtejsz¹ Komend¹ ZHP przygotowa³ ekspozycjê poœwiêcon¹
90. rocznicy powstania ³owickiego harcerstwa (2006)40, a tak¿e przygotowa³ wy-
stawê towarzysz¹c¹ uroczystoœciom ods³oniêcia pomnika ofiar nazistowskiego
obozu pracy w Ma³aszycach i Kapitule pod £owiczem41;

– Oddzia³ w M³awie przygotowa³ m.in. wystawy: „Koœció³ wobec socjalistycznej
rzeczywistoœci” (2006)42, „¯eby Polska by³a Polsk¹” (2005)43, „M³awa i Ziemia
M³awska w okresie zaborów 1795-1918” (2001)44 oraz pod koniec 2007 r. „Mar-
sza³ek Józef Pi³sudski. Czyn i legenda”, zorganizowan¹ w ramach uroczystoœci
obchodów 140-lecia urodzin marsza³ka Pi³sudskiego45;

– Oddzia³ w Pu³tusku zorganizowa³ wystawy: „85. rocznica przybycia do Pu³tuska
13. Pu³ku Piechoty” (2006)46, „Zniszczenia wojenne Pu³tuska w 1945 r. – Pu³tusk
dzisiejszy” (2001)47, ekspozycjê z okazji 60. rocznicy powstania Pu³tuskiej Bib-
lioteki Powiatowej i „Wspomnienie z PRL-u” (2007)48;

– Ekspozytura w Nidzicy – wystawê „Nidzica w fotografii” (2003)49.
APW, poza w³asn¹ dzia³alnoœci¹ wystawiennicz¹, wypo¿ycza³o te¿ materia³y do

wielu wystaw. Najwa¿niejsze z nich to: „Pierwszy dzieñ w niepodleg³ej”, orga-
nizowana przez Muzeum Historii Polski, „Profesor Józef Siemiradzki (1858-
-1933), pozytywista i geolog” (2006)50, „Praca niewolnicza i przymusowa obywateli
polskich na rzecz III Rzeszy” (2005)51, „Wojenne dziedzictwo. Losy dzieci pol-
skich pod okupacj¹ hitlerowsk¹”, „Skarby Archiwów Polskich”, „Dzieje ³owickich
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37 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007.
38 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
39 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2002.
40 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
41 www.warszawa.ap.gov.pl/aktualne
42 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
43 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2005.
44 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001.
45 www.warszawa.ap.gov.pl/aktualne
46 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
47 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001.
48 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007.
49

Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2003.
50 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
51 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2005



¯ydów” (2002)52, wystawa jubileuszowa w Ambasadzie Kanady w Warszawie
(2001)53, „Policja Pañstwowa” (2003)54, „Uœmiechniêta kolekcja, prawdziwe foto-
grafie nieprawdziwego miasta”, „Niemiecki plakat propagandowy okresu okupa-
cji”, „100-lecie wiêzienia mokotowskiego” (2004)55, „Bomba w górê. 166 lat wyœci-
gów konnych w Warszawie” (2007)56.

W omawianym przeze mnie okresie APW bra³o co roku udzia³ w Piknikach
Naukowych, cyklicznej imprezie organizowanej od 1998 r. przez Polskie Radio BIS
na Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie57. W ostatnich latach zapre-
zentowano m.in. wybrane zbiory teledetekcyjne, kartograficzne i ikonograficzne,
plany Lindleya oraz materia³y dotycz¹ce emigracji z terenów Mazowsza do Stanów
Zjednoczonych w koñcu XIX w.58
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52 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2002.
53 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001.
54 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2003.
55 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2004 (dalej: Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci APW za rok 2004).
56 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007.
57 www.mediafm.net
58 Sprawozdanie z dzia³alnoœci Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy za rok 2000; Sprawozdanie
z dzia³alnoœci APW za rok 2001; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2002; Sprawozdanie z dzia³al-
noœci APW za rok 2003; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2004; Sprawozdanie z dzia³alnoœci
APW za rok 2005; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za
rok 2007.



DNI OTWARTE W APW

W ostatnich latach popularn¹ form¹ prezentacji instytucji, placówek, uczelni czy
firm s¹ tzw. dni otwarte. Podczas „Drzwi otwartych archiwów”, zorganizowanych
15-16 wrzeœnia 2000 r., mo¿na by³o zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ Archiwum i unika-
towymi zbiorami dokumentów, zdjêæ, planów i map dotycz¹cych historii War-
szawy, zwiedziæ wystawê „Zniszczenia i odbudowa Starego Miasta” oraz uzyskaæ
informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci przeprowadzenia poszukiwañ w zasobie APW.
W oddziale w Pu³tusku zorganizowano odczyty, zwiedzanie archiwum, zaprezen-
towano tak¿e wystawê „Mazowsze w walce z najazdem bolszewickim 1920 r.”, na-
tomiast w ekspozyturze w Nidzicy, zaprezentowano ekspozycjê „Region nidzicki
w dokumencie i literaturze”59.

Jednak g³ówn¹ okazj¹ do popu-
laryzacji zbiorów archiwalnych w tej
formie sta³y siê zorganizowane 11-
-12 paŸdziernika 2003 r. dni otwarte
w archiwach pañstwowych. Odby³y
siê one pod has³em: „Poznaj historiê
rodziny i swojej ma³ej Ojczyzny”.

W ramach akcji zaprezentowano
m.in. wiele wystaw o tematyce genea-
logicznej, pokazano historie ma³ych
miejscowoœci, a dla odwiedzaj¹cych
przygotowano liczne materia³y rekla-
mowe i informacyjne, dotycz¹ce po-
szukiwañ genealogicznych, oraz fol-
dery60.

W APW akcji towarzyszy³a wysta-
wa „Œladami przodków. Poszukiwania
genealogiczne w dokumencie archi-
walnym”. W Grodzisku Mazowiec-
kim zaprezentowano wystawy zatytu-
³owane „Dokumenty archiwalne
w s³u¿bie genealogii”, „Powstanie
i historia Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy. Oddzia³ w Grodzisku Mazo-
wieckim” oraz „Korzenie Oddzia³u Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy
w Grodzisku Mazowieckim – archiwum Towarzystwa Akcyjnego Zak³adów ¯yrar-
dowskich”. W M³awie wystawê „�ród³a do badañ genealogicznych” po³¹czono
z uroczystym wznowieniem dzia³alnoœci oddzia³u w tym mieœcie. Równie¿ w od-
dzia³ach w Pu³tusku i £owiczu oraz w ekspozyturze w Nidzicy zaprezentowano
w formie wystaw Ÿród³a do badañ genealogicznych znajduj¹ce siê w poszczególnych
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59 Kronika APW.
60 Sprawozdanie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych za rok 2003.



oddzia³ach. W otwockim oddziale APW zorganizowano pokaz na temat historii
szkó³ w Otwocku.

Dodatkowo pracownicy Archiwum prowadzili indywidualne konsultacje genea-
logiczne oraz lekcje czytania Ÿróde³61.

LEKCJE ARCHIWALNE W APW

O tym, jak trudno jest zainteresowaæ m³odego cz³owieka tematem historycznym
i utrzymaæ jego uwagê d³u¿ej ni¿ kilka minut, wiedz¹ wszyscy nauczyciele i wyk³a-
dowcy, na co dzieñ prowadz¹cy zajêcia z m³odzie¿¹ i studentami.

Ju¿ od kilku lat Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy organizuje lekcje archi-
walne.

Bior¹ w nich udzia³ m.in. studenci Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckiej
Wy¿szej Szko³y Humanistyczno-Pedagogicznej w £owiczu, Wy¿szej Szko³y Huma-
nistycznej w Pu³tusku, Uniwersytetu im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w War-
szawie oraz uczniowie szkó³. Uczestnicy lekcji archiwalnych zapoznaj¹ siê z histo-
ri¹, dzia³alnoœci¹ i zasobem Archiwum, z metodami opracowywania materia³ów
aktowych, kartograficznych i ikonograficznych, zasadami sprawowania nadzoru
nad archiwami zak³adowymi, udostêpnianiem akt i metodami ich zabezpieczania
(konserwacja).

W 2002 r. w ramach akcji „Zima w mieœcie” zorganizowano np. lekcje archiwal-
ne dla dzieci i m³odzie¿y, a podczas rajdu „Arsena³/Meksyk” zapoznano polskich
harcerzy z Litwy z zasobem naszego Archiwum62, w 2007 r. odby³y siê w APW lek-
cje archiwalne dla studentów historii UW, poœwiêcone dzia³alnoœci ¿andarmerii
carskiej i ochrany w œwietle dokumentów tych organów. APW wspó³pracowa³o te¿
ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 32 im. Ma³ego Powstañca przy organizacji wystawy z oka-
zji obchodów 50-lecia tej szko³y63.

DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA APW

Od wielu lat Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy prowadzi dzia³alnoœæ wydawni-
cz¹. G³ównym czasopismem wydawanym przez APW jest kwartalnik „Kronika
Warszawy”, którego tradycje siêgaj¹ okresu miêdzywojennego64, ale APW anga¿u-
je siê te¿ w wydawanie i promocjê „Rocznika Mazowieckiego” i „Roczników £o-
wickich”65.
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61 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2003.
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z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
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64
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Archiwum opublikowa³o równie¿ wiele prac. Wydano m.in.: Grodzisk Mazo-
wiecki na dawnej fotografii (do 1989 r.). Ci¹g³oœæ i zmiana, Szkice ³owickie (2006)66,
Pu³tuska biblioteka publiczna im Joachima Lelewela (1947-2007)67, 2. tom Atlasu Hi-
storycznego Warszawy pt. Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1916-200268,
Warszawa i Mazowsze. Rozwa¿ania nad dziejami, t. 5 (Warszawa 2001)69 i Czerwiec
1976 w Ursusie (2006)70.

Materia³y Archiwum wykorzystuje siê równie¿ w wielu publikacjach, m.in.
w wydawnictwie na temat Z³otych Tarasów i w albumie Notariat polski. Historia
i wspó³czesnoœæ71.

Wiêkszoœci wystaw organizowanych przez nasze Archiwum towarzysz¹ katalogi
i wydawnictwa. W ostatnich latach ukaza³y siê m.in.: Pozdrowienia z Warszawy,
Warszawa – jesieñ 1939 r. Album fotografii, Nie po drodze nam z przeciwnikami socjali-
zmu, Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920. Opowieœci z listów emigrantów, ¯eby
Polska by³a Polsk¹72, Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze
zbiorów Rosyjskiego Pañstwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburu73 oraz
In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy prze³omu XIX i XX wieku74.

APW W MEDIACH

Niewiele wspó³czeœnie ¿yj¹cych osób potrafi wyobraziæ sobie funkcjonowanie w te-
raŸniejszoœci bez dostêpu do mediów. Staliœmy siê spo³eczeñstwem postrzegaj¹cym
œwiat przez informacje, potrzebuj¹cym coraz to nowych wydarzeñ i doœwiadczeñ.

W ostatnich latach archiwiœci APW stali siê czêstymi goœæmi radia, telewizji
i prasy.

Uczestniczyli w audycjach radiowych (Polskie Radio BIS, program I Polskie-
go Radia, Radio Plus, Radio Bogoria, Radio Victoria, Radio Niepokalanów) i te-
lewizyjnych (TV Vectra, TV Polonia, TVN 24, Kurier Warszawski, TVP 3,
TV Merton), podczas których informowali m.in. o zasobie Archiwum i sposobie
wyszukiwania dokumentów, a tak¿e opowiadali o organizowanych przez APW
wystawach.

Ukaza³y siê równie¿ artyku³y i notatki prasowe popularyzuj¹ce zasób archiwal-
ny. O APW pisali m.in.: „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik £ódzki”, „Linia Otwoc-
ka”, „G³os M³awy”, „Tygodnik Ciechanowski”, „Neues Deutschland”, „Varsav Voi-
ce”, „¯ycie Otwocka”, „Nowy £owiczanin”, „Mater Masovia”, „G³os Grodziska”,
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66 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
67 Informacja bie¿¹ca APW.
68 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2004.
69 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001.
70 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
71 Ibidem; informacja bie¿¹ca APW.
72 R. Wojtkowski, Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW w 2004, „Kronika Warszawy” 2005, nr 1, s. 51.
73 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001.
74

Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.



„Ziemia Zawkrzeñska”, „Geodeta”, „Polski Przegl¹d Kartograficzny”, Stolica”,
„Rzeczpospolita”75.

Z wa¿niejszych audycji radiowych, w których brali udzia³ nasi archiwiœci, wy-
mieniæ nale¿y audycjê z cyklu „Magia radia” poœwiêcon¹ prezydentowi Warszawy
Stefanowi Starzyñskiemu i materia³om archiwalnym dokumentuj¹cym jego ¿ycie
(2002)76 oraz udzia³ archiwistów w audycji Polskiego Radia Bis na temat dokumen-
tów APW dotycz¹cych ludzi Polski Odrodzonej – 1918 r. (2001)77.

W 2003 r. zarówno radio, jak i telewizja informowa³y o dniach otwartych Archi-
wum Pañstwowego m.st. Warszawy, udziela³y wskazówek, jak prowadziæ poszuki-
wania genealogiczne, a tak¿e prezentowa³y dokumenty zakwalifikowane do listy
Pamiêæ Œwiata i dotycz¹ce odbudowy Starego Miasta78.

APW by³o te¿ bohaterem kilku programów telewizyjnych. W styczniu 2001 r.
w TVP 3 w cyklu „Warszawa znana i nieznana” pokazano program poœwiêcony
APW i jego zbiorom, natomiast w grudniu 2007 r. w TVP 2 („Panorama”) pokaza-
no audycjê „Karnawa³ w zbiorach APW”79. W ci¹gu ostatnich dwóch lat wspó³pra-
ca naszego Archiwum z telewizj¹ by³a bardzo owocna. We wrzeœniu 2006 r. np. eki-
pa TVP 3 nakrêci³a film o okolicach Nidzicy.

Wspó³pracowano te¿ z telewizjami zagranicznymi – japoñsk¹ przy realizacji fil-
mu o Warszawie Zniszczenie i odbudowa Starego Miasta w Warszawie wpisanego na li-
stê UNESCO oraz niemieck¹ przy filmie o ¿yciu Ró¿y Luksemburg. Przeprowa-
dzono równie¿ kwerendê do filmu dokumentalnego Synagoga na Szerokiej80.

W styczniu 2007 r. APW przeprowadzi³o poszukiwania i udostêpni³o
XIX- i XX-wieczne akta z za³¹czonymi do pism znaczkami skarbowymi dla telewi-
zyjnych „Wiadomoœci”. Program zosta³ przygotowany z okazji zmiany ustawy
o op³acie skarbowej i likwidacji znaczków skarbowych. Udostêpniono równie¿
TVP Historia zdjêcia z II wojny œwiatowej oraz TVP Kultura niemiecki plan prze-
budowy Warszawy (tzw. plan Pabsta)81.

STRONA INTERNETOWA APW

Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego jest wielkim wyzwaniem dla wielu instytu-
cji, w tym tak¿e dla archiwów. Celem i podstaw¹ istnienia archiwów jest przecho-
wywanie, przetwarzanie i udostêpnianie informacji. S¹ to fundamentalne zasady
spo³eczeñstwa informacyjnego, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e obieg informacji odbywa siê
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75 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2000; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001; Spra-
wozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2002; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2003; Sprawozda-
nie z dzia³alnoœci APW za rok 2004; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2005; Sprawozdanie
z dzia³alnoœci APW za rok 2006; Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007.
76 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2002.
77 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001.
78 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2003.
79 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2001.
80 Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2006.
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Sprawozdanie z dzia³alnoœci APW za rok 2007; Informacja bie¿¹ca APW.



z pomoc¹ nowoczesnych technologii. Jednym z podstawowych narzêdzi wspó³czeœ-
nie wykorzystywanych do szeroko pojêtej komunikacji jest internet, który daje ol-
brzymie mo¿liwoœci82. Najbardziej rozpowszechnion¹ form¹ wymiany informacji
w sieci s¹ strony www. To doskona³e narzêdzie do zaprezentowania instytucji, fir-
my, stowarzyszenia czy te¿ osoby prywatnej. Obecnie swoje strony internetowe ma
ju¿ wiêkszoœæ archiwów, a ich rola w popularyzacji wiedzy o archiwach jest nie do
przecenienia.

Strona internetowa Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy istnieje od 1997 r.
Mo¿na na niej znaleŸæ informacje o historii Archiwum, zasobie, ciekawych zbio-
rach i terenie dzia³ania. Zamieszczono tutaj te¿ formularze podañ, które po wy-
pe³nieniu mo¿na przes³aæ na adres Archiwum lub jego oddzia³ów zamiejscowych.
Znajduj¹ siê tu równie¿ informacje potrzebne do rozpoczêcia poszukiwañ w zasobie
APW, m.in. cennik us³ug Archiwum, regulamin pracowni naukowej. Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom u¿ytkowników i internautów na stronie umieszczono
te¿ ksiêgê goœci. Strona internetowa jest na bie¿¹co aktualizowana i uzupe³niana
o wiadomoœci z ¿ycia Archiwum. Informuje m.in. o wystawach organizowanych
przez APW, zmianach w udostêpnianiu materia³ów archiwalnych, o nowych pro-
jektach realizowanych przez Archiwum oraz o zakupach i darach na rzecz naszej
placówki83.

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wykorzystuje ró¿nego rodzaju nowinki
techniczne, ¿eby dotrzeæ do jak najwiêkszego grona odbiorców. Zdaj¹c sobie spra-
wê z tego, jak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ w naszym ¿yciu komputery i techniki multime-
dialne, Archiwum przygotowa³o prezentacjê internetow¹ na temat 25. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego oraz wizerunku Syrenki w zbiorach Archiwum84,
a tak¿e wyda³o p³ytê CD pt. Stare Miasto w Warszawie. Pomnik Œwiatowego Dziedzic-
twa. Prezentacja zosta³a przygotowana przez Archiwum w ramach mecenatu kultu-
ralnego m.st. Warszawy z okazji obchodów 20-lecia wpisania Starego Miasta na
Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO i by³a rozprowadzana w warszawskich
szko³ach, instytucjach naukowych i kulturalnych85.

W 2007 r. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy, obok m.in. IBM Polska, Uni-
wersytetu Warszawskiego, Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, zaanga¿owa³o
siê w autorski projekt dr. Marka Ostrowskiego pt. „Obrazowa baza danych prze-
strzeni Warszawy. Wizja Warszawy XXI wieku”, którego celem jest stworzenie
multimedialnej encyklopedii Warszawy.

Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wspó³pracuje równie¿ z Katedr¹ Karto-
grafii Uniwersytetu Warszawskiego przy tworzeniu Kartograficznego Archiwum
Cyfrowego Warszawy. Celem tego projektu jest gromadzenie w jednym miejscu
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83 www.warszawa.ap.gov.pl
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kopii cyfrowych map Warszawy, ich naukowe opracowanie i udostêpnienie w sieci.
Jest to próba zebrania w ca³oœæ rozsianych po ca³ym œwiecie map stolicy86.

APW nie tylko prezentuje niektóre materia³y archiwalne na w³asnej stronie
ale udostêpnia je równie¿ innym u¿ytkownikom sieci. Na stronie www.warszawa.
1939.pl mo¿na zapoznaæ siê m.in. ze zdjêciami przedstawiaj¹cymi przedwojenn¹
Warszawê oraz obejrzeæ fotoplan z 1935r. – materia³y te zosta³y udostêpnione przez
APW za³o¿ycielowi strony – panu Ryszardowi M¹czewskiemu87.

Jako partner projektu Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy udostêpni³o swoje
zbiory archiwalne Fundacji „Inna Przestrzeñ”, która przygotowa³a grê edukacyjn¹
pt. „Poszukiwacze zaginionej Warszawy”. Jest ona dostêpna na stronie www.poszu-
kiwacze.waw.pl88.

Z powy¿szych przyk³adów jednoznacznie wynika, ¿e Archiwum wykorzystuje z po-
wodzeniem mo¿liwoœci, jakie daje wspó³czesna technika, a za poœrednictwem interne-
tu popularyzuje swój zasób oraz osi¹gniêcia i prace archiwistów na ca³ym œwiecie.

PODSUMOWANIE

Dla ka¿dej epoki i ka¿dego pokolenia wa¿ne jest pozostawienie po sobie œladu,
zapisu dzia³alnoœci myœli i uczuæ. Jednym z miejsc, gdzie pozostaj¹ œwiadectwa
przesz³oœci, s¹ archiwa, a archiwalia odgrywaj¹ rolê jêzyka umo¿liwiaj¹cego dialog,
komunikowanie i rozumienie miêdzy ró¿nymi epokami i pokoleniami. Czynnoœæ
gromadzenia jest wa¿n¹ funkcj¹ archiwum, ale w ostatnich latach niemniej istot-
na okazuje siê funkcja popularyzowania zgromadzonych materia³ów archiwalnych
i promocja, zarówno samej instytucji, jak i jej zasobu. Wykorzystuj¹c zarówno tra-
dycyjne metody popularyzacji (wystawy, wydawnictwa), jak i nowoczesne, wymu-
szone niejako przez bardzo szybko rozwijaj¹ce siê spo³eczeñstwo informacyjne
i informatyczne (media, strona internetowa, dni otwarte), Archiwum konsekwen-
tnie dociera z ka¿dym rokiem do coraz wiêkszego grona odbiorców.

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e nie tylko przed APW, ale i przed wszystkimi polski-
mi archiwami jeszcze d³uga droga, ¿eby zmieniæ stereotypowe myœlenie na temat
pracy archiwistów i roli archiwów w Polsce.
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ZA£¥CZNIK NR 1
WYKAZ WYSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ APW
W LATACH 2001-2007

2001

1. Wystawa materia³ów kartograficznych z koñca XVIII w. pozyskanych ze zbiorów Staats-
bibliothek w Berlinie, 27 IV 2001

2. „Warszawa 1943. Warszawa 1944. Fotograf nieznany”, 8 X-30 XI 2001
3. „Poznaj ludzi odbudowy Starego Miasta”, 29 IX 2001
4. „Heroldia Królestwa Polskiego”, 17 XII 2001-3 II 2002
5. „Zniszczenia wojenne Pu³tuska w 1945 – Pu³tusk dzisiejszy”, styczeñ 2001
6. „Bia³o³êka na mapach, planach i fotoplanach od XVIII do XX wieku”, czerwiec 2001

Ponadto Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wziê³o udzia³ w organizowaniu wystaw:
– Wystawa jubileuszowa w Ambasadzie Kanady w Warszawie
– Urz¹d Gminy ¯oliborz – wybór i prezentacja kopii map i planów na sta³¹ ekspozycjê

w Urzêdzie Gminy – maj 2001
– „Mi³oœnicy Warszawy. Ludzie i ich dzie³a”, 17 IX-30 X 2001
– „M³awa i Ziemia M³awska w okresie zaborów 1795-1918”, marzec 2001.
– Oddzia³ w Górze Kalwarii przygotowa³ materia³y na wystawê dotycz¹c¹ historii

powiatu piaseczyñskiego, VII-IX 2001

2002

1. „Widzê miasto, którego nie by³o 1939-1944.”, 4 II-10 IV 2002
2. „Akcja Wis³a”, 22-30 IV 2002
3. „Warszawa w latach 1939-1945 w oczach fotografów”, 1 IX-14 X 2002
4. „Pamiêæ w sztuce zamkniêta”, 2-20 IX 2002
5. „Urbanistyka Warszawy w planach archiwalnych”, 24 X-5 XI 2002
6. „Idea miasta ogrodu a system terenów zieleni Warszawy”, 24 X-5 XI 2002
7. „Z dziejów miast Mazowsza Zachodniego”, 17 XII 2002

Od 2001 r. w budynku Archiwum w Pu³tusku eksponowana jest sta³a wystawa „Zniszcze-
nia wojenne Pu³tuska w 1945 r. – Pu³tusk dzisiejszy”.

Ponadto Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wspomaga³o swoimi materia³ami nastê-
puj¹ce wystawy:

– „Warszawa–Otwock podró¿ sentymentalna”, przygotowana w ramach projektu „Ochro-
na dziedzictwa architektury drewnianej linii otwockiej”, 28 VI-10 VIII 2002

– „Najlepsze w Warszawie od 150 lat”, 15 XI-31 XII 2002
– „Wojenne dziedzictwo. Losy dzieci polskich pod okupacj¹ hitlerowsk¹”, 18 XI 2002
– „Skarby archiwów polskich”, wrzesieñ 2002
– „Dzieje ³owickich ¯ydów”, maj 2002
– „Henryk Sienkiewicz w £owiczu w 1904 r.”, czerwiec 2002
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2003
1. „Dekoracje fasad kamienic Starego Miasta w 50. rocznicê odbudowy”, 14 VII-30 IX 2003
2. „110 lat historii Otwocka – uzdrowiska”, 24 IV-30 XII 2003
3. „Warszawa w fotografii 1939-1945”, 4 VIII-10 IX 2003
4. „W 110. rocznicê urodzin Stefana Starzyñskiego”, 8 IX-30 IX 2003
5. „Arsena³ Warszawski – siedziba Pañstwowego Muzeum Archeologicznego”, 14 X-22

XII 2003
7. „Wystawa dokumentów i zdjêæ Warszawy z okresu okupacji 1939-1944”, 29 III 2003.
8. W ramach tzw. dni otwartych zorganizowano nastêpuj¹ce wystawy: „Œladami przod-

ków. Poszukiwania genealogiczne w dokumencie archiwalnym”, „Dokumenty
archiwalne w s³u¿bie genealogii”, „Powstanie i historia Archiwum Pañstwowego
m.st. Warszawy Oddzia³ w Grodzisku Mazowieckim”, „Korzenie Oddzia³u Archi-
wum Pañstwowego m.st. Warszawy w Grodzisku Mazowieckim – archiwum Towarzy-
stwa Akcyjnego Zak³adów ¯yrardowskich”, „�ród³a do badañ genealogicznych”,
„�ród³a do badañ genealogicznych Archiwum w Pu³tusku”, „Archiwalia Ÿród³em do
badañ genealogicznych”, pokaz na temat historii szkó³ otwockich, „�ród³a i materia³y
do badañ genealogicznych”

Ponadto Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy przeprowadzi³o kwerendy i wspomog³o
swoimi materia³ami nastêpuj¹ce wystawy:

– „Policja Pañstwowa”, 31 III-6 IV 2003
– „Warszawa jest moja i ja jestem jej. Janusz Korczak w 125. rocznicê urodzin”, 31 III-

-30 IV 2003
– wystawa z okazji œwiêta Konstytucji 3 maja, 1-8 V 2003
– „Walka za œwiêt¹ sprawê. Powstanie Styczniowe 1863-1864”

2004

1. „Ks. kardyna³ Stefan Wyszyñski”, 31 III 2004
2. „Olimpijskie medale, dyplomy i nagrody honoru”, 19 V-2 VI 2004
3. „Inwentaryzacja cmentarza Œwiêtego Krzy¿a w Pu³tusku”, 8 VI-25 VI 2004
4. „Od stworzenia do odkupienia”, 24 IV 2004
5. „Warszawiacy w Powstaniu 1944. Powstañcza codziennoœæ mieszkañców Starówki”,

13 VIII-10 IX 2004
6. „�ród³a archiwalne do badañ genealogicznych”
7. „Dzieje s³oweñskich miast”, 12-26 X 2004

Ponadto Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy przeprowadzi³o kwerendê i wypo¿yczy³o
materia³y do nastêpuj¹cych wystaw:

– „Uœmiechniêta kolekcja, prawdziwe fotografie nieprawdziwego miasta”, 17-30 IV
2004

– „Nidzica w fotografii”, listopad 2004
– „Dziedzictwo kultury wobec zagro¿eñ czasu, wojny i pokoju”
– „Niemiecki plakat propagandowy okresu okupacji”, 5 X-9 XI 2004
– „100 lecie wiêzienia mokotowskiego”
– wybór materia³ów do albumu wydawnictwa Bosz Publishing Hous – dla NDAP
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– wybór materia³ów ikonograficznych z zasobu APW na ok³adkê wydawnictwa Ÿród³o-
wego przygotowanego przez dzia³ wydawnictw NDAP

2005

1. „Pocz¹tki Politechniki Warszawskiej”
2. „2 Korpus Polski w rejonie Marche 1944-1946”
3. „Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu. W 25-lecie Solidarnoœci”
4. „Pozdrowienia z Warszawy”
5. „Emigracja z Europy do Ameryki 19840-1920 – opowieœci z listów emigrantów”
6. „Warszawa – jesieñ 1939”
7. „Historia notariatu polskiego”
8. „¯eby Polska by³a Polsk¹”
9. „Dziedzictwo architektury warszawskiej. Dwudziestolecie powojenne, lata 1945-

-1965”
10. Oœrodek Kultury „ARSUS” w Ursusie zorganizowa³ przy wspó³udziale Archiwum

Pañstwowego m.st. Warszawy i Muzeum Historycznego m.st. Warszawy wystawê po-
œwiêcon¹ wydarzeniom czerwca 1976 r. w Ursusie

Ponadto Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wypo¿yczy³o materia³y do nastêpuj¹cych
wystaw:

– „¯y³ nie dla siebie”
– W Instytucie Francuskim otwarto wystawê poœwiêcon¹ 100-leciu istnienia budynku

przy ul. Senatorskiej 38
– „Praca niewolnicza i przymusowa obywateli polskich na rzecz III Rzeszy”
– „1939 – Warszawa w oczach maturzysty. Fotografie Romana Mazika”
– „Polka – medium, cieñ – wyobra¿enia”
– „Warszawa w czasach Stanis³awa Staszica”
– „Od Marywilu do Wola Parku”
– „Jak podnieœæ kurtynê, Warszawska Solidarnoœæ 1980-1989”

2006

1. „Warszawa «Lalki» Boles³awa Prusa”
2. Wystawa materia³ów dotycz¹cych Prymasa Stefana Wyszyñskiego, prezentowana

w czasie sesji naukowej „Koœció³ i Prymas Stefan Wyszyñski 1956-1966”
3. „Pozdrowienia z Warszawy”
4. „In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy prze³omu XIX i XX wieku”
5. „Narodziny nowoczesnej Warszawy”
6. „Wis³a jaka by³a”
7. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wspólnie z Biurem Rady m.st. Warszawy przy-

gotowa³o ekspozycjê o prezydentach miasta
8. „Powrót miasta: Zielna 37 i okolice – wczoraj, dziœ, jutro”
9. Przygotowanie prezentacji internetowej na temat 25. rocznicy wprowadzenia stanu

wojennego oraz Syrenki Warszawskiej w zasobie Archiwum
10. „Warszawa jest wielka”
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11. Wystawa w Pasa¿u Wiecha przy domach towarowych Wars, Sawa i Junior. Archiwum
jako wspó³organizator udostêpni³o fotografie dokumentuj¹ce historiê Œciany
Wschodniej i Pasa¿u

12. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wspó³pracowa³o ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 32
im. Ma³ego Powstañca przy organizacji wystawy z okazji obchodów 50-lecia tej szko³y

13. Wystawa poœwiêcona 90. rocznicy powstania ³owickiego harcerstwa
14. „Koœció³ wobec socjalistycznej rzeczywistoœci”
15. „Poznaj swoich przodków – drzewo genealogiczne mojego rodu”
16. „85. rocznica przybycia do Pu³tuska 13. Pu³ku Piechoty”. Archiwum wspó³pracowa³o

przy organizacji ekspozycji w Hotelu Europejskim w Warszawie, prezentuj¹cej 150-
-letni¹ historiê budynku

17. Oddzia³ Archiwum w Otwocku wspó³pracowa³ z Muzeum Ziemi Otwockiej przy
opracowaniu wystaw: „Historia Otwocka osady i miasta”, „¯ydzi otwoccy” i „Otwock
w latach II wojny œwiatowej”

18. „Warszawa. Idea miasta ogrodu”
19. Archiwum wybra³o i udostêpni³o wraz z opisem reprodukcje aktów notarialnych do

publikacji Historia notariatu polskiego.

Ponadto Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy wypo¿yczy³o materia³y do nastêpuj¹cych
wystaw:

– „Pierwszy dzieñ w niepodleg³ej”, wystawa organizowana przez Muzeum Historii
Polski

– „Genera³ Józef Sowiñski na Woli”, wystawa w Muzeum Woli
– wystawa Towarzystwa Mi³oœników Historii z okazji 100-lecia istnienia
– wystawa w Domu Dziecka im. ks. G. P. Baudouina z okazji 275. rocznicy powstania
– „Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci”, wystawa w Muzeum Historycz-

nym m.st. Warszawy z okazji 100-lecia istnienia
– „Stanis³aw Rybicki (1843-1920), lekarz i spo³ecznik skierniewicki”, wystawa w Miej-

skiej Bibliotece w Skierniewicach
– „Profesor Józef Siemiradzki (1858-1933), pozytywista i geolog”, wystawa w Muzeum

Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

2007

1. „Najwiêksze rekordy i ciekawostki Warszawy”, styczeñ 2007
2. „Janusz Kusociñski 1907-1940”, luty 2007
3. „Otwock w nie-krzywym zwierciadle”, marzec 2007
4. „Plakat PRL. Utopia i propaganda”, marzec 2007
5. „Rekordy i ciekawostki Warszawy, czêœæ 2”, maj 2007
6. „Wspomnienie z PRL-u”, maj 2007
7. „Bomba w górê. 166 lat wyœcigów konnych w Warszawie”, maj 2007
8. „Dzieñ ulicy D³ugiej”, maj 2007
9. „Kapitalna zmiana”, czerwiec 2007
10. „Warszawa wokó³ kamienicy Lipiñskiego”, maj-wrzesieñ 2007
12. „Warszawa. Obrazy z dziejów. Plany, mapy i widoki Warszawy 1641-2007”, czerwiec-

-sierpieñ 2007
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13. „Za murem”, sierpieñ-wrzesieñ 2007
14. „Wypêdzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci”, wrzesieñ 2007
15. „Warszawa z lotu ptaka”, wrzesieñ 2007

ZA£¥CZNIK NR 2
WYKAZ PUBLIKACJI WYDANAYCH PRZEZ APW
W LATACH 2001-2007

2001

1. Warszawa i Mazowsze. Rozwa¿ania nad dziejami, t. V. Warszawa 2001
2. Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Pañ-

stwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu, Warszawa 2001
3. p³yta CD Stare Miasto w Warszawie. Pomnik Œwiatowego Dziedzictwa

2002

1. We wspó³pracy z Wydawnictwem Ksi¹¿kowym „Twój Styl” wydano album Warszawa
1943 – Warszawa 1944 fotograf nieznany, Warszawa 2002

2003

1. „Kronika Warszawy” 2003, nr 1-2 (116-117)
2. „Kronika Warszawy” 2003, nr 3 (118), 4 (119)

2004

1. „Kronika Warszawy” 2004, nr 1 (120), 2 (121),  3 (122)
2. Jan Maciej Chmielewski, Atlas historyczny Warszawy. Plan zagospodarowania przestrzen-

nego z lat 1916-2002, t. II, Warszawa 2004
4. Ma³gorzata Sikorska, Warszawiacy w Powstaniu 1944. Powstañcza codziennoœæ mie-

szkañców Starówki, katalog wystawy, Warszawa 2004
5. Anna Belka, Pawe³ Niemczak, Olimpijskie medale, dyplomy i nagrody honoru. Wystawa

w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy V-VI 2004, katalog wystawy, Warszawa 2004

2005

1. „Kronika Warszawy” 2005 , nr 1 (124), 2 (125), 3 (126), 4 (127) + p³yta CD z numerami
„Kroniki Warszawy” 1-4, Warszawa 2005

2. Ma³gorzata Sikorska, Pozdrowienia z Warszawy, katalog wystawy, Warszawa 2005
3. Grodzisk Mazowiecki na dawnej fotografii (do 1989 roku). Ci¹g³oœæ i zmiana, Grodzisk

Mazowiecki 2005
4. Warszawa – jesieñ 1939 r. Album fotografii, Warszawa 2005
5. Warszawa – jesieñ 1939 r., folder wystawy, Warszawa 2005
6. Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu, katalog wystawy, Warszawa 2005
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7. Marta Jaszczyñska, Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920. Opowieœci z listów emi-
grantów, katalog wystawy, Warszawa 2005

8. Andrzej Grochowski, ¯eby Polska by³a Polsk¹, katalog wystawy, M³awa 2005

2006

1. „Kronika Warszawy” 2006, nr 1 (128), 2 (129), 3 (130), 4 (131) + p³yta CD z numerami
„Kroniki Warszawy” 1-4, Warszawa 2006

2. Tadeusz Krawczak, Czerwiec 1976 w Ursusie. Dokumenty, relacje, zdjêcia, Warszawa
2006

3. Pawe³ Weszpiñski, Ryszard ¯elichowski, In¿ynierowie bez granic. Lindleyowskie plany
Warszawy prze³omu XIX i XX wieku, Warszawa 2006

4. Marek Wojtylak, Szkice ³owickie, £owicz 2006

2007

1. „Kronika Warszawy” 2007, nr 1 (132), Warszawa 2007
2. Ma³gorzata Sikorska, Za murem, katalog wystawy, Warszawa 2007
3. Pawe³ Weszpiñski, Warszawa. Obrazy z dziejów, katalog wystawy, Warszawa 2007
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Katarzyna Kowalik

U¯YTKOWNICY ZASOBU ARCHIWALNEGO
NA PRZYK£ADZIE ARCHIWUM
PAÑSTWOWEGO M.ST. WARSZAWY
W LATACH 1993-2007 – cz. I

Katarzyna Kowalik, U¿ytkownicy zasobu archiwalnego...

W zwi¹zku z szerokimi przemianami spo³ecznymi, gospodarczymi i politycznymi
wspó³czesnego œwiata zmienia siê rola archiwów. Aby liczyæ siê we wspó³czesnym
spo³eczeñstwie informacyjnym, musz¹ one staæ siê instytucjami otwartymi, umo¿li-
wiaj¹cymi ³atwy dostêp do przesz³oœci. Pewne jest, i¿ czasy archiwum tworzonego
g³ównie w celu przechowywania materia³ów archiwalnych, przydatnego jedynie
historykom, minê³y bezpowrotnie. W archiwum pojawi³y siê nowe grupy u¿ytkow-
ników, którzy chc¹ korzystaæ z dokumentów do innych celów ni¿ naukowe (genea-
logia, sprawy odszkodowawcze, socjalne, reprywatyzacja). Zmieniaj¹ siê tak¿e
oczekiwania co do rodzajów materia³ów archiwalnych, którymi s¹ zainteresowani
klienci. Archiwum mo¿e przewidywaæ tendencje, jakie pojawi¹ siê w przysz³oœci,
ale nale¿y pamiêtaæ, i¿ nie zawsze siê to udaje. Zmienia siê archiwum jako instytu-
cja, pocz¹wszy od jego struktury organizacyjnej, warunków lokalowych, a skoñ-
czywszy na jego roli w dzisiejszej rzeczywistoœci. W œrodowisku archiwistów trwa
gor¹ca dyskusja na temat przysz³oœci zawodu, który musi wyjœæ naprzeciw u¿y-
tkownikom, jeœli nie chce znikn¹æ w spo³eczeñstwie nastawionym na zdobywanie
informacji. Ma to byæ „archiwum wychodz¹ce do cz³owieka, staraj¹ce siê udowod-
niæ, ¿e jest mu potrzebne do czegoœ w jego dostatnim ¿yciu”1.

Zainteresowanie to widaæ wyraŸnie w zwiêkszaj¹cej siê corocznie liczbie kwe-
rend, u¿ytkowników zasobu archiwalnego oraz odwiedzin w Pracowni Naukowej
Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy2. Mo¿na tak¿e zaobserwowaæ g³ówne cele,

1 W. Chor¹¿yczewski, Archiwista przysz³oœci, dostêpny: http:/www.olsztyn.ap. gov.pl/zjazd/w4.html
2 W artykule wykorzystano dane ze sprawozdañ rocznych Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy
z lat 1990-2007.



dla których archiwum jest odwiedzane. Zapoznaj¹c siê z danymi dotycz¹cymi tych
celów, uœwiadamiamy sobie, i¿ gromadzone w magazynach archiwalnych informac-
je dotycz¹ce przesz³oœci s¹ dla nas doskona³ym Ÿród³em dla zrozumienia, a czêsto
i tworzenia teraŸniejszoœci. Dlatego te¿ w artykule podkreœlono trzy cele, dla któ-
rych najczêœciej odwiedzane jest archiwum. S¹ to: cel genealogiczny, w³asnoœciowy
i socjalny. W pierwszej czêœci artyku³u przedstawiê tak¿e pokrótce dane dotycz¹ce
kwerend i poszukiwañ do celów naukowych oraz na potrzeby mediów, popularyza-
cji i publicystyki.

W ostatnich latach (mniej wiêcej od 2000 r.) obserwujemy w Polsce eksplozjê
badañ genealogicznych. Dokumenty zgromadzone w archiwach sta³y siê dla genea-
logów g³ównym Ÿród³em wiadomoœci o korzeniach ca³ego narodu oraz poszczegól-
nych jednostek. W Europie Zachodniej zjawisko to obserwujemy od pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych. Na ca³ym œwiecie badania genealogiczne stanowi¹ znaczn¹
czêœæ wszystkich poszukiwañ i udostêpniania w archiwach. Jest to zjawisko socjolo-
giczne zwi¹zane z wyraŸnymi przemianami spo³ecznymi. Uzyskuj¹c praktycznie
pe³n¹ wolnoœæ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia, ludzie, paradoksalnie, stali siê samotni
w wielokulturowych, wielonarodowych spo³eczeñstwach. St¹d poszukiwanie swo-
ich korzeni, chêæ dotarcia do przodków, poszukiwanie historii rodzin, które do-
tychczas ³¹czy³y bardzo silne wiêzi3.

Zjawisko to bêdzie coraz powszechniejsze w archiwach. Jest to dla archiwistów
wyzwanie, poniewa¿ wiêkszoœæ genealogów to osoby, które po raz pierwszy korzy-
staj¹ z archiwum i nie s¹ przygotowane do prowadzenia samodzielnych poszukiwañ
w pracowniach naukowych4. Rozumiej¹c potrzebê otwarcia siê na genealogów, ar-
chiwiœci nie mog¹ jednak spe³niaæ wszystkich ich oczekiwañ. Ograniczeniem s¹ tu,
obok ochrony akt przed fizycznym uszkodzeniem, zapisy art. 17 „Ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach”: „1a. Niezale¿nie od wieku materia³ów ar-
chiwalnych mo¿na w drodze decyzji odmówiæ ich udostêpnienia, je¿eli: 1. ich stan
fizyczny nie pozwala na udostêpnienie; 2. udostêpnienie mia³oby spowodowaæ na-
ruszenie: a) prawnie chronionych interesów Pañstwa, jednostek organizacyjnych
i obywateli, b) tajemnic ustawowo chronionych...”. Przez powy¿sze sformu³owanie
nale¿y rozumieæ odes³anie do innych przepisów prawnych, które ograniczaj¹ swo-
bodny dostêp, m.in. ze wzglêdu na ochronê danych osobowych, dóbr osobistych,
tytu³ów w³asnoœci5. I choæ genealodzy w¹tpi¹ w „czystoœæ intencji” archiwistów6

w tym wzglêdzie, to jednak pracownicy urzêdów pañstwowych, jakimi s¹ archiwi-
œci, obok stwarzania jak najlepszych warunków dla klientów musz¹ przestrzegaæ
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3 L. Körmendy, Mentalnoœæ i to¿samoœæ, archiwa a spo³eczeñstwo – przypadki Europy Œrodkowej, „Arche-
ion”, t. CVI, 2003, s. 209.
4 Trzeba tu wspomnieæ, i¿ uwaga ta dotyczy wszystkich u¿ytkowników zasobu, na co zwrócono uwagê
w Sprawozdaniu z dzia³alnoœci APW w 2006 r.
5 Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity, Dz. U.
z 2006 r., nr 97, poz. 673 z póŸn. zm.), Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U.
z 1997 r., nr 133, poz. 887.
6 Dyskusje na forach internetowych genealogów (Polskiego Towarzystwa Genealogicznego):
http://www.genealodzy.pl/Forum.phtml



obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa. Nale¿y poza tym zaznaczyæ, i¿ kwerendy genealo-
giczne nie s¹ wykonywane przez archiwum w ramach dzia³alnoœci prawno-admini-
stracyjnej, lecz jako dzia³alnoœæ us³ugowa, prowadzona zgodnie z art. 16 ust. 2a obo-
wi¹zuj¹cej ustawy archiwalnej: „Archiwa pañstwowe wykonuj¹ us³ugi archiwalne
w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, przetwarzania i prze-
kazywania danych…”; dotyczy to osób poszukuj¹cych informacji w archiwum,
a niewykazuj¹cych interesu prawnego swoich poszukiwañ.

Dla zobrazowania omawianych wy¿ej zmian przedstawiê wykresy dotycz¹ce
kwerend i poszukiwañ genealogicznych w Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy
od 1993 do 2007 r.

Wed³ug sprawozdañ rocznych Archiwum Pañstwowego m.st. Warszawy liczba
kwerend genealogicznych wynosi³a w latach 1993-1995 – 650-750. W latach 1996-
-1997 zauwa¿amy najmniejsz¹ liczbê podañ, w których wskazano cel genealogiczny,
by³o to odpowiednio 509 i 554 zamówieñ osób poszukuj¹cych wiadomoœci na temat
swoich korzeni. Natomiast, jak wspomnia³am wy¿ej, od 2000 r. zauwa¿amy praw-
dziw¹ eksplozjê badañ genealogicznych w Archiwum. Genealogia sta³a siê w Polsce
dziedzin¹ modn¹. Mia³o to tak¿e zwi¹zek z reform¹ oœwiaty z 1999 r. W szko³ach
zaczêto k³aœæ wiêkszy nacisk na historiê regionaln¹, historiê tzw. ma³ych ojczyzn,
a co za tym idzie – w programach nauczania znalaz³a siê tak¿e historia w³asnej ro-
dziny (np. tworzenie drzewa genealogicznego w szkole podstawowej). W latach
2002-2003 nast¹pi³ spadek kwerend genealogicznych, mo¿na przypuszczaæ, i¿ zain-
teresowani samodzielnie zaczêli korzystaæ z akt w Pracowni Naukowej). Od 2004 r.
liczba ta stale roœnie: 2004 r. – 886, 2005 r. – 1160, 2006 r. – 1170, 2007 r. – 1186.
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Po 1989 r., w zwi¹zku z regulacjami prawnymi pozwalaj¹cymi ubiegaæ siê o od-
szkodowania, rekompensaty, dokumenty udowadniaj¹ce roszczenia, przechowywa-
ne w archiwach pañstwowych, zyska³y wartoœæ prawn¹. Dla wielu obywateli sta³y
siê podstaw¹ do odzyskania odebranych im lub ich rodzinom maj¹tków, nierucho-
moœci itp. W Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy tak¿e zauwa¿ono wzrost
zainteresowania klientów materia³ami archiwalnymi do celów w³asnoœciowych.
W niedalekiej perspektywie mo¿na siê spodziewaæ, i¿ proces ten bêdzie jeszcze bar-
dziej intensywny, jeœli zostanie uchwalona przez Sejm ustawa o reprywatyzacji. Pol-
ska jest jedynym pañstwem dawnego bloku komunistycznego (oprócz Bia³orusi),
w którym ustawowo nie uregulowano dotychczas tej kwestii. Do celów w³asnoœcio-
wych najczêœciej wykorzystywane s¹ akty notarialne, akta s¹dowe, ksiêgi hipotecz-
ne, ksi¹¿ki meldunkowe.

Poni¿szy wykres wyraŸnie pokazuje wzrost zainteresowania archiwaliami do ce-
lów w³asnoœciowych, szczególnie od 2002 r. Jest tak¿e zauwa¿alna ró¿nica pomiê-
dzy rokiem 2001 a latami dziewiêædziesi¹tymi ubieg³ego stulecia.

W latach dziewiêædziesi¹tych liczba kwerend w³asnoœciowych utrzymywa³a siê
na poziomie nieprzekraczaj¹cym 800 kwerend rocznie. W 2001 r. by³o to a¿ 1580,
natomiast od 2003 r. Archiwum wykazuje w rocznych sprawozdaniach z dzia³alno-
œci wzrost podañ, w których klienci wskazuj¹ na cel w³asnoœciowy w poszukiwaniu
konkretnego dokumentu. By³o to odpowiednio: 2003 r. – 1274, 2004 r. – 1485,
2005 r. – 1726, 2006 r. – 1837, 2007 r. – 2193. Z roku na rok widaæ w wiêkszoœci
przypadków ponad dwukrotny wzrost liczby prezentowanych na wykresie kwe-
rend.
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WyraŸny wzrost zainteresowania materia³ami archiwalnymi dotycz¹cymi genea-
logii obserwujemy tak¿e w liczbie udostêpnianych jednostek archiwalnych do ww.
celu od 2000 r.

Jeœli w 2000 r. liczba ta wynosi³a 8019 j. a., w 2002 r. 16 591 j. a., to w 2007 r. by³a
to ju¿ liczba 22 104 j. a. udostêpnionych do celów genealogicznych. By³y to w przy-
t³aczaj¹cej wiêkszoœci akta stanu cywilnego przechowywane w zasobie APW (jako
przyk³ad podajê dane z Centrali Archiwum: akta stanu cywilnego z lat 1808-1925
– ksiêgi administracyjne 8 cyrku³ów i 8 urzêdów gmin podwarszawskich, 1826-
-1907 – asc m.st. Warszawy wyznania m.in.: rzymskokatolickiego, moj¿eszowego,
anglikañskiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, greko-
katolickiego, ale tak¿e zbiory Korotyñskich, Przyborowskiego, Tarczyñskiego, Ry-
bickiego, ksiêgi meldunkowe, s¹ to zbiory zawieraj¹ce wpisy meldunkowe osób za-
meldowanych w m.st. Warszawie, ze wzglêdu na szczegó³owe dane w nich zawarte,
znaj¹c miejsce zamieszkania swoich przodków, mo¿na w tym Ÿródle znaleŸæ wiele
informacji rodzinnych), akty notarialne, akta s¹dowe oraz wszelkie akta zawiera-
j¹ce dane osobowe informuj¹ce o przodkach klienta zg³aszaj¹cego siê do Archi-
wum. Do badañ genealogicznych uruchamiane s¹ coraz to nowe rodzaje dokumen-
tów. Pocz¹tkowo badacze historii swoich rodzin szukaj¹ w aktach stanu cywilnego,
nastêpnie w ksi¹¿kach meldunkowych, spisach ludnoœci, dochodz¹c do bardzo
szczegó³owych danych zawartych w aktach s¹dowych, hipotecznych, notarialnych.
Warto podkreœliæ, i¿ spotykamy siê tu z problemem prawnym dotycz¹cym udostêp-
niania tzw. danych sensytywnych, do których nale¿¹: pochodzenie rasowe i etnicz-
ne, pogl¹dy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynale¿noœæ
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wyznaniowa, partyjna lub zwi¹zkowa, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
na³ogach lub ¿yciu seksualnym oraz dane dotycz¹ce skazañ, orzeczeñ o ukara-
niu i mandatów karnych, a tak¿e inne orzeczenia wydane w postêpowaniu s¹do-
wym lub administracyjnym7. Z wiêkszoœci¹ tego rodzaju danych mamy do czynie-
nia w materia³ach przechowywanych w archiwum pañstwowym, np. w ksi¹¿kach
meldunkowych znajduj¹ siê informacje na temat przynale¿noœci wyznaniowej,
w aktach s¹dowych m.in. dane o skazaniach, istnieje te¿ prawdopodobieñstwo, i¿
w przejmowanej ze szpitali przyk³adowej dokumentacji dotycz¹cej jednostek cho-
robowych znajd¹ siê informacje odnosz¹ce siê do stanu zdrowia osób jeszcze ¿y-
j¹cych.

Sta³y wzrost zainteresowania badaniami genealogicznymi, jak to udowodni-
³y dwa powy¿sze wykresy, znajduje tak¿e potwierdzenie w liczbie u¿ytkowników
zasobu, którzy samodzielnie prowadz¹ poszukiwania w pracowniach naukowych
Archiwum.

Liczba ta ros³a z roku na rok i z wyj¹tkiem niewielkiego spadku w 2006 r. (z 633
do 596) dosz³a w 2007 r. do prawie 800 osób. Obok prywatnych osób genealogów
amatorów w archiwach pojawi³a siê prywatna dzia³alnoœæ ludzi realizuj¹cych odp³a-
tnie zamówienia na poszukiwania genealogiczne. Sta³o siê to dla archiwistów praw-
dziwym wyzwaniem. Wi¹za³o siê przede wszystkim z przygotowaniem materia³ów
archiwalnych najczêœciej wykorzystywanych do udostêpniania du¿ej liczbie od-
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biorców. W Archiwum Pañstwowym m.st. Warszawy du¿a czêœæ akt stanu cywilne-
go jest dostêpna na mikrofilmach, trwaj¹ prace nad opracowaniem i nagrywaniem
zeskanowanych materia³ów na p³yty DVD oraz przygotowaniem p³yt do udostêp-
nienia. Wi¹¿e siê to z zakupem sprzêtu komputerowego, a tak¿e z koniecznoœci¹ za-
trudnienia wiêkszej liczby pracowników. Jest to nierozerwalnie zwi¹zane ze œrodka-
mi finansowymi, jakie s¹ przeznaczane dla Archiwum z bud¿etu pañstwa; nie jest
to w ca³oœci zale¿ne od poszczególnych archiwów. Jednak by dobrze spe³niaæ nowe
zadania, przed jakimi archiwiœci zostali postawieni w zwi¹zku ze wzrostem badañ
genealogicznych, nale¿y szukaæ nowych sposobów udostêpniania akt u¿ytkowni-
kom, opracowaæ zrozumia³e dla nich narzêdzia poszukiwawcze oraz pomoce szko-
leniowe, w³¹czaæ siê w ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia propaguj¹ce genealogiê. Ar-
chiwum Pañstwowe m.st. Warszawy bra³o udzia³ w realizacji wystawy „Poznaj
swoich przodków – drzewo genealogiczne mojego rodu” z okazji 580. rocznicy Jak-
torowa, przygotowanej przez Oddzia³ w Grodzisku Mazowieckim, udostêpnia³o
materia³y archiwalne na potrzeby programu TVP pt. Sekrety rodzinne, w 2003 r.
w ramach tzw. dni otwartych organizowa³o wystawy i pokazy dotycz¹ce genealo-
gii. By³y to m.in.: wystawa „Œladami przodków. Poszukiwania genealogiczne w do-
kumencie archiwalnym”, która sk³ada³a siê z czterech czêœci, „Herb miasta War-
szawy”, „Moje drzewo genealogiczne” – konkurs plastyczny zorganizowany
w warszawskich gimnazjach, „Poszukaj rodzinnych korzeni” – konkurs „Gazety
Wyborczej” oraz prace cz³onków Towarzystwa Genealogicznego dotycz¹ce historii
ich rodzin. Pracownicy Archiwum prowadzili ponadto indywidualne konsultacje
genealogiczne oraz lekcje czytania Ÿróde³, które pokazywa³y, ¿e warto odwiedzaæ
Archiwum. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o najwa¿niejszym, czyli o pozyskiwaniu
œrodków finansowych na rozwój i modernizacjê instytucji, tak by archiwa chro-
ni¹ce przesz³oœæ funkcjonowa³y prawid³owo we wspó³czesnym i przysz³ym œwiecie.
Niew¹tpliwym argumentem dla pozyskiwania œrodków na dzia³alnoœæ jest udowod-
niony wzrost u¿ytkowników prowadz¹cych w Archiwum badania genealogiczne.
Jak pokazuj¹ doœwiadczenia archiwów europejskich, „lekcewa¿enie genealogów”
zapewne oszczêdza problemów archiwistom, ale jednoczeœnie trac¹ oni potencjal-
nych sprzymierzeñców i argumenty na rzecz pozyskiwania œrodków finansowych,
a co najwa¿niejsze – archiwa staj¹ siê instytucjami zamkniêtymi tylko dla w¹skiego
krêgu odbiorców8.

Dwa kolejne wykresy potwierdzaj¹ dane przedstawione na wykresie dotycz¹cym
kwerend w³asnoœciowych. Wykres poœwiêcony poszukiwaniom w celach w³asno-
œciowych (liczba u¿ytkowników) wskazuje na wzrost zainteresowania samodzielny-
mi poszukiwaniami w Pracowni Naukowej coraz wiêkszej liczby osób korzysta-
j¹cych z Archiwum. W 2007 r. by³o ich 998 z ogólnej liczby 2837 u¿ytkowników
(dane dotycz¹ zarówno Pracowni Naukowej w centrali, jak i w oddzia³ach zamiej-
scowych APW). Podobnie jak w przypadku genealogów, nie powoduje to zmniej-
szenia pracy zawodowych archiwistów. Problem ten zosta³ ju¿ przez mnie zasyg-
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nalizowany. Poza tym badania samodzielne staj¹ siê coraz bardziej szczegó³owe,
dotycz¹ coraz wiêkszej liczby akt. Wiêksza liczby u¿ytkowników i odwiedzaj¹cych
Pracowniê Naukow¹ to tak¿e koniecznoœæ sta³ego nadzoru i kontroli.
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Obok celu genealogicznego i w³asnoœciowego klienci Archiwum oraz u¿ytkow-
nicy zasobu archiwalnego korzystaj¹cy z materia³ów archiwalnych w Pracowni Na-
ukowej wskazuj¹ cel socjalny swoich poszukiwañ. Dotyczy to tych osób, które staraj¹
siê o wszelkiego rodzaju odszkodowania oraz zadoœæuczynienie za krzywdy doznane
w przesz³oœci ze strony pañstwa oraz podczas II wojny œwiatowej (Fundacja Pol-
sko-Niemieckie Pojednanie, Urz¹d ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, mie-
nie zabu¿añskie). Jest to kolejny przyk³ad tego, jak – wydawaæ by siê mog³o – „stare
dokumenty” maj¹ wp³yw na teraŸniejszoœæ i jak wa¿ne jest, by ktoœ przechowywa³ je
niejako w imieniu tych wszystkich, którzy nie posiadaj¹ dokumentów ich doty-
cz¹cych.

W 2003 r. Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy rozszerzy³o swoj¹ dzia³alnoœæ
o przechowalnictwo dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (kat. B),
w tym dokumentacji osobowej i p³acowej po zlikwidowanych przedsiêbiorstwach9.
Przyczyni³o siê to tak¿e do wzrostu zainteresowania dokumentami przechowywa-
nymi w magazynach archiwalnych. Nale¿y wspomnieæ w tym miejscu o tym, i¿
w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych wzros³o zapotrze-
bowanie spo³eczne na informacje dotycz¹ce przechowawców dokumentacji osobo-
wo-p³acowej. W APW utworzono Sekcjê Dokumentacji Osobowo-P³acowej, która
obok realizacji kwerend zajmuje siê udzielaniem informacji o przechowawcach, ko-
rzystaj¹c m.in. z komputerowej bazy danych Ewidencja (w bazie umieszczono dane
o dokumentacji osobowej i p³acowej przechowywanej w archiwach pañstwowych,
urzêdach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiêbiorców i innych
przechowawców).
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Poszukiwania dokumentów do celów socjalnych s¹ bezp³atne. Po raz pierwszy
wyraŸny wzrost tego typu kwerend zauwa¿amy w 1996 r. – by³o ich wtedy 2903, na-
stêpny wyraŸny wzrost to lata 1999-2001 – 3964, 3746, 4522. Pomimo spadku ich
liczby w ci¹gu ostatnich dwóch lat, m.in. w zwi¹zku z zakoñczeniem starañ obywate-
li o uzyskanie zaœwiadczeñ o wysiedleniu podczas II wojny œwiatowej (oddzia³
w Pu³tusku), s¹ nadal wa¿n¹ czêœci¹ kwerend realizowanych przez Archiwum Pañ-
stwowe m.st. Warszawy. Na ich liczbê zdecydowanie wp³ywa skala zainteresowania
dokumentacj¹ osobowo-p³acow¹, choæ trzeba pamiêtaæ, i¿ generalnie to akta kate-
gorii A s¹ g³ównym przedmiotem zainteresowania osób zwracaj¹cych siê do Archi-
wum z podaniem.

Dzia³alnoœæ edukacyjna i promocyjna w spo³eczeñstwie informacyjnym stopnio-
wo bêdzie coraz bardziej rozpowszechniona w œrodowisku archiwalnym. Wynik-
nie to z potrzeby otwarcia archiwów nie tylko dla badaczy, historyków, naukow-
ców, ale tak¿e wszystkich, którzy, zafascynowani przesz³oœci¹, samodzielnie bêd¹
poszukiwaæ o niej informacji. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ tu poszukiwania w celach
popularyzatorskich i publicystycznych. Spowoduj¹ one zwiêkszenie œwiadomoœci
spo³eczeñstwa na temat tego, co mo¿na w archiwum odnaleŸæ. Dzia³alnoœæ eduka-
cyjna, niegdyœ okreœlana terminem „dzia³alnoœæ popularyzatorska”, to propagowa-
nie wiedzy na temat archiwum oraz propagowanie wiedzy regionalnej10. W 2007 r.
138 u¿ytkowników zasobu archiwalnego wykaza³o cel publicystyczny lub populary-
zatorski poszukiwañ. Jak widaæ na poni¿szym wykresie, liczba ta roœnie z roku
na rok.
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W ostatnim dziesiêcioleciu widaæ wyraŸne zmiany w postrzeganiu roli archi-
wów jako instytucji. Z przechowawców wiedzy o przesz³oœci, przydatnych prak-
tycznie tylko historykom i naukowcom, staj¹ siê miejscem, z którego czerpiemy
wiedzê potrzebn¹ w dzisiejszych czasach. Archiwum staje siê miejscem przydat-
nym, a materia³y archiwalne w nim przechowywane zyskuj¹ znaczenie praktyczne.
Zauwa¿amy to we wzroœcie liczby kwerend, u¿ytkowników odwiedzaj¹cych pra-
cownie naukowe, poszukuj¹cych archiwaliów do celów genealogicznych, w³asno-
œciowych czy socjalnych.

Mimo nowych zadañ i celów archiwa nadal s³u¿¹ naukowcom. W Archiwum
Pañstwowym m.st. Warszawy liczba kwerend naukowych utrzymuje siê od kilku lat
na doœæ wyrównanym poziomie, nieprzekraczaj¹cym 100. Przyk³adowo w 2003 r.
znalaz³y siê one na 6 miejscu (0,02%) za socjalnymi (54%), w³asnoœciowymi (22%)
i genealogicznymi (15%).11 Szczegó³owe dane przedstawiaj¹ poni¿sze wykresy.

Umo¿liwienie prowadzenia badañ naukowych jest tak¿e jednym z g³ównych ce-
lów nowej koncepcji otwartego dostêpu do archiwów. Archiwa dostarczaj¹ poten-
cjalnej informacji, a poszukuj¹cy powinien wiedzieæ, jak odczytywaæ potencjalne
Ÿród³a, a przede wszystkim – gdzie ich szukaæ.

Funkcje, jakie pe³ni¹ archiwa we wspó³czesnym œwiecie, ulegaj¹ zmianie. Cho-
dzi tu przede wszystkim o przesuniêcie punktu ciê¿koœci z przechowywania i ma-
gazynowania na udostêpnianie. Celem archiwum jest wyjœæ naprzeciw odbior-
cy, a co za tym idzie – tak¿e „neutralnoœæ archiwów w odniesieniu do zawartoœci
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zbiorów”12. Archiwista nie jest w stanie stwierdziæ, jakie materia³y archiwalne bêd¹
wzbudza³y najwiêksze zainteresowanie ró¿nych grup u¿ytkowników w ci¹gu wielu
dziesi¹tków lat, ale tak¿e wspó³czeœnie13.

Co zatem warto zachowaæ, a co wybrakowaæ, maj¹c pewnoœæ, ¿e nie bêdzie to do-
kumentacja potrzebna u¿ytkownikowi. Dobrym przyk³adem jest tu dokumentacja
finansowa, kwalifikowana do kategorii B i brakowana po krótkim czasie. Mo¿e jed-
nak stanowiæ dokumentacjê zastêpcz¹, np. udokumentowanie uiszczania podatku
od nieruchomoœci w Warszawie jest dowodem przy podejmowaniu decyzji o jej
zwrocie prawowitemu w³aœcicielowi, karty gospodarstw rolnych natomiast s¹ po-
twierdzeniem istnienia gospodarstwa, a przez to wykorzystuje siê je do uzyskania
emerytury, w 1975 r. na podstawie obowi¹zuj¹cego jednolitego rzeczowego wykazu
akt dla urzêdów terenowych organów administracji pañstwowej kwalifikowano je
do kat. B-10. Innym przyk³adem s¹ ksi¹¿ki meldunkowe, kwalifikowane do kat.
B-50, przejête przez APW. Dziêki nim wiele osób zgromadzi³o dokumenty potrzeb-
ne przy staraniu siê o wyp³aty z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Poza tym,
jak ju¿ wspomnia³am w artykule, s¹ cennym Ÿród³em dla genealogów oraz dla ure-
gulowania innych spraw prawnych14.
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Zmiana zainteresowañ i potrzeb klientów we wspó³czesnym archiwum to proces
ju¿ od d³u¿szego czasu zauwa¿any przez archiwistów. Wi¹¿e siê ze wzrostem liczby
podañ nap³ywaj¹cych do Archiwum, niespotykan¹ dotychczas liczb¹ osób odwie-
dzaj¹cych Pracowniê Naukow¹, coraz wiêksz¹ szczegó³owoœci¹ badañ, a w zwi¹zku
z tym przemyœlan¹ i staraj¹c¹ siê przewidzieæ przysz³e trendy kwalifikacj¹ doku-
mentów do kategorii archiwalnych. Archiwista musi pamiêtaæ, i¿ badania history-
ków skupiaj¹ siê na coraz wê¿szym aspekcie ¿ycia cz³owieka, choæ i tak mo¿e spot-
kaæ siê z zarzutem, ¿e wydaj¹c zgodê na brakowanie, uniemo¿liwi³ prowadzenie
badañ w danym kierunku. Dla ka¿dej grupy u¿ytkowników inne materia³y archi-
walne bêd¹ przydatne w poszukiwaniach. Archiwum musi wiêc staraæ siê udostêp-
niaæ ró¿norodne informacje, zachowuj¹c odpowiednie proporcje, przestrzegaj¹c
przy tym obowi¹zuj¹cych procedur. Przygotowanie akt do udostêpniania jest czaso-
ch³onne chocia¿by ze wzglêdu na paginacjê akt, tzn. numerowanie zapisanych
stron oraz tzw. znakowanie materia³ów archiwalnych, które polega na stemplowa-
niu pieczêci¹ miedzian¹ konkretnych kart w okreœlonych miejscach, np.: ksiêgi
i poszyty na karcie tytu³owej i karcie ostatniej – strona verso, pozosta³e karty stro-
nic recto, pod kolumn¹ tekstu w prawym, dolnym rogu na stronie 1515. S¹ to czyn-
noœci wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów, s¹ te¿ konieczne dla zabezpieczenia
materia³ów archiwalnych przed utrat¹, a staranne wywi¹zywanie siê z nich jest za-
bezpieczeniem przed oskar¿eniem pracownika archiwum o nieprzestrzeganie obo-
wi¹zuj¹cych w tym zakresie procedur. Przytoczê tu liczby z okresu ostatnich trzech
lat: w 2006 r. podczas prac inwentaryzacyjnych oraz udostêpniania spaginowano
21 175 j. a., tj. 1 576 817 stron, w 2006 r. 41 397 j. a., tj. 2 204 507 stron, natomiast
w 2007 r. w ramach opracowania i udostêpniania spaginowano 21 338 j. a., tj.
1 240 107 kart16.

Dla prawid³owego funkcjonowania archiwów w nowych warunkach, realizacji
nowych celów konieczne s¹ zmiany nie tylko w œwiadomoœci spo³eczeñstwa czy
bardziej otwartym podejœciu archiwisty do klienta. Niezbêdne s¹ przede wszystkim
œrodki finansowe na rozwój instytucji (zabezpieczenia, mo¿liwoœæ udostêpniania
zbiorów w formie elektronicznej), a co za tym idzie – wzrost p³ac i presti¿u zawodu
archiwisty. „(...) Jeœli spo³eczeñstwo uznaje dany zawód za wa¿ny, to zapewnia mu
rozwój i finansuje jego pracê, a w wypadku archiwów – stosowne wynagrodzenie
ich personelowi. Jeœli spo³eczeñstwo nie ceni pracy archiwów, ta negatywna opinia
bêdzie manifestowaæ siê niskim statusem finansowym”17. Trudno nie zgodziæ siê
z powy¿szym stwierdzeniem. Dlatego te¿ archiwa, obok jak najwiêkszej dba³oœci
o klientów, powinny skupiæ dzia³alnoœæ na popularyzacji wiedzy na swój temat, wy-
korzystuj¹c wszelkie dostêpne w dzisiejszym œwiecie œrodki.

70 Katarzyna Kowalik, U¿ytkownicy zasobu archiwalnego...

15 Decyzja nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 21 czerwca 2002 r. w sprawie znako-
wania materia³ów archiwalnych w archiwach pañstwowych.
16 Dane ze sprawozdañ rocznych APW z lat 2005, 2006 i 2007.
17 L. Körmendy, Mentalnoœæ i to¿samoœæ..., s. 215.



SPRAWOZDANIA

WARSZAWSKA STRA¯ OGNIOWA

W tym roku Oddzia³ Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, wspólnie
z Muzeum Po¿arnictwa i Komend¹ Sto³eczn¹ Stra¿y Po¿arnej, œwiêtowa³y obchody
kolejnych Europejskich Dni Dziedzictwa, tym razem upamiêtniaj¹cych tradycjê
warszawskiej stra¿y ogniowej. Impreza odby³a siê 13-14 wrzeœnia.

Data jest nieprzypadkowa, bowiem ju¿ 100 lat minê³o od otwarcia Muzeum Po-
¿arnictwa w Warszawie, które do dziœ udostêpnia swoje zbiory. W salach zabytko-
wych Koszar Mirowskich przy ul. Ch³odnej stoj¹ stare wozy stra¿ackie, sikawki,
zgromadzone s¹ tak¿e elementy stra¿ackiego wyposa¿enia. Jednak to nie jedyne za-
bytki, jakie wi¹¿¹ siê z histori¹ warszawskiej stra¿y ogniowej; o jej d³ugoletniej tra-
dycji œwiadcz¹ te¿ rozmieszczone na terenie Warszawy budynki dawnych koszar
i czatowni stra¿ackich. Niektóre z nich ca³kiem dobrze zachowane, inne w stanie
szcz¹tkowym, jeszcze inne znamy tylko z fotografii.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa przybli¿y³y ten temat.
Inauguracja odby³a siê w salach Muzeum Po¿arnictwa przy ul. Ch³odnej. Zaby-

tkowe budynki koszar z XVIII w. od wielu lat mieszcz¹ eksponaty stra¿ackie, ale s¹
te¿ miejscem spotkañ m³odzie¿y, emerytowanych stra¿aków, a tak¿e mi³oœników
Warszawy.

Sesjê otworzy³ prezes Oddzia³u Warszawskiego TOnZ Andrzej So³tan. W swoim
wyst¹pieniu przedstawi³ w skrócie temat warszawskiej stra¿y i jej znaczenie dla roz-
woju miasta.

Kolejnym prelegentem by³ Wojciech Jab³onowski, badacz tematu, autor publi-
kacji, który w pasjonuj¹cy sposób opowiedzia³ historiê stra¿y ogniowej w stolicy.
Przytacza³ nie tylko daty i fakty, ale równie¿ barwne anegdoty. Wiêkszoœæ zgroma-
dzonych na sali osób s³ucha³a z wielkim zainteresowaniem.

Jacek Skorupski w nastêpnym wyst¹pieniu zaprezentowa³ na slajdach sikawki
i samochody bêd¹ce w u¿yciu warszawskiej stra¿y w XX w. Od pierwszych poja-
zdów przystosowywanych z ciê¿arówek, a¿ po nowoczesne wozy Mercedesa i Magi-
rusa. Z pewnoœci¹ dla wielu fanów motoryzacji ten wyk³ad mia³ wyj¹tkowy wy-
dŸwiêk. Tym bardziej, ¿e prelegent zapowiedzia³ jego kontynuacjê, a byæ mo¿e
publikacjê swej pracy.



Nie sposób nie wspomnieæ o historii miejsca, w którym zebrali siê wszyscy go-
œcie. Jerzy Gutkowski, dyrektor Muzeum, zapozna³ zebranych z dziejami budyn-
ków, z uk³adem sal, a tak¿e sam¹ kolekcj¹. Referat by³ gêsto okraszony zdjêciami,
tak¿e archiwalnymi, m.in. dawnych czatowni, oddzia³ów, ale te¿ zdjêciami doku-
mentuj¹cymi odbudowê koszar przy Ch³odnej.

W ostatnim referacie historyk sztuki Micha³ Krasucki wyg³osi³ referat doty-
cz¹cy samej architektury poszczególnych oddzia³ów stra¿y ogniowej. Po krótkim
wstêpie na temat zasad rz¹dz¹cych architektur¹ przemys³ow¹, w tym tak¿e stra¿ac-
k¹, zosta³y na slajdach omówione budynki s³u¿¹ce za koszary stra¿ackie, gara¿e –
zarówno te zachowane, jak i znane ju¿ jedynie z ikonografii. Osobnym zagadnie-
niem okaza³y siê czatownie, czyli wie¿e obserwacyjne – element kiedyœ obecny
w pejza¿u miasta, obecnie zupe³nie zapomniany. Po sesji odby³a siê krótka dyskusja
i zwiedzanie Muzeum.

Prawdziw¹ atrakcj¹ w ramach tegorocznych Dni Dziedzictwa sta³a siê parada
wozów stra¿ackich. W niedzielê o godz. 11.00 spod Teatru Wielkiego ruszy³o dzie-
wiêæ jednostek, wœród których znajdowa³a siê konna sikawka (ci¹gniêta przez spro-
wadzone specjalnie konie), stary Chevrolet z lat dwudziestych, a tak¿e polskie po-
wojenne Stary. Trasa przejazdu, pierwotnie przewidziana wzd³u¿ Krakowskiego
Przedmieœcia i Nowego Œwiatu, musia³a zostaæ skrócona. Mimo to parada i tak sta³a
siê wielk¹ atrakcj¹, szczególnie dla najm³odszych.

W dawnej XVI- i XVII-wiecznej Warszawie gaszenie po¿arów le¿a³o w gestii ce-
chów. Pocz¹tki prawdziwej stra¿y w Warszawie siêgaj¹ jeszcze XVIII w., kiedy to
w 1778 r. ustalono „porz¹dki ogniowe”, ale oficjalnie dopiero w grudniu 1834 r.
podjêto decyzjê o utworzeniu Warszawskiej Stra¿y Ogniowej. Pierwsze oddzia³y
powsta³y dwa lata póŸniej. Stra¿ Ogniowa przejê³a od razu obowi¹zki Zgromadze-
nia Majstrów Kominowych i Magazynu Karowego. Jej zadaniem by³o nie tylko
„wycieranie kominów po domach” (¿eby nie by³o zapalenia siê sadzy), „utrzymanie
czystoœci w mieœcie”, ale te¿ oœwietlanie ulic miasta – do momentu uruchomienia
w 1856 r. pierwszych latarni gazowych. Szeregi stra¿y mieli zasilaæ mieszkañcy
Warszawy, a ewentualne braki uzupe³niaæ „spisowi Polscy do s³u¿by frontowej
mniej zdatni”. W sumie powo³ano cztery jednostki zawodowe o ³¹cznej obsadzie
250 osób, które nastêpnie w 1851 r. poszerzono o jeszcze jedn¹:
I Oddzia³ – w dawnych koszarach artylerii konnej gwardii przy ul. Nalewki
II Oddzia³ – na ty³ach ratusza przy ul. Senatorskiej
III Oddzia³ – na rogu Nowego Œwiatu i Al. Jerozolimskich
IV Oddzia³ – na Pradze przy ul. Jagieloñskiej/Marcinkowskiego
V Oddzia³ – w Koszarach Mirowskich przy ul. Ch³odnej (dzia³a do dziœ).

Ka¿dy z oddzia³ów mia³ chor¹giewki innego koloru, u¿ywa³ te¿ koni innej ma-
œci. Chodzi³o o to, by w razie po¿aru mo¿na by³o ³atwo identyfikowaæ jednostki.

Oddzia³ I zaj¹³ czêœæ budynku po by³ych koszarach artylerii konnej gwardii przy
ul. Nalewki 3 (ob. Bohaterów Getta). Du¿y gmach zosta³ zaprojektowany najpra-
wdopodobniej przez Jakuba Fontanê na potrzeby Magazynu Karowego (zaplecza
dla Komisji Brukowej). W 1814 r. obiekt zamieniono na koszary artylerii konnej
królewsko-polskiej. W grudniu 1834 r. postanowiono adaptowaæ koszary na potrze-
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by stra¿y. Przebudowê zaprojektowa³ i nadzorowa³ architekt Józef Lessel, u którego
miasto zamówi³o projekty gmachów i czatowni tak¿e dla niektórych innych od-
dzia³ów stra¿y. Od ul. Nalewki powsta³a wielka brama wjazdowa, pod ni¹ taras. Nad
wszystkim wznosi³a siê czatownia: okr¹g³a, zwê¿aj¹ca siê ku górze wie¿a. Obiekt,
niestety, nie przetrwa³ ostatniej wojny. Uleg³ doszczêtnemu spaleniu w czasie Po-
wstania, a po wojnie resztki murów rozebrano.

Na siedzibê II Oddzia³u przeznaczono oficyny ratusza przy pl. Teatralnym. Pa-
³ac Jab³onowskich od momentu kupna w 1817 r. przez Urz¹d Municypalny by³
przewidziany na magazyn, wozowniê i w przysz³oœci siedzibê stra¿y. Przebudowy
pa³acu dokona³ Fryderyk Lessel (ojciec Józefa). W ramach przystosowañ obiektów,
w których mia³y znaleŸæ siedziby oddzia³y stra¿y, w 1836 r. zosta³a wybudowana
czatownia na dachu ratusza przy ul. Senatorskiej 16. Zaprojektowa³ j¹ wspomniany
ju¿ wczeœniej Józef Lessel. Wie¿a przypomina³a okr¹g³¹ kolumnê z okienkami na
trzech poziomach i galeryjk¹ na szczycie. Obiekt by³ prawdopodobnie drewniany,
pokryty ozdobnym tynkiem. Istnia³ krótko, a po paru latach zosta³ rozebrany. No-
w¹ czworok¹tn¹ wie¿ê umieszczono nad pó³nocno-wschodnim skrzyd³em od stro-
ny dziedziñca. Po po¿arze pa³acu w 1864 r. po raz kolejny rozpoczêto budowê cza-
towni. Tym razem mia³a otrzymaæ formê reprezentacyjnej wie¿y z przejazdem
bramnym i zegarem na szczycie. Jej projektantem by³ in¿. Józef Or³owski. Ca³y ze-
spó³ ratusza, w³¹cznie z budynkami stra¿y i czatowni¹, zosta³ zniszczony w 1944 r.
Wspó³czeœnie odbudowana, wraz z ca³¹ pierzej¹ ratusza przypomina przedwojenny
pierwowzór.

Jednoczeœnie z poprzednimi oddzia³ami powsta³ tak¿e III Oddzia³ przy Nowym
Œwiecie. W 1836 r. przebudowano pawilony na rogu ul. Nowy Œwiat 14 i Al. Jero-
zolimskich. Adaptowano ju¿ istniej¹ce budynki i dobudowano drewnian¹ wie¿ê
stra¿nicz¹ o kszta³cie zbli¿onym do drugiej czatowni ratusza (czworok¹tna). Dziêki
dekoracji boniowaniem uda³o siê uzyskaæ wra¿enie obiektu murowanego. Szczyt
okala³a galeryjka zabezpieczaj¹ca. Oddzia³ III Warszawskiej Stra¿y Ogniowej zosta³
przeniesiony w 1873 r. do innej siedziby przy ul. Nowy Œwiat 6, do budynku zapro-
jektowanego wczeœniej przez Józefa Lessla. W podwórzu nowej siedziby wybu-
dowano w latach 1872-73 murowan¹, oœmioboczn¹ czatowniê. Widoczna jest je-
szcze na zdjêciach z 1950 r., kiedy rozpoczêto jej rozbiórkê pod budowê gmachu
KC PZPR (Domu Partii). W 1936 r. Oddzia³ III przeniós³ siê do nowej siedziby
przy ul. Polnej. Funkcjonalistyczny, nowoczesny gmach do dziœ s³u¿y jednostkom
po¿arniczym.

Obiektem, który wszystkim warszawiakom kojarzy siê ze stra¿¹ po¿arn¹, jest ze-
spó³ budynków przy ul. Ch³odnej. Dawne koszary wojskowe (Mirowskie) zosta³y
w 1851 r. przekszta³cone na siedzibê Oddzia³u IV wg projektu Józefa Lessela (zmar-
³ego przed ukoñczeniem budynku). W 1898 r. rozebrano ca³kowicie dwa pawilony
pó³nocne oraz po³owê pawilonu skrajnie zachodniego. Pozosta³a tylko czêœæ z wie¿¹
obserwacyjn¹. W linii po³udniowej pozostawiono ca³y pawilon zachodni oraz frag-
ment œrodkowego. W 1926 r. do tego oddzia³u przeniesiono z Nalewek Muzeum Po-
¿arnictwa. W czasie wojny czêœæ budynków zosta³a zniszczona. Po wojnie rozebra-
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no czatowniê, w latach siedemdziesi¹tych przyst¹piono do odbudowy zupe³nie
zniszczonego pawilonu po³udniowego.

Praska strona Wis³y tak¿e otrzyma³a swój oddzia³ stra¿y ogniowej. Mieœci³ siê
w drewnianych budynkach przy ul. Petersburskiej. Z czasem zosta³ przeniesiony
do istniej¹cego do dziœ budynku przy ul. Marcinkowskiego. Budynek projektu in¿.
Józefa Or³owskiego pierwotnie mia³ dostawion¹ czworok¹tn¹ czatowniê. Niestety,
w 1954 r. zosta³a bezzasadnie rozebrana. G³ówny budynek pomimo swej wartoœci
zabytkowej znajduje siê w z³ym stanie. Pozbawiony w du¿ej mierze tynków, czeka
na remont.

Miejmy nadziejê, ¿e w najbli¿szych latach – zgodnie z obietnicami Komen-
dy Sto³ecznej Stra¿y – uda siê odbudowaæ czêœæ z nieistniej¹cych czatowni. Ich bry-
³y urozmaica³y pejza¿ miasta i by³y œwiadectwem funkcji budynków, przy których
sta³y.

Micha³ Krasucki
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RECENZJE

¯EÑSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
NA SASKIEJ KÊPIE

Na Saskiej Kêpie, przy ulicy Obroñców 31, w latach 1945-1964 mieœci³o siê XII Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie, s³ynna ¿eñska szko³a œre-
dnia, która wykszta³ci³a kilkanaœcie roczników „panienek z Saskiej Kêpy” – nie
tylko z tej zielonej, inteligencko-artystycznej i nieco snobistycznej dzielnicy, lecz
tak¿e z Pragi i Grochowa. Historia tego Liceum (przez wiele lat by³o to Gimnazjum
i Liceum) siêga 1930 r., gdy Gimnazjum im. Marii Konopnickiej stworzy³o filiê na
prawym brzegu Wis³y, przy ulicy Targowej 63. W 1934 r. szko³a ta zosta³a przenie-
siona na Kawêczyñsk¹ 12, a po objêciu posady dyrektorki przez dr Jadwigê Zanow¹
w 1935 r. – otrzyma³a numer XII i jako patronkê Mariê Sk³odowsk¹-Curie. Odt¹d
wiêc mo¿na liczyæ w³aœciw¹ historiê tego Liceum, do 1951 r. kierowanego przez
Jadwigê Zanow¹, jedn¹ z najwybitniejszych osobowoœci w historii polskiego szkol-
nictwa.

Dr Jadwiga Zanowa, siostra Jêdrzeja Moraczewskiego, dzia³acza PPS i polityka
II RP (by³ m.in. wicemarsza³kiem Sejmu), ¿ona Olgierda, wnuka Tomasza Zana,
podczas II wojny œwiatowej by³a wspó³organizatork¹ tajnego szkolnictwa, a o dzie-
jach szkó³ œrednich w Warszawie od pocz¹tku XX w. po rok 1945 mo¿na dowiedzieæ
siê z jej cennej ksi¹¿ki W s³u¿bie oœwiaty (1961).

W swoim Liceum skupi³a wielu znakomitych pedagogów; wœród nich byli dwaj
siostrzeñcy Jadwigi Kowalczykówny (za³o¿ycielki pensji na Wiejskiej i d³ugoletniej
dyrektorki tej jednej z najs³yniejszych szkó³ ¿eñskich w Warszawie): Wiktor Eh-
renfeucht – astrofizyk (zm. 1943) i Jan Ehrenfeucht – fizyk, uczy³ w Sk³odow-
skiej-Curie przez wszystkie powojenne lata i by³ jedynym mê¿czyzn¹ w gronie pe-
dagogicznym w czasie blisko dwudziestoletniej historii Liceum na Saskiej Kêpie.
A wœród pedagogów Liceum znalaz³y siê m.in.: dr Adela Bornholtzowa – historyk,
filozof i sinolog, Jadwiga Daabowa – filolog klasyczny (obie potem zatrudnione by-
³y na UW), Zofia Herfurtowa – matematyk, Maria Iwanowska – chemik, Barbara
Bartecka – biolog, Irena Straszyñska – matematyk, Irena Czy¿ewiczowa – biolog,
madame Zofia Piwowoñska – ucz¹ca francuskiego, a z m³odszego pokolenia m.in.:
Jadwiga Czajka, absolwentka tej szko³y, historyk, wybitna instruktorka ZHP, Maria
Urban-Kaliciñska – polonistka, tak¿e wywodz¹ca siê z tego Liceum. Wœród wybija-
j¹cych siê postaci, które tylko kilka lat uczy³y na Saskiej Kêpie, wymieniæ trzeba



przede wszystkim polonistkê i historyka Ewê Egerow¹, d³ugoletni¹ dyrektorkê Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stefanii Sempo³owskiej na ¯oliborzu (w Sk³odow-
skiej w latach 1952-1956; straci³a wówczas stanowisko dyrektorki po przes³ucha-
niach na UB dotycz¹cych jej zwi¹zków z AK).

Pe³ny wykaz nauczycieli Liceum odtworzony zosta³ na podstawie archiwum
szko³y, a zaprezentowany jest w dwóch wersjach: w uk³adzie wed³ug specjalnoœci
i w uk³adzie alfabetycznym. Kadra znakomitych na ogó³ nauczycieli gwarantowa³a
Liceum im. Sk³odowskiej-Curie wysoki poziom nauczania; jednoczeœnie szko³a
wychowywa³a – w sposób nawi¹zuj¹cy do tradycji znanych warszawskich szkó³ dla
„panienek”, takich w³aœnie jak pensja Kowalczykówny. Takie tradycje, przeniesio-
ne w okres stalinowski, by³y ju¿ ewenementem, trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e Liceum
im. Sk³odowskiej-Curie mia³o wówczas opiniê szko³y „reakcyjnej”. Prze³om paŸ-
dziernika 1956 r. zaowocowa³ (g³ównie za spraw¹ Jadwigi Czajki) reaktywacj¹
harcerstwa skautowego – 13 W¯DH przy Liceum im. Marii Sk³odowskiej-Curie
(historia tej dru¿yny – przerwana w okresie stalinowskim – siêga³a czasów przed-
wojennych). W³aœnie grupa harcerek maturzystek z prze³omu lat piêædziesi¹tych
i szeœædziesi¹tych zainicjowa³a zbieranie wspomnieñ o Liceum, a mia³y one przede
wszystkim przypomnieæ nauczycieli, metody wychowawcze, atmosferê szko³y. Re-
dakcyjnego opracowania zebranych materia³ów podjê³a siê nale¿¹ca do tej harcer-
skiej „grupy inicjatywnej” dr Ma³gorzata Malewicz, filolog klasyczny, historyk
i t³umacz (prze³o¿y³a m.in. Georges’a Duby’ego Rok Tysiêczny). W 2006 r. ukaza³a
siê pod jej redakcj¹ ksi¹¿ka Panienki z Saskiej Kêpy, a dwa lata póŸniej Panienki
z Saskiej Kêpy – czêœæ druga, obie z podtytu³em Z dziejów Pragi Po³udnie. Wydania
obu tomów – bogato ilustrowanych zdjêciami, stronami pamiêtników, ró¿nego ty-
pu dokumentami – podjê³o siê wydawnictwo £oœgraf, specjalizuj¹ce siê w wydawa-
niu wspomnieñ. Oba tomy spotka³y siê z wielkim zainteresowaniem przede wszyst-
kim absolwentek Liceum i ich rodzin, a tak¿e mi³oœników Saskiej Kêpy, poniewa¿
t³em „akcji” jest przecie¿ willowa Saska Kêpa, dzielnica, która ma specjalny klimat
i swoj¹ legendê, a historia Liceum im. Curie-Sk³odowskiej, w którym uczy³y siê
m.in. Agnieszka Osiecka, Olga Lipiñska, Anula Czapnik, Ewa Osiñska, Maria Sza-
b³owska, Magda Zawadzka, jest czêœci¹ tej historii i tej legendy.

Warto jednak spojrzeæ na te dwa tomy nie tylko jako na sentymentaln¹ literatu-
rê przypominajac¹ absolwentkom czasy m³odoœci, a mi³oœnikom Saskiej Kêpy kli-
maty sprzed lat, lecz równie¿ jako na istotne Ÿród³o wiedzy o fragmencie dziejów
oœwiaty w Warszawie, bo tak¹ rolê publikacja ta niew¹tpliwie odgrywa.

Tom pierwszy w zamierzeniu inicjatorek ksi¹¿ki poœwiêcony mia³ byæ g³ównie
historii Liceum oraz jego pedagogom. Rys historyczny Liceum opracowa³a Ma³go-
rzata Malewicz. W tomie znajduj¹ siê te¿ cenne opracowania dotycz¹ce: dyrektor
Jadwigi Zanowej (pióra Marii Urban-Kaliciñskiej), Jana Ehrenfeuchta (na tle in-
teresuj¹cej sagi rodzinnej – opracowanie Doroty Szczawiñskiej-Sikorskiej), Zofii
Herfurtowej, z rodziny Szturm de Sztrem, z ciekaw¹ dzia³alnoœci¹ niepodleg³o-
œciowo-socjalistyczn¹ jeszcze sprzed I wojny œwiatowej, nauczycielki aktywnej te¿
w tajnym nauczaniu podczas II wojny (autorka Barbara Suraga) i kilka innych sk³a-
daj¹cych siê na fragment panoramy dziejów polskiej inteligencji. Podstawow¹ czêœæ
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ksi¹¿ki, zatytu³owan¹ My i Oni, stanowi¹ jednak wspomnienia uczennic o nauczy-
cielach i latach szkolnych.

Redaktorka tomu dysponowa³a te¿ kronik¹ szko³y oraz wierszami o szkole:
uczennic i przede wszystkim profesora Jana Ehrenfeuchta. Szczególnie wiersze
profesora – dowcipne i pe³ne uroku – sta³y siê prawdziw¹ ozdob¹ tomu. Uœmiech
budzi te¿ zgromadzony w ksia¿cê humor z zeszytów szkolnych. Ten specyficzny
materia³ dokumentalny Ma³gorzata Malewicz umieœci³a w dziale zatytu³owanym
Dawnych wspomnieñ czar.

Tom, obok wykazu nauczycieli (z uwzglêdnieniem dat, kiedy pracowali w Li-
ceum), zawiera cenny wykaz maturzystek – u³o¿ony chronologicznie klasami matu-
ralnymi, tak¿e opracowany na podstawie archiwum Liceum.

Jak pisze Ma³gorzata Malewicz we wstêpie do czêœci drugiej Panienek z Saskiej
Kêpy, ju¿ na promocji pierwszej ksi¹¿ki, która odby³a siê na poczatku grudnia
2006 r., t³umnie zgromadzone absolwentki upomina³y siê o tom nastêpny. I wkrót-
ce zaczê³y do niej nap³ywaæ materia³y przeznaczone do tomu drugiego, jakby by³o
oczywiste, ¿e Ma³gorzata Malewicz ma znów podj¹æ (honorowo!) pracê redakcyjn¹
nad now¹ ksi¹¿k¹. I rzeczywiœcie – podjê³a siê jej, a wykona³a j¹ znów wzorowo.

Materia³ wspomnieniowy zgromadzony do drugiej czêœci mówi³ ju¿ mniej o pro-
fesorach, wiêcej o atmosferze szko³y, o roli szko³y w ¿yciu uczennic.

Podstawowa czêœæ ksi¹¿ki zatytu³owana zosta³a Co nam zosta³o z tych lat...,
a wspomnienia zosta³y u³o¿one chronologicznie wed³ug lat matur autorek: od 1942
do 1965 r., gdy ju¿ matura nie by³a w murach szko³y przy Obroñców, lecz „na wy-
gnaniu” (liceum ¿eñskie zakoñczy³o swoj¹ historiê i zosta³o wch³oniête przez koe-
dukacyjne Liceum im. Adama Mickiewicza).

W drugiej czêœci szczególnie cenne s¹ wspomnienia maturzystki z czasów
okupacji – Jadwigi Czajki, póŸniejszej d³ugoletniej nauczycielki w tym Liceum.
W ksi¹¿ce mo¿na zobaczyæ reprodukowany dokument z tajnie zdawanej matury.
By³a to kartka z podpisem dr Jadwigi Zanowej, z dat¹ „2 IX 1942”, na której czyta-
my: „Niniejszym zaœwiadczam, ¿e panna Jadwiga Czajka jest osob¹ godn¹ zaufania.
Znam j¹ jako moj¹ uczennicê, która by³a w szkole szeœæ lat i skoñczy³a nauki z wy-
nikiem dobrym. Uprzejmie proszê o udzielenie jej pomocy”. Profesor Tadeusz
Manteuffel, do którego zg³osi³a siê z t¹ kartk¹, doskonale zrozumia³, o co chodzi
i – po rozmowie – przyj¹³ Jadwigê Czajkê na Wydzia³ Historyczny tajnego Uniwer-
sytetu Warszawskiego, który oczywiœcie ukoñczy³a (ju¿ jawnie) – po wojnie. Jeszcze
tylko jedno wspomnienie (maturzystki z 1949 r. Anieli Leœniewskiej-Zmys³ow-
skiej) dotyka czasów wojny, ale skupione jest ju¿ na okresie powojennym, odczuwa-
nym jako radosny czas odbudowy, gdy nawet szko³ê trzeba by³o sobie odgruzowaæ,
a po okropnoœciach wojny – trudne warunki bytowe znoszone by³y z pogod¹.

Kilka wspomnieñ dotyczy lat 1951-1955. Ze wspomnieñ wynika, ¿e szko³a na-
wet w ponurym okresie stalinowskim, gdy wiele rodzin dotyka³y rewizje i areszto-
wania, gdy starsze uczennice by³y powo³ywane do Ochotniczych Hufców Pracy
(wcale nie ochotniczo), stara³a siê s³u¿yæ oparciem potrzebuj¹cym i w ka¿dych
warunkach dobrze wype³niaæ misjê przekazywania wiedzy i wychowania powie-
rzonych jej uczennic. W Liceum dzia³a³o kó³ko dramatyczne (wystawiono np.
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z du¿ym powodzeniem Œluby panieñskie z udzia³em kolegów z gimnazjum mêskie-
go; grali m.in. Halszka Janaszek – dziœ prof. Halina Janaszek-Ivani‹ková oraz An-
drzej Drawicz; kó³ko dramatyczne prowadzi³ m.in. Jerzy Krasowski). Organizowa-
ne by³y dodatkowe zajêcia z historii sztuki, du¿o uwagi przywi¹zywano do sportu,
a zajêcia prowadzi³a pani Zofia Brydak (jak ujawniono w jednym ze wspomnieñ,
dowo¿ona przez jakiœ czas do szko³y po nocnych przes³uchaniach przez UB). Przez
ca³y czas w Liceum odbywa³y siê lekcje religii, w których mo¿na by³o nie uczestni-
czyæ, ale korzystano z tego sporadycznie. Na maturalnych œwiadectwach z tego cza-
su wiêkszoœæ uczennic mia³a stopieñ z religii! Szko³a s³ynna by³a z dyscypliny; dba-
no o „dobre wychowanie” uczennic – ubranych w przepisowe granatowe fartuchy
z bia³ymi ko³nierzykami, obowi¹zkowo te¿ nale¿a³o nosiæ tarczê z numerem szko³y.
Sytuacja polityczna w kraju by³a tematem tabu, w tych sprawach obowi¹zywa³o
milczenie. ZMP wprawdzie dzia³a³o w szkole; ze wspomnieñ jednak wynika, ¿e nie
wywiera³o specjalnego wp³ywu na ¿ycie szko³y. Natomiast ogromny wp³yw mia³
prze³om, jaki nast¹pi³ w paŸdzierniku 1956 r. Szczególnie istotna okaza³a siê w³aœnie
reaktywacja utworzonej ju¿ w 1933 r. i aktywnej te¿ podczas okupacji 13. Warszaw-
skiej ¯eñskiej Dru¿yny Harcerek (harcmistrzyni Jadwiga Czajka napisa³a Historiê
13 W¯DH przy Pañstwowym ¯eñskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Sk³odowskiej-
-Curie na Pradze, 1933-1964, wydan¹ w 2003 r.). Tote¿ pokaŸn¹ czêœæ nowego tomu
zajmuj¹ bardzo ciekawe wspomnienia z ¿ycia harcerskiego uczennic Liceum po
1956 r., z wycieczek i obozów. W tym barwnym ¿yciu harcerskim wa¿ne by³o tak¿e
kszta³cenie charakterów. W³aœnie harcerstwo okaza³o siê najmocniejszym czynni-
kiem integruj¹cym – nieprzypadkowo wiêc absolwentki z tego krêgu podjê³y bezin-
teresowny trud doprowadzenia do powstania dwóch ksi¹¿ek o Liceum.

Ostatnia czêœæ ksi¹¿ki, zatytu³owana Przemijanie, zawiera kilka wspomnieñ, któ-
re „nie pasowa³y” do czêœci pierwszej, nie dotyczy³y bowiem bezpoœrednio szko³y,
a niew¹tpliwie najbardziej interesuj¹ce s¹ wœród nich Refleksje na koniec wieku Ma-
rii Urban-Kaliciñskiej, pisane dla wnuków, a udostêpnione przez córkê Ma³gorza-
tê. Wspomnienie to – o kolejach ¿ycia, o tragediach i pokonywaniu trudnoœci
– przybli¿a czytelnikowi jeszcze jedn¹ postaæ z grona pedagogicznego Liceum, tak¿e
wybijaj¹c¹ siê w dziejach powojennej oœwiaty (by³a póŸniej dyrektork¹ liceum na
Goc³awku i doprowadzi³a do nadania mu imienia w³aœnie Marii Sk³odowskiej-Curie).

W tej czêœci krótki tekst poœwiêcony jest jeszcze jednej nauczycielce – Jadwidze
Wasilewskiej-Jantar, nale¿¹cej do m³odszego pokolenia nauczycieli w Sk³odow-
skiej-Curie, kontynuuj¹cej pracê fizyka w Liceum im. Adama Mickiewicza, które
„Sk³odowsk¹” wch³onê³o. Niestety, nie dotar³a w porê do redaktorki ksi¹¿ki infor-
macja o niezwykle aktywnej dzia³alnoœci pani Jadwigi Jantar w Solidarnoœci Nau-
czycieli i o upamiêtniaj¹cej j¹ tablicy znajduj¹cej siê w³aœnie w „Mickiewiczu”.

Refleksyjny tekst wspomnienia Zofii Konaszkiewicz, maturzystki z 1962 r., za-
dedykowany „Pani Jadwidze Czajce (...) z podziêkowaniem za podtrzymywanie
œwiat³a”, a koñcz¹cy siê s³owami hymnu harcerek „SadŸmy ró¿e...”, s³usznie zamy-
ka tom jako Pos³owie.

W tomie tym znajdziemy tak¿e listê maturzystek – „panienek wygnanych z ra-
ju”, które maturê zdawaæ ju¿ musia³y w koedukacyjnym Liceum im. Adama
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Mickiewicza, a tak¿e informacjê o grobach nauczycieli Liceum (absolwentki prosi-
³y, by taka informacja w ksi¹¿ce siê znalaz³a).

W obu tomach s¹ oczywiœcie indeksy osobowe. Nie ma natomiast notek o auto-
rkach wspomnieñ; szkoda – takie informacje te¿ by³yby cenne, bo dotyczy³yby ¿y-
cia „pomaturalnego” choæ czêœci absolwentek szko³y.

Wa¿n¹ rolê dokumentaln¹ odgrywaj¹ liczne ilustracje. Zamieszczone fotografie
mówi¹ sporo o ¿yciu szko³y i jej uczennic; przedstawiaj¹ zawody sportowe, wy-
cieczki, obozy harcerskie, kó³ka artystyczne itp. Wartoœæ historyczn¹ maj¹ te¿ re-
produkcje dokumentów, np. cenzurki szkolne, gazetka szkolna „M³odoœci¹ silni”,
kartki z dzienniczków szkolnych, kartki z wpisami do pamiêtników, jest nawet kar-
ta powo³ania i legitymacja junacka cz³onkini obozu OHP. W drugiej czêœci ksi¹¿ki
wydawca zamieœci³ te¿ kilka stron poœwiêconych promocji (2 grudnia 2006 r.) pier-
wszej czêœci Panienek... (zaproszenie, plakat, fotografie).

Oba tomy, w miêkkiej oprawie – z sympatycznymi panienkami na ok³adkach,
odznaczaj¹ siê brawurow¹ typografi¹ (czasem z pewnym dystansem do przyjêtych
klasycznych norm sztuki edytorskiej). Niew¹tpliwie s¹ to ksi¹¿ki z klimatem, zro-
dzone z wdziêcznoœci dla nie¿yj¹cych ju¿ na ogó³ nauczycieli, z potrzeby refleksji
nad czasem, który przemin¹³, a tak¿e – z potrzeby powrotu do lat m³odoœci. A hi-
storykom oœwiaty i varsavianistom przyby³o sporo ciekawego materia³u Ÿród³owe-
go, przybli¿aj¹cego dzieje jednej z presti¿owych szkó³ warszawskich.

Barbara Petrozolin-Skowroñska

Panienki z Saskiej Kêpy. Z dziejów Pragi Po³udnie. XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Cu-
rie, red. M. Malewicz, Oficyna Wydawnicza £oœgraf, Warszawa 2006, ss. 366, 14 nlb., mapka, ilustracje;
Panienki z Saskiej Kêpy – czêœæ druga. Z dziejów Pragi Po³udnie, red. M. Malewicz, Oficyna Wydawnicza
£oœgraf, Warszawa 2008, ss. 313, 12 nlb., ilustracje.

DZIEWIÊÆDZIESI¥T SPOJRZEÑ
NA POWSTAÑCZ¥ STARÓWKÊ

Bibliografia Powstania Warszawskiego liczy dziœ parê tysiêcy pozycji tekstowych
w tzw. drukach zwartych, nie licz¹c publikacji prasowych. Znacznie mniej jest wy-
dawnictw ilustracyjnych, przede wszystkim albumów fotograficznych.

Minê³o ju¿ 50 lat od ukazania siê pierwszego, a by³o nim Miasto nieujarzmio-
ne, wydane przez Iskry – dzie³o zespo³u redakcyjnego, bardzo dobrze opracowane
graficznie przez Jana M³odo¿eñca. Nas – ¿o³nierzy Armii Krajowej i uczestników
Powstania – emocjonalnie album ów poruszy³ nie mniej chyba ni¿ filmowy Kana³
Andrzeja Wajdy, oba by³y bowiem jak pierwsze b³yski œwiat³a po latach ciemnoœci.
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Wkrótce nak³adem Instytutu Wydawniczego PAX wyszed³ drugi album – Dni Po-
wstania Stanis³awa Kopfa, nie ostatni tego autora, który sta³ siê z czasem specjalist¹
w dziedzinie projektowania „powstaniowych” albumów. Jeœli przyj¹æ, ¿e wed³ug
dawnych kanonów prasoznawczych uk³ad graficzny kolumny mo¿e byæ „statycz-
ny” lub „dynamiczny”, albumy Kopfa – szczególnie 63 dni – s¹ przyk³adem tego
drugiego: ¿ywe, o skontrastowanych formatach zdjêæ i dobrze wywa¿onych propor-
cjach miêdzy fotografiami a partiami tekstu.

O ile Stanis³aw Kopf montowa³ swe albumy z prac wielu autorów – powstañ-
czych fotoreporterów, a tak¿e ze Ÿróde³ niemieckich, to równolegle ukazywa³y siê
te¿ fotograficzne albumy autorskie Tadeusza Bukowskiego, Sylwestra Kris-Brauna,
Eugeniusza Lokajskiego i innych.

Wszystkie one nie tylko oddzia³ywa³y emocjonalnie, ale poszerza³y te¿ wiedzê
o Powstaniu dziêki – w miarê up³ywu czasu – coraz pe³niejszym i konkretniejszym
komentarzom tekstowym do zamieszczanych fotografii. Jedynym w tej mierze kro-
kiem wstecz by³y Epizody Powstania Warszawskiego, gdzie wrêcz irytuj¹cy by³ nie-
dostatek informacji oraz anonimowoœæ poszczególnych ludzi i ca³ych oddzia³ów
powstañczych, ju¿ wczeœniej zidentyfikowanych.

Wœród skromniejszych edytorsko zbiorów zdjêæ wyró¿nia siê fotograficzny album
Wies³awa Chrzanowskiego, którego autor zas³uguje na podziw, gdy¿ nie jest to do-
robek powstañczego fotoreportera, a dowódcy liniowego plutonu, fotografuj¹cego
w krótkich przerwach miêdzy bardzo ciê¿kimi bojami batalionu „Gustaw”.

Nie sposób wymieniæ tu wszystkich zas³uguj¹cych na uwagê pozycji tego typu.
W sumie obraz fotograficzny Powstania przedstawia siê dziœ, po ponad 60 latach,
doœæ okazale i zdawa³oby siê, ¿e trudno wzbogaciæ go o kolejn¹ wa¿n¹ pozycjê.
A jednak w roku bie¿¹cym otrzymaliœmy rzecz nie tylko now¹, ale pod pewnymi
wzglêdami nawet nowatorsk¹.

Staraniem Muzeum Historycznego m.st. Warszawy ukaza³ siê albumowy zbiór
fotografii Jerzego Chojnackiego, opracowany przez zespó³ autorski: Izabella Mali-
szewska, Zygmunt Walkowski i Maciej Mikulski.

Jak podaje w przedmowie do albumu Izabella Maliszewska, Jerzy Chojnacki (fo-
toreporter AK „Chojna”) otrzyma³ zezwolenie na wykonywanie zdjêæ od komen-
danta 4. rejonu Obwodu Œródmieœcie, majora „Zagoñczyka”. Chojnacki fotografo-
wa³ powstañcz¹ Starówkê, gdzie „Zagoñczyka” w godzinie „W” nie by³o, s¹ wiêc
dwie mo¿liwoœci: albo Chojnacki ju¿ 1 sierpnia przeszed³ z 4. rejonu na Stare Mia-
sto (1. rejon), albo otrzyma³ zezwolenie wczeœniej, ju¿ w konspiracji. Jeœli tak, to by³o
to prawdopodobnie nie tylko zezwolenie, ale powierzona mu s³u¿bowa funkcja.

Staromiejskie zdjêcia „Chojny” s¹ o tyle szczególne i cenne, ¿e – jak s³usznie za-
uwa¿y³a Izabella Maliszewska – „ikonografia tego rejonu jest stosunkowo uboga
i fragmentaryczna”. Wynika³o to z przebiegu dzia³añ. W powstañczych dzielnicach
– wyj¹wszy Wolê, na któr¹ nawa³a niemiecka runê³a niemal od pierwszej chwili –
by³y pocz¹tkowo okresy wzglêdnego spokoju, pozwalaj¹ce na stworzenie przynaj-
mniej namiastki normalnego ¿ycia. A i póŸniej w wiêkszych dzielnicach, jak Œród-
mieœcie, Mokotów czy ¯oliborz, zaistnia³ podzia³ na liniê frontu, gdzie toczy³y siê
zaciek³e boje, oraz „ty³y”, czyli ich zaplecze. Owe „ty³y” te¿ by³y bombardowane
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z powietrza i druzgotane artyleri¹, niemniej istnia³y tam warunki organizowania te-
atrzyków kukie³kowych, koncertów Mieczys³awa Fogga czy seansów filmowych
w œródmiejskim kinie Palladium, a tak¿e wêdrówek po mieœcie z aparatem fotogra-
ficznym.

Na Starym Mieœcie ów pocz¹tkowy spokój trwa³ niezwykle krótko, bo gwa³tow-
ne szturmy na niektórych odcinkach nieprzyjaciel rozpocz¹³ ju¿ po kilku dniach,
z pocz¹tkiem zaœ drugiej dekady sierpnia – praktycznie wszêdzie. Wobec szczup³o-
œci obszaru staromiejskiej dzielnicy nie zaistnia³ te¿ podzia³ na liniê frontu i jej za-
plecze. Wszystko by³o mia¿d¿one jednakowo. Dlatego fotografie Jerzego Chojnac-
kiego ukazuj¹ powstañcze Stare Miasto jedynie w pocz¹tkowej fazie.

Ukazuj¹ jednak nieszablonowo. Nie ma tu charakterystycznych dla innych albu-
mów, a czêsto sztucznie upozowanych scen obrony barykad. Prawie nie ma oddzia-
³ów powstañczych. S¹ za to staromiejskie ulice, przechodnie, codzienna krz¹tanina
– przy budowie umocnieñ albo transporcie ¿ywnoœci lub granatów. Jest atmosfera
tych pierwszych radosnych dni z powstañczymi plakatami zamiast patroli niemiec-
kiej ¿andarmerii. Jest ów tytu³owy „skrawek wolnej Warszawy”.

Zastanawia du¿a liczba zdjêæ powstañczych barykad – niektóre zosta³y przedsta-
wione nawet w kilku ujêciach, co potwierdza przypuszczenie, i¿ Jerzy Chojnacki
dzia³a³ wed³ug otrzymanych wytycznych, dokumentuj¹c m.in. stan umocnieñ.

Wartoœæ omawianego zbioru nie ogranicza siê do walorów ilustracyjnych. Nie-
które zdjêcia dowodz¹, ¿e fotografia mo¿e byæ nie tylko ilustracj¹, ale równie¿ ma-
teria³em dowodowym, weryfikuj¹cym tekst. Przyk³adem – zdjêcie ze strony 55.
Gdy rozpoczêto ewakuacjê kana³ow¹, na obrze¿ach Starówki pozosta³y jedynie pa-
trole os³onowe. Patrol z batalionu „Gustaw” u zbiegu Podwala i Piekarskiej posta-
nowi³ œcian¹ ognia odgrodziæ siê od napieraj¹cych Niemców. Wówczas w³aœciciel
pobliskiego magazynu papieru zaproponowa³ podpalenie swego zak³adu, gorliwie
uczestnicz¹c w realizacji tego pomys³u. W ksi¹¿ce Powstañcza Starówka opisa³em to
wydarzenie, daj¹c wiarê powstañczym relacjom, ale nie dysponuj¹c dowodem, i¿ ta-
ki sk³ad papierniczy w ogóle istnia³. Potwierdzenie znalaz³em dopiero teraz, na
zdjêciu Chojnackiego.

Podobnie jest z fotografi¹ ze strony 85, wykonan¹ na D³ugiej, z widocznym
w g³êbi wylotem ulicy Barokowej. Utrwalona scena legitymowania przechodniów
przez powstañcz¹ ¿andarmeriê w tym w³aœnie miejscu jest potwierdzeniem infor-
macji, ¿e przy Barokowej kwaterowa³a wtedy Komenda G³ówna AK. A wiêc znów
fotografia jest czynnikiem weryfikuj¹cym.

I jeszcze jeden tego przyk³ad. W Reducie PWPW pisa³em o tym, jak 2 sierpnia
powstañcy atakowali Polsk¹ Wytwórniê Papierów Wartoœciowych pod os³on¹ toczo-
nego przed sob¹ furgonu z pobliskiej piekarni przy ul. Zakroczymskiej. Nie widzia-
³em tego furgonu na ¿adnej fotografii. Teraz dopiero okaza³o siê, ¿e uwieczni³ go Je-
rzy Chojnacki! Wystarczy zajrzeæ na 100 stronê albumu. Furgon ma nawet œlady po
pociskach broni¹cych siê w PWPW ¿andarmów.

Dla ni¿ej podpisanego sensacj¹ jest fotografia ze strony 91. W bogatej ikono-
grafii Powstania nie natrafi³em na zdjêcie ¿adnego z dwóch tramwajarskich pluto-
nów walcz¹cych na Muranowie, a podporz¹dkowanych zgrupowaniu „Leœnik”.
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Tramwajarskie czapki kilku m³odych mê¿czyzn widocznych w g³êbi zdjêcia plus
miejsce jego wykonania – bardzo bliskie muranowskiej zajezdni – pozwalaj¹ niemal
na pewno stwierdziæ, ¿e s¹ to w³aœnie owi powstañcy – tramwajarze.

Podobnie odkrywczych fotografii jest w omawianym albumie wiêcej.
To by³y próby wyjaœnienia, co Jerzy Chojnacki fotografowa³, a pozostaje od-

powiedŸ na pytanie: jak fotografowa³. Zdecydowana wiêkszoœæ zdjêæ powstañczych
ma charakter typowo reporterski, w których liczy siê przede wszystkim przedsta-
wiana treœæ, a w dalszej dopiero kolejnoœci artystyczny walor fotografii. Jest to zro-
zumia³e, gdy¿ wœród fotoreporterów bywaj¹ wprawdzie osoby o wrodzonym
poczuciu estetyki, s¹ to jednak cechy indywidualne, niepog³êbione studiami arty-
stycznymi.

Z Jerzym Chojnackim rzecz mia³a siê inaczej. Jak podaje w przedmowie Izabella
Maliszewska, najpierw studiowa³ na Wydziale RzeŸby w Pañstwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych w Krakowie, a póŸniej w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie.
Dodajmy, ¿e u wybitnego rzeŸbiarza – prof. Tadeusza Breyera. Mia³ wiêc Chojnacki
opanowane wspólne dla plastyki i fotografiki zasady kompozycji obrazu, umiejêt-
noœæ œwiadomego operowania kontrastem lub harmoni¹, ukszta³towan¹ wra¿liwoœæ
na grê œwiat³ocienia…

S¹ i u Chojnackiego zdjêcia bardziej i mniej udane pod wzglêdem artystycznym,
ogólnie jednak widzimy tu dobry profesjonalny poziom.

I wreszcie ostatnia sprawa: jak dzie³o Jerzego Chojnackiego przedstawili autorzy
albumu?

Dobrze siê sta³o, ¿e zbiór poprzedzony zosta³ zwiêz³ym szkicem historycznym
pióra Stanis³awa Maliszewskiego, przedstawiaj¹cym skrótowo bój o Stare Miasto,
z trafnym wypunktowaniem najwa¿niejszych wydarzeñ. By³o to niezbêdne, bo
dziêki temu doœæ wycinkowy – przede wszystkim w czasie – obraz fotograficzny
Starówki zosta³ osadzony w szerszych realiach historycznych.

Dobór owych 90 zdjêæ, dokonany przez Izabellê Maliszewsk¹, oraz ich uk³ad nie
jest przypadkowy, tworzy logiczny ci¹g, odpowiadaj¹cy fotoreporterskiej wêdrówce
Jerzego Chojnackiego.

Najistotniejsza jest jednak przyjêta przez autorów formu³a prezentacji ca³ego
materia³u, dziêki której Skrawek wolnej Warszawy uznaæ mo¿emy za pozycjê nowa-
torsk¹.

Ka¿demu zdjêciu towarzyszy planik sytuacyjny z dok³adn¹ lokalizacj¹ sfoto-
grafowanego obiektu, a tak¿e wskazaniem punktu, z którego zdjêcie wykonano,
oraz fotografia wspó³czesna, obrazuj¹ca dzisiejszy wygl¹d fotografowanego niegdyœ
miejsca. Takie kompleksowe, trójelementowe ujêcie tematu jest szczególnie przy-
datne m³odemu pokoleniu odbiorców albumu – jako swoisty „uruchamiacz” wy-
obraŸni.

G³ówna w tym zas³uga Zygmunta Walkowskiego, niew¹tpliwie najlepszego spe-
cjalisty w dziedzinie ikonografii Powstania. Walkowski wypracowa³ sobie w³asn¹
metodê identyfikacji miejsc i obiektów, bazuj¹c¹ nie tylko na gruntownej wiedzy
varsavianistycznej, lecz równie¿ na wykorzystaniu zasad geometrii, perspektywy,
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a tak¿e wielu innych czynników, jak wspó³zale¿noœæ miêdzy kierunkiem padania
œwiat³a a por¹ dnia, czy bardzo przydatne dla tych ustaleñ zdjêcia lotnicze.

Na kartach albumu Zygmunt Walkowski wyjaœnia zasady swej metody, ale na
podstawie wieloletniej z nim znajomoœci oraz obserwacji jego dzia³añ mogê stwier-
dziæ, ¿e niezale¿nie od stworzenia sobie doskona³ego warsztatu badawczego dyspo-
nuje on niebywa³¹ intuicj¹, maj¹c coœ w rodzaju „szóstego zmys³u”.

Na uwagê zas³uguje oprawa graficzna albumu. Jeœli chodzi o oprawê w sen-
sie dos³ownym, to Maciej Mikulski unikn¹³ czêstego dziœ efekciarstwa, wyra¿a-
j¹cego siê mieszanin¹ ró¿nych krojów i wielkoœci liternictwa oraz nadu¿ywaniem
koloru.

Czarno-bia³a ok³adka, skromna typograficznie, ale o dobrze wywa¿onych pro-
porcjach doskonale koresponduje z czarno-bia³¹ zawartoœci¹ wnêtrza albumu,
uk³ad zaœ owego wnêtrza te¿ zaprojektowany jest konsekwentnie i czytelnie. Kwad-
ratowy format sprzyja przejrzystoœci trójelementowego uk³adu stron.

Uwagê zwracaj¹ fotograficzne przerywniki na czarnym tle, które w innego ty-
pu publikacji nazwalibyœmy kartami przedrozdzia³owymi, przedzielaj¹ce w³aœciwy
materia³ fotograficzny. S¹ nie tylko urozmaiceniem uk³adu. Przenikanie siê ludzi-
-zjaw sprzed lat kilkudziesiêciu z obrazem dzisiejszym staromiejskiej ulicy stwarza
osobliwy nastrój, który u wra¿liwego czytelnika mo¿e wywo³aæ nawet refleksje do-
tycz¹ce czasu i jego przemijania.

Reasumuj¹c – otrzymaliœmy bardzo cenn¹ pozycjê poœwiêcon¹ Powstaniu War-
szawskiemu, wartoœciow¹ jako zbiór fotograficzny, a nieszablonowo opracowan¹
pod wzglêdem edytorskim.

Juliusz Kulesza

Izabella Maliszewska (wybór i uk³ad zdjêæ), Zygmunt Walkowski (opracowanie topograficzne i fotografie
wspó³czesne), Maciej Mikulski (opracowanie graficzne), Skrawek wolnej Warszawy. Codziennoœæ powstañ-
czej Starówki w fotografii Jerzego Chojnackiego (ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy), Warszawa
2008.

Recenzje 83



PRO MEMORIA

ZMARLI
LIPIEC-WRZESIEÑ 2008

Witold Mieczys³aw Bartnicki (9 VII, w wieku 83 lat) – ¿o³nierz AK w zgrupowaniu
„Rados³aw”, w batalionie „Zoœka”, bra³ udzia³ w akcji pod Arsena³em, Celestynowem i Sie-
czychami, harcerz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Wiktor”,
prezes stowarzyszenia by³ych ¿o³nierzy batalionu „Zoœka”, odznaczony m.in. Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Warszawskim
Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP z Rozet¹ i Mieczami.

Doc. Halina Chamerska (2 VIII) – historyk, bibliotekoznawca, kierownik Oddzia³u
Prac Naukowych BUW w latach 1962-1967, kierownik Zak³adu Informacji Naukowej Insty-
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW (obecnie: Instytutu Informacji Na-
ukowej i Studiów Bibliologicznych) w latach 1969-1978.

Tadeusz Fabjanowicz (23 VIII, w wieku 93 lat) – vel Klemens Staniszewski, dowódca
IV plutonu uzbrojenia w czasie Powstania Warszawskiego, rusznikarz, ps. „Fabian”, odzna-
czony m.in. Krzy¿em AK, Krzy¿em Partyzanckim, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Prof. Bronis³aw Geremek (13 VII, w wieku 76 lat) – historyk mediewista, polityk, pose³
na Sejm I, II i III kadencji, pracownik Instytutu Historii PAN w latach 1955-1985, przewod-
nicz¹cy m.in. Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach 1989-1997, Komisji Kon-
stytucyjnej (1989-1991), nale¿a³ do za³o¿ycieli Unii Demokratycznej (potem Unii Wolno-
œci), przewodnicz¹cy klubu parlamentarnego tej partii 1990-1997, minister spraw zagranicz-
nych RP od 31 X 1997 do VI 2000, od 2004 pose³ do Parlamentu Europejskiego.

Prof. Zbigniew Gertych (4 VII, w wieku 86 lat) – ekonomista, polityk, wicepremier
w rz¹dzie Zbigniewa Messnera w latach 1985-1987, specjalista w dziedzinie nauk ogrodni-
czych, agrotechniki i ekonomiki rolnictwa, cz³onek rzeczywisty PAN.

Wieñczys³aw Gliñski (8 VII) – aktor teatralny i filmowy, ¿o³nierz AK, ps. „Antek”,
zwi¹zany z Teatrem Polskim w latach 1946-1958, Komedia w latach 1958-1960 oraz Teatrem
Narodowym w latach 1963-1966 i 1983-1990.

Prof. Stanis³aw G³¹b (8 VII, w wieku 63 lat) – prodziekan Wydzia³u Chemii UW w la-
tach 1993-1996, nastêpnie dziekan w latach 1996-2002, cz³onek Senatu UW od roku 2002,
Zarz¹du Fundacji UW w latach 2003-2005, prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej
od 2005 r.

Jerzy Grodzki (6 IX, w wieku 87 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego w batalionie
„Chrobry I”, ps. „Jur”, wieloletni wiceprezes œrodowiska batalionu „Chrobry I”, odznaczony



m.in. Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em
Partyzanckim, Krzy¿em Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Andrzej Gruszecki (11 IX, w wieku 80 lat) – generalny konserwator zabytków
w latach 1983-1987, by³y prodziekan Wydzia³u Architektury PW, wieloletni kierownik Za-
k³adu Konserwacji Zabytków tego¿ Wydzia³u, zastêpca dyrektora Instytutu Historii Ar-
chitektury i Sztuki Wydzia³u Architektury PW.

Bogumi³ Hammer (7 VIII, w wieku 97 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego, pro-
jektant i wykonawca kana³u podziemnego podczas Powstania pod ul. Franciszkañsk¹ 10,
odznaczony m.in. Krzy¿em AK, Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dominik Horodyñski (27 VIII, w wieku 89 lat) – oficer AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego, ps. „Wileñski”, „Karol”, dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny tygodnika
„Kultura” w latach 1970-1981.

Tadeusz Jaegerman (4 IX) – zastêpca dowódcy OS V na Mokotowie podczas Powstania
Warszawskiego, ps. „Walet 19”, „Klimek”, odznaczony m.in. dwukrotnie Krzy¿em Walecz-
nych, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

W³odzimierz Leszek Jaskó³owski (22 VII, w wieku 84 lat) – ¿o³nierz Kedywu KG AK
w zgrupowaniu „Rados³aw” w batalionie „Miot³a”, uczestnik Powstania Warszawskiego,
ps. „Sêk”, wieloletni cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców War-
szawskich, cz³onek Komitetu Sto³ecznego Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego, od-
znaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzy¿em Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski, dwukrotnie Krzy¿em Walecznych.

Prof. Krystyna Kersten (10 VII, w wieku 77 lat) – pracownik Instytutu Historii PAN od
1958 r., jeden z najwybitniejszych znawców dziejów najnowszych, dla sejmowej Komisji Od-
powiedzialnoœci Konstytucyjnej napisa³a w 1997 r. ekspertyzê o stanie wojennym.

Prof. Andrzej Kiciñski (12 IX, w wieku 70 lat) – architekt i urbanista, autor wielu bu-
dynków w Warszawie, m.in. przy ul. Wolskiej, Rozbrat, Ró¿anej, a tak¿e zespo³u Sadyba II,
wspó³autor osiedla Sady ¯oliborskie, autor planu zagospodarowania przestrzennego terenu
¯oliborza Po³udniowego, rejonu placu Na Rozdro¿u, okolic skrzy¿owania ul. Pu³awskiej
z Rac³awick¹ i Doln¹, pracownik Wydzia³u Architektury PW od 1988 r., odznaczony m.in.
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi, Srebrn¹ Odznak¹ SARP.

Jerzy Koenig (11 VII, w wieku 77 lat) – krytyk teatralny, t³umacz literatury rosyjskiej
i niemieckiej, dziekan Wydzia³u Wiedzy o Teatrze Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej
w Warszawie w latach 1975-1981.

Prof. Liliana Konarska (17 VIII, w wieku 64 lat) – dyrektor Studium Medycyny Nuk-
learnej, pracownik Katedry i Zak³adu Biochemii i Chemii Klinicznej Wydzia³u Farmaceu-
tycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi.

Tadeusz Koz³owski (18 IX) – ¿o³nierz AK batalionu „Be³t”, uczestnik Powstania War-
szawskiego, ps. „Wilk”, odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzy¿em AK, Krzy¿em Walecznych.

Stanis³aw Krawczyk (2 VII, w wieku 88 lat) – ¿o³nierz AK batalionu „Zoœka” II kompanii
„Rudy”, uczestnik Powstania Warszawskiego, ps. „Stasiek”, odznaczony m.in. Krzy¿em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Warszawskim
Krzy¿em Powstañczym.

Stanis³aw Lipski (24 VIII, w wieku 82 lat) – ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego w pu³ku „Baszta”, ps. „Staszek”, artysta rzeŸbiarz, konserwator zabytków, od-
znaczony m.in. Krzy¿em Partyzanckim, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

Maria Maliszewska (25 VII, w wieku 82 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego,
rzeŸbiarka, konserwator rzeŸby, autorka rzeŸb plenerowych w kraju i za granic¹.
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Krzysztof Markuszewski (2 VII, w wieku 52 lat) – historyk, dziennikarz, pisarz, w sta-
nie wojennym redaktor, szef kolporta¿u i publicysta tygodnika „Miœ”, wspó³pracownik
Radia „Solidarnoœæ”, drukarz, ³¹cznik, organizator produkcji ulotek, broszur i prasy pod-
ziemnej.

Hanna Mirowska (6 IX, w wieku 81 lat) – uczestnik Powstania Warszawskiego, ³¹cz-
niczka batalionu „Na³êcz”, ps. „Hanka”, wieloletni cz³onek Zwi¹zku Powstañców Warszaw-
skich, odznaczona m.in. Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Krzy¿em AK, Krzy¿em
Partyzanckim, Medalem za Warszawê 1939-1945.

Prof. Jerzy Muszyñski (19 VII) – emerytowany pracownik Wydzia³u Matematyki i Nauk
Informacyjnych PW, dziekan Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w la-
tach 1985-1987, dyrektor Instytutu Matematyki w latach 1987-1996, wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Matematycznego w latach 1993-1999.

Prof. Marcin Nowakowski (11 VII) – kierownik Katedry Biznesu Miêdzynarodowego
SGH, by³y prorektor ds. Wspó³pracy z Zagranic¹, cz³onek rady nadzorczej Centrum Badañ
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania PAN i Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Marke-
tingu, przewodnicz¹cy Rady Fundacji Rozwoju Nauk Zarz¹dzania PAN.

Prof. Tadeusz Or³owski (30 VII, w wieku 91 lat) – lekarz specjalizuj¹cy siê w nefrologii
i transplantologii, prof. zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, cz³onek rze-
czywisty PAN, cz³onek Prezydium PAN w latach 1969-1980 i 1984-1989.

Dr Kazimierz P¹czkiewicz (7 IX, w wieku 100 lat) – pracownik Biura Odbudowy Stoli-
cy, adiunkt w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, g³ówny specjalista warszawskich
biur projektowych „Miastoprojekt-Budopol”, „Cukroprojekt”, „Polfa”, rzeczoznawca i dzia-
³acz Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa, Polskiego Zrzeszenia In¿y-
nierów i Techników Sanitarnych.

Prof. Jan Ry¿ewski (24 VII, w wieku 82 lat) – dyrektor Instytutu Reumatologicznego
w Warszawie, przewodnicz¹cy Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, cz³onek Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, odznaczony m.in.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em AK, odznak¹ „Zas³u¿ony dla
Zdrowia Narodu”.

Prof. Anna Œwiderkówna (16 VIII, w wieku 83 lat) – uczestniczka Powstania Warszaw-
skiego, sanitariuszka w powstañczym szpitalu, historyk, filolog klasyczny, t³umacz literatu-
ry, wybitna znawczyni antyku i Biblii, papirolog, wieloletnia kierowniczka Katedry Papiro-
logii UW, cz³onek PAN i Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Papirologów, autorka m.in. se-
rii Rozmowy o Biblii, a tak¿e Hellada królów, Bogowie zeszli z Olimpu, odznaczona m.in. Krzy-
¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Irena Turnau (2 VIII, w wieku 83 lat) – socjolog, historyk, kostiumolog, autorka
wielu prac poœwiêconych historii ubioru polskiego, w³ókiennictwa, obyczajów, zwi¹zana
z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN, cz³onek Klubu Kostiumologii i Tkaniny Arty-
stycznej przy Warszawskim Oddziale Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Zofia Umerska (12 VII, w wieku 61 lat) – dyrektor Biblioteki Publicznej Warszawa
Ochota, dzia³acz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, cz³onek Towarzystwa Przyjació³
Warszawy od 1983 r., odznaczona m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, odznak¹ „Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej”, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ „Zas³u¿ona dla Warszawy”.

Stanis³aw Les³aw Wicherkiewicz (30 VII, w wieku 83 lat) – harcerz Szarych Szeregów,
¿o³nierz AK w zgrupowaniu „Rados³aw” w batalionie „Parasol”, odznaczony m.in. Krzy¿em
Walecznych, Krzy¿em AK, Krzy¿em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy¿em Partyzanckim, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.
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Jan Wiêckiewicz (11 VII, w wieku 85 lat) – ¿o³nierz AK w zgrupowaniu „Rados³aw”
w batalionie „Zoœka”, kompanii „Rudy”, uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony
m.in. Krzy¿em Walecznych, Krzy¿em AK, Warszawskim Krzy¿em Powstañczym.

P³k Ignacy ¯ukowicz (16 VIII, w wieku 86 lat) – ¿o³nierz II wojny œwiatowej, histo-
ryk, zastêpca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Krzy¿em Oficerskim
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym Krzy¿em Zas³u-
gi, Medalem KEN, odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”, „Za Zas³ugi dla Warszawy”.
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BIBLIOGRAFIA VARSAVIANÓW

VARSAVIANA

SZTUKA. ARCHITEKTURA

Marek Kwiatkowski, Serce Warszawy. Muzeum £azienki Królewskie Zespó³
Pa³acowo-Ogrodowy, Muzeum £azienki Królewskie Zespó³ Pa³acowo-Ogrodowy;
Wydawnictwo Atena, Lidia Nowicka, Warszawa 2008, 56 s.; plany + 12 s. fotografii.
ISBN 978-83-85894-24-1

Opracowanie dotyczy czêœci £azienek po³o¿onych na pó³-
noc od ulicy Agrykoli, zw. £azienkami Pó³nocnymi. Autor, ku-
stosz pa³acu w £azienkach Królewskich i wieloletni dyrektor
Zespo³u Pa³acowo-Ogrodowego £azienki, przypomina historiê
Ujazdowa od czasów królowej Bony, kolejnych w³aœcicieli tych
terenów, zmiany zabudowy, zw³aszcza w XIX w. i po wojnie (po
rozebraniu Zamku Ujazdowskiego w 1954 r. i jego póŸniejszej
rekonstrukcji oraz budowie Trasy £azienkowskiej w 1971 r.).
Zwraca uwagê na szczególn¹ wartoœæ historyczn¹ i walory kra-
jobrazowe tej czêœci Warszawy. Postuluje – ze wzglêdu na dotychczasowe zaniedba-
nia i czêsto b³êdne decyzje administracyjne – scalenie rozdzielonych czêœci parku,
objêcie go nadzorem konserwatorskim i rekultywacjê kompleksu ogrodowo-archi-
tektonicznego.

Anna Pawlikowska-Piechotka, Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na
Mazowszu. Tourist Function of the Historic Residences – Mazovia Region (Poland),
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego, Warszawa 2008, 136 s.; ilu-
stracje, wykresy (Seria: Studia i Monografie nr 126). ISBN 978-83-89630-67-4

Wyniki badañ nad wykorzystaniem do celów turystycznych zabytkowych rezy-
dencji mazowieckich. Wœród zabytków Mazowsza szczególn¹ uwagê zwrócono na
zamki warszawskie (Zamek Królewski, Ujazdowski, Gniñskich-Ostrogskich) oraz
65 pa³aców i pa³acyków. Wiêkszoœæ z nich po nacjonalizacji w 1945 r. pe³ni dzisiaj
funkcjê turystyczn¹. Wykorzystane zosta³y równie¿ jako gmachy u¿ytecznoœci pu-
blicznej: siedziby centralnych urzêdów, muzeów, hoteli, oœrodków kultury.



Uwiêziony talent: Jadwigi Tereszczenko rysunki z Pawiaka 1940-1941: katalog (oprac.
E. Pasek-Paszkowska; red. J. Engelgard), Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie, War-
szawa 2008, 120 s.; ilustracje (Seria: Katalogi Zbiorów Muzeum Niepodleg³oœci, t. 5).
ISBN978-83-87516-71-0

Katalog zawiera reprodukcje 92 rysunków i szkiców Jadwigi Tereszczenko ze
zbiorów Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie. Pokazane prace powsta³y w okresie
uwiêzienia malarki (27 XI 1940 – 5 IX 1941) w Serbii – kobiecym oddziale na Pa-
wiaku. Rysunki s¹ cenn¹, artystyczn¹ dokumentacj¹ ¿ycia wiêziennego i codzien-
noœci przebywaj¹cych tutaj kobiet. Uzupe³nieniem katalogu prac jest szkic biogra-
ficzny artystki z fotografiami pochodz¹cymi z archiwum rodzinnego oraz biogramy
sportretowanych przez Tereszczenko wspó³wiêŸniarek.

Hanna Widacka, W krêgu wielkiego króla, czyli opowieœci wilanowskie (wstêp
J. Krawczyk), Muzeum-Pa³ac w Wilanowie, Warszawa 2008, 112 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-60959-36-7

Bohaterami zbioru gawêd historycznych s¹ przede wszystkim przedstawiciele
rodziny Jana III Sobieskiego: jego rodzice – Jakub i Teofila Sobiescy, ¿ona – królo-
wa Maria Kazimiera, dzieci – Teresa Kunegunda, Jakub Ludwik, Maria Klementy-
na oraz najbli¿si wspó³pracownicy i druhowie króla – Marek Matczyñski i Antoni
Stanis³aw Szczuka. Ka¿da opowieœæ zosta³a zilustrowana portretem bohatera, obra-
zem dokumentuj¹cym wydarzenia z nim zwi¹zane lub te¿ alegorycznym przedsta-
wieniem z epoki. Starannie dobrane materia³y ikonograficzne (blisko 50 znakomi-
tych grafik) pochodz¹ z dzia³u zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej.

INFORMATORY. PRZEWODNIKI

Jacek Bronowski, Warszawa (fot. M. i J. Bronowscy), Wydawnictwo „Dragon”,
Bielsko-Bia³a 2008, 112 s.; fotografie (Seria: Culture. Najpiêkniejsze Miasta).
ISBN 978-83-60909-44-7

Przewodnik zawiera ponad 150 fotografii, opisy i informacje dotycz¹ce najwa¿-
niejszych zabytków i atrakcji turystycznych Warszawy. Na planie miasta zaznaczo-
no miejsca, których podczas zwiedzania stolicy nie mo¿na pomin¹æ.

Olgierd Budrewicz, Bedeker warszawski: 50 lat póŸniej (rys. J. Gaw³owski), Wy-
dawnictwo „Trio”, Warszawa 2008, 215 s.; ilustracje. ISBN 978-83-7436-161-3

Autor – dziennikarz i varsavianista – w nowym wydaniu (pierwsze ukaza³o siê
w 1961 r.) Bedekera warszawskiego przypomina sylwetki wybitnych warszawiaków,
pisarzy, aktorów, barwne postaci Warszawy lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych,
najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia codziennego miasta. Do dawnych tekstów do-
³¹czono napisane po 50 latach komentarze.

Muzeum Niepodleg³oœci. Informator 2008/2009 (praca zbior.; P. Bezak i in.; red.
A. Stawarz; fot. T. Stani), Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie, Warszawa 2008,
48 s.; fotografie. ISSN 1733-9162
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Muzeum Niepodleg³oœci powsta³o w 1990 r. Mieœci siê w pa³acu Przebendow-
skich/Radziwi³³ów w al. Solidarnoœci (w latach 1955-1989 by³a to siedziba Muzeum
Lenina). Obejmuje tak¿e oddzia³y: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej,
Muzeum Wiêzienia Pawiak i Muzeum Walki i Mêczeñstwa. Informator zawiera hi-
storiê siedziby Muzeum, opis sta³ych ekspozycji (Z Or³em Bia³ym przez wieki, Polo-
nia Restituta. O niepodleg³oœæ i granice 1914-1921, ¯eby Polska by³a Polsk¹…, Dzieje
opozycji w PRL 1945-1989), wystaw czasowych przygotowanych na sezon 2008/2009
(Tak ma³o pomnê…, Ów dzieñ by³ jak chwila. Warszawa w listopadzie 1918 roku, Po-
wrót Polski na mapê – Traktat Wersalski 1919 roku), wykaz planowanych imprez, te-
maty wyk³adów i lekcji muzealnych, warsztatów i konferencji metodycznych dla
nauczycieli oraz program kina edukacyjnego.

Muzeum Powstania Warszawskiego (praca zbior.; dyr. projektu B. Hañski; teksty
I. Kraj; opieka red. J. Gondowicz), HPS, Warszawa 2007, 144 s.; fotografie (Seria:
Wielkie Muzea). ISBN 978-83-60688-54-0

Historia utworzenia w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego mu-
zeum upamiêtniaj¹cego zryw 1944 r. W starej przedwojennej elektrowni tramwajo-
wej zaadaptowanej zgodnie z projektem architekta W. Obtu³owicza powsta³a nowo-
czesna, interaktywna ekspozycja, przygotowana przez zespó³ z ASP w Warszawie –
M. Nizio, J. K³aputa i D. Kunowskiego. W prosty, ale sugestywny sposób zwiedza-
j¹cy prowadzeni s¹ przez historiê Powstania. W bogato ilustrowanym informatorze
pokazano najciekawsze obiekty ze zbiorów Muzeum i sposób ich zaprezentowania.
Album, wydany w serii „Wielkie Muzea. Polska”, sprzedawany by³ razem z dzien-
nikiem „Rzeczpospolita”.

Smaki: przewodnik po warszawskich restauracjach (pomys³ A. Król; oprac. me-
ryt. B. Werbel), AWR „Wprost”, Warszawa 2008, 160 s. ISBN – –

Przewodnik po sto³ecznych restauracjach, zestawiony wed³ug dzielnic miasta.
Ikonki przy blisko 600 opisach informuj¹ m.in. o liczbie miejsc w danym loka-
lu, funkcjonowaniu internetu, sezonowych ogródkach, udogodnieniach dla dzieci,
parkingach, mo¿liwoœciach dostawy na telefon, a tak¿e o cenach i poziomie us³ug.
Przewodnik zawiera alfabetyczny spis restauracji i wykaz wg rodzajów kuchni. Do-
³¹czony zosta³ do 28 numeru tygodnika „Wprost” z 7 lipca 2008 r.

Zamek Królewski w Warszawie (praca zbior.; dyr. projektu B. Hañski; opieka red.
J. Gondowicz; fot. zbior.), HPS, Warszawa 2007, 144 s.; fotografie (Seria: Wielkie
Muzea. Polska). ISBN 978-83-60688-51-9

We wstêpie do albumu A. Rottermund przypomnia³ siedem wieków historii
warszawskiego Zamku – od czasów mazowieckiego ksiêcia Janusza I i budowli Cu-
ria Maior z pocz¹tków XIV w. do czasów wspó³czesnych. Dalej pokazano naj-
cenniejsze obiekty z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie, m.in. obrazy
M. Bacciarellego, B. Bellotta zw. Canaletto, J. Matejki, Rembrandta, rzeŸby G. Mo-
naldiego, A. Le Bruna, dzie³a sztuki zdobniczej oraz sztuki u¿ytkowej. Album, wy-
dany w serii Wielkie Muzea. Polska, sprzedawany by³ razem z dziennikiem „Rzecz-
pospolita”.
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ALBUMY. KATALOGI WYSTAW

Izabella Maliszewska, Zygmunt Walkowski, Maciej Mikulski, Skrawek wolnej
Warszawy. Codziennoœæ powstañczej Starówki w fotografii Jerzego Chojnackie-
go. A fraction of a free Warsaw. Everyday life of the insurgent Old Town in the pho-
tographs by Jerzy Chojnacki (wybór i uk³ad fot. I. Maliszewska, oprac. topograficz-
ne i fot. wspó³czesne Z. Walkowski; oprac. graficz. M. Mikulski; przek³. na ang.
M. Mossakowska, P. Stoeckle), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa
2008, 112 s.; fotografie, plany [wyd. pol.-ang.]. ISBN 978-83-88477-79-9

Prezentowane fotografie pochodz¹ ze zbiorów Mu-
zeum Historycznego m.st. Warszawy. Artysta utrwali³ na
nich dramatyczne wydarzenia walk na Starym i Nowym
Mieœcie w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. Na wielu fo-
tografiach widzimy zaplecze frontu i sceny z ¿ycia ludno-
œci cywilnej. Przewa¿aj¹ca czêœæ fotografii Chojnackie-
go (167 z 202 zachowanych) zosta³a opracowana przez Z.
Walkowskiego. Wykreœlenie szkiców sytuacyjnych i wy-
korzystanie materia³u porównawczego (dokumentów, pa-
miêtników, wspomnieñ, prasy oraz zdjêæ lotniczych) pozwoli³o precyzyjnie ustaliæ
miejsca, z których wykonano pokazane fotografie.

Piêædziesi¹t lat Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków 1958-2008 (praca
zbior.; red. zbior.; wstêp K. Hajduk-Pop³awska), Warszawskie Stowarzyszenie Pla-
styków, Warszawa 2008, 192 s.; ilustracje. ISBN 978-83909377-1-7

Katalog wydany z okazji 50. rocznicy powo³ania organizacji skupiaj¹cej war-
szawskich artystów – Klubu Plastyków Amatorów, od 1977 r. – Warszawskiego Sto-
warzyszenia Plastyków. Na jej czele stan¹³ artysta malarz J. Baurski. W publikacji
przypomniano historiê stowarzyszenia, sylwetki twórców i osób kieruj¹cych organ-
izacj¹, jej zasady i cele oraz dorobek artystyczny. Do g³ównych zadañ Stowarzysze-
nia nale¿a³o podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu artystów-amatorów,
a tak¿e pomoc w przygotowaniu wystaw. W katalogu podano wykaz i miejsce eks-
pozycji, nazwiska uczestników, krótkie biogramy artystów oraz reprodukcje wybra-
nych prac.

W³odzimierz Pela, Mury obronne Starej Warszawy. Wystawa, Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy, Warszawa 2008, 48 s.; plany, fotografie. ISBN 978-83-88477-76-8

Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Hi-
storyczne m.st. Warszawy i prezentowanej od 2006 r. w za-
bytkowych wnêtrzach Barbakanu. Pierwsze informacje
o istnieniu murów wokó³ grodu Warszawa pochodz¹
z 1339 r. Wa¿ne dla poznania dziejów tej budowli s¹ zgro-
madzone na wystawie obrazy i rysunki oraz przeka-
zy kartograficzne przedstawiaj¹ce widoki i plany miasta.
Najstarsza taka dokumentacja pochodzi z XVI w. Na wystawie zaprezentowano wy-
niki badañ historycznych, archeologicznych i architektonicznych prowadzonych
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na terenie murów obronnych, zniszczenia wojenne i odbudowê po 1945 r. Pokazano
tak¿e historyczne mundury i uzbrojenie stra¿y miejskiej.

W³odzimierz Pela, Old Warsaw Town Walls. Exhibition, Muzeum Historyczne
m.st. Warszawy, Warszawa 2008, 48 s.; plany, fotografie. ISBN 978-83-88477-78-2

Wersja angielska katalogu Mury obronne Starej Warszawy. Wystawa.

Zachowaæ pamiêæ. XIX-wieczny portret szlachecki w rodzinnych zbiorach war-
szawiaków (wstêp do katalogu K. Koz³owska, omówienie wystawy M. Ochnio; fot.
H. Niewiadomska), Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2008, 59 s.;
fotografie. ISBN 987-83-88477-77-5

Na wystawie pokazano malarstwo portretowe – typowy element wystroju wnêtrz
XIX-wiecznych dworów szlacheckich. Zaprezentowano 80 wizerunków (portre-
ty olejne, akwarele, miniatury, rysunki i grafiki) przedstawicieli 76 rodzin. Uzu-
pe³nieniem ekspozycji s¹ oryginalne dokumenty i przedmioty sztuki u¿ytkowej
zwi¹zane z portretowanymi osobami. Kilka obrazów to przyk³ad malarstwa pol-
skiego z pocz¹tków XIX w. w modnym wówczas stylu biedermeier; inne, wyko-
nane po 1870 r., s¹ przyk³adem wizerunków namalowanych na podstawie coraz
bardziej popularnych dagerotypów. Wœród autorów – znani wówczas portreciœci:
K. Miller, F. Sarnecki, W. Wodzinowski, ale tak¿e wybitni malarze – J. Kossak
i J. Malczewski.

HISTORIA WARSZAWY

Zdzis³aw Krzemiñski, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, wyd. 2, Oficy-
na Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2008, 211 s. ISBN 978-83-7526-847-8

Opis wydarzeñ, które odegra³y szczególn¹ rolê w historii
warszawskiej adwokatury. Autor przypomina sylwetki tych przed-
stawicieli sto³ecznej palestry, którzy szczególnie zas³u¿yli siê w dzie-
jach Polski w czasie powstania koœciuszkowskiego (F. Barss),
powstania listopadowego (J. Olrych), powstania styczniowe-
go (H. Krajewski); wybitnych adwokatów, cz³onków rz¹dów
powstañczych, m.in. P. Kobylañskiego, O. Awejde, H. B¹kow-
skiego. Po 1918 r. w niepodleg³ej Polsce premierem zosta³
J. Kucharzewski, J. K. Steczkowski, wielu adwokatów sprawo-
wa³o funkcjê wicepremierów, ministrów, marsza³ków sejmu, pos³ów, sta³o na czele
partii politycznych. W latach 1939-1945 w obronie Warszawy, w okresie konspiracji
i w czasie powstania 1944 r. zginê³o 720 cz³onków warszawskiej adwokatury.

Miêdzy dawnymi a m³odszymi laty: praca zbiorowa wydana z okazji jubileuszu
100-lecia istnienia szkó³ Heleny Rzeszotarskiej i L Liceum Ogólnokszta³c¹cego
z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie (praca zbior.; A. Du-
nin-W¹sowicz i in.), L Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integruj¹cymi im.
Ruy Barbosy, Warszawa 2008, 434 s.; ilustracje. ISBN 978-83-925366-4-2
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Opracowanie sk³ada siê z trzech czêœci: pierwsza, autorstwa A. Dunin-W¹so-
wicz, to historia Szko³y i Liceum Heleny Rzeszotarskiej w latach 1908-1949; druga,
przygotowana przez absolwentów, uczniów i nauczycieli, dotyczy dziejów Szko³y
i L Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy
w latach 1949-2008; trzecia, opracowana przez A. Lewandowskiego, to historia 200
Warszawskiej Dru¿yny Harcerek, dzia³aj¹cej przy szkole w latach 1957-1992. Mo-
nografiê szko³y wzbogacaj¹ cytowane wspomnienia, relacje, listy, pamiêtniki uczen-
nic i nauczycieli oraz spisy wyk³adowców, wychowawców i absolwentek.

Andrzej Barañski, G³ówny Urz¹d Miar na Elektoralnej, wyd. 2, popr. i uzup.,
G³ówny Urz¹d Miar, Warszawa 2008, 191 s.; ilustracje. ISNB 978-83-906546-7-6

Historia administracji miar w Polsce oraz zwi¹zanego z ni¹ zabytkowego gma-
chu przy ul. Elektoralnej 2 – siedziby Ministerstwa Przemys³u i Handlu oraz
podporz¹dkowanego mu G³ównego Urzêdu Miar. W 1900 r. powsta³a jako jeden
z 20 oddzia³ów rosyjskiej G³ównej Izby Miar i Wag – Warszawska V Izba Miar
i Wag. Po ewakuacji w³adz rosyjskich w 1915 r. utworzono Urz¹d Miar m.st. War-
szawy. Wypracowanie niezawis³ych miar by³o jednym z symboli budowy niepodle-
g³ego pañstwa w 1918 r. Dyrektorem utworzonego wówczas G³ównego Urzêdu
Miar zosta³ wybitny metrolog Z. Rauszer. Sprawowa³ tê funkcjê od 1919 do 1940 r.
i od 1945 do 1949 r. W opracowaniu omówiono dzia³alnoœæ GUM w II Rzeczy-
pospolitej, w czasie okupacji, Powstania Warszawskiego i w okresie powojennym.
W 1966 r. GUM zosta³ przekszta³cony w Centralny Urz¹d Jakoœci i Miar, a w 1972 r.,
w wyniku po³¹czenia z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, powsta³ Polski Ko-
mitet Normalizacji i Miar, póŸniej Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakoœci.
Opracowanie zawiera wykazy kadry kierowniczej oraz noty biograficzne twórców
i pracowników polskiego systemu miar.

DO 1939 ROKU

Mariusz Kulik, Polacy wœród wy¿szych oficerów armii rosyjskiej Warszawskiego
Okrêgu Wojskowego (1865-1914), Wydawnictwo „Neriton”, Warszawa 2008, 210 s.;
mapa. ISBN 978-83-7543-032-5

Autor podejmuje trudny temat s³u¿by Polaków w armiach zaborczych. Oma-
wia go na przyk³adzie Warszawskiego Okrêgu Wojskowego, obejmuj¹cego, przede
wszystkim, obszar zaboru rosyjskiego. Analizuje drogi naboru, kszta³cenia i awansu
Polaków w armii rosyjskiej, ich miejsce i rolê w korpusie oficerskim WOW. W ba-
daniach wykorzystano akta personalne oraz Ÿród³a pamiêtnikarskie. Opracowanie
zawiera zestaw kilkudziesiêciu biogramów oficerów armii rosyjskiej polskiego po-
chodzenia lub katolickiego wyznania, s³u¿¹cych w WOW w latach 1865-1914.

Wojciech Bogus³awski i jego póŸne prawnuki (praca zbior.; red nauk. A. Kuligow-
ska-Korzeniewska; wspó³pr. red. D. Buchwald, M. Krawul; wybór il. M. Kulesza),
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Polskie Towarzystwo Historyków
Teatru, 2007, 98 s.; ilustracje. ISBN 978-83-923-331-2-8
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Bogato ilustrowane materia³y z sesji naukowej, zorganizowanej 16 kwietnia
2007 r. w Starej Pomarañczarni w £azienkach Królewskich w Warszawie w 250. rocz-
nicê urodzin Wojciecha Bogus³awskiego. Podczas uroczystych obrad referaty wyg³o-
sili: A. Kuligowska-Korzeniowska: Œwiêty Bogus³awski – o roli, dokonaniach i le-
gendzie twórcy teatru polskiego; T. Kostkiewicz: Pokolenie Bogus³awskiego; J. Hen:
Król i komediant; T. £ubieñski: Bogus³awski – artysta wolny?; G. Spiró: Dlaczego na-
pisa³em sztukê o Bogus³awskim? Publikacja zawiera równie¿ zapis dyskusji panelowej
oraz przygotowany przez P. Kenckiego chronologiczny wykaz dyrektorów Sceny
Narodowej.

LATA 1939-1945

Tadeusz Bór-Komorowski, Powstanie Warszawskie (przedmowa N. Davies;
oprac. i przypisy W. Bartoszewski, A. K. Kunert), Oficyna Wydawnicza „Rytm”,
Warszawa 2008, 296 s. + CD. ISBN 978-83-7399-285-6

Genera³ Bór-Komorowski – od 17 lipca 1943 r. dowódca Armii Krajowej – ksi¹¿-
kê o Powstaniu Warszawskim przygotowa³ z myœl¹ o czytelniku angielskim. Wyda-
nie polskie zosta³o poprawione i uzupe³nione. To subiektywna relacja cz³owieka,
który podj¹³ dramatyczn¹ decyzjê o wybuchu Powstania. Do ksi¹¿ki do³¹czona zo-
sta³a p³yta z materia³ami archiwalnymi, pochodz¹cymi ze Studium Polski Pod-
ziemnej w Londynie, m.in. z fragmentami audycji radiostacji Powstania Warszaw-
skiego utrwalonej przez brytyjski nas³uch, meldunkami emisariusza Jana Nowaka-
-Jeziorañskiego w przeddzieñ wybuchu Powstania, wspomnieniami Ireny Komo-
rowskiej, ¿ony Bora-Komorowskiego i wypowiedziami genera³a dotycz¹cymi decy-
zji o rozpoczêciu walki.

Waldemar Grabowski, Pañstwo polskie wychodzi z podziemi: cywilne struktury
Polskiego Pañstwa Podziemnego w Powstaniu Warszawskim, Fundacja „Warsza-
wa Walczy 1939-1945”, Warszawa 2007, 253 s.; 16 s. nlb.; 32 s. nlb. tab.; ilustracje
(Seria: Warszawskie Termopile 1944). ISBN 978-83-11-10882-0

Pierwsze monograficzne opracowanie na temat organizacji i funkcjonowania cy-
wilnych struktur pañstwowych w czasie Powstania Warszawskiego i po jego upad-
ku, m.in. Rady Jednoœci Narodowej, Krajowej Rady Ministrów, Biur Delegata
Rz¹du na Kraj, Okrêgowej Delegatury Rz¹du m.st. Warszawy, Rejonowych Delega-
tur Rz¹du dla poszczególnych dzielnic Warszawy. Autor dziêki wykorzystaniu nie-
znanych dotychczas Ÿróde³, dokumentów w³adz cywilnych i relacji uzupe³nia wie-
dzê na temat personaliów osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ konspiracyjn¹.

Zbigniew Remigiusz Kwiatkowski, „Dru¿yna” VII Obwodu „Obro¿a”: Oddzia³
Specjalny Kedywu, wyd. [2], popr. i uzup., Oficyna Wydawnicza £oœgraf, Warsza-
wa 2007, 217 s. + 7 s. nlb. ISBN 83-87572-38-1

Geneza i historia walki „Dru¿yny” – oddzia³u dywersji bojowej z plutonu 758
VII Obwodu „Obro¿a” Okrêgu Warszawskiej Armii Krajowej. Opracowanie przy-
gotowane na podstawie materia³ów Ÿród³owych, relacji ¿o³nierzy i naocznych œwiad-
ków. Autor opisuje akcje dywersyjne z 1944 r., w których brali udzia³ ¿o³nierze
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„Dru¿yny” (m.in. likwidacjê kasyna gry w Otwocku, akcjê zdobycia niemieckiego
samochodu, wykonanie wyroków na volksdeutschach) oraz udzia³ w walkach Po-
wstania Warszawskiego. W publikacji zamieszczono biogramy ¿o³nierzy, ich foto-
grafie oraz wybór z dotychczasowych opracowañ na ten temat. Dope³nieniem pu-
blikacji jest indeks nazwisk i pseudonimów.

Agnieszka Pietrzak, ¯o³nierze Batalionu Armii Krajowej „Zoœka” represjonowa-
ni w latach 1944-1956, Instytut Pamiêci Narodowej, Komisja Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2008, 168 s. (Seria: Monografie, t. 44).
ISBN 978-83-60464-92-2

Powojenna historia batalionu „Zoœka”. W latach 1944-1956 cz³onków batalionu
„Zoœka” dotknê³y przeœladowania systemu komunistycznego. Za dzia³alnoœæ poli-
tyczn¹ lub udzia³ w tzw. II konspiracji pocz¹tkowo uwiêziono kilka osób, w drugiej
fali aresztowañ, w specjalnie zorganizowanej akcji, zatrzymano 32-osobow¹ grupê
by³ych ¿o³nierzy batalionu „Zoœka” pod zarzutem próby obalenia ustroju komuni-
stycznego w Polsce.

Praca przygotowana na podstawie relacji, dokumentów i materia³ów archiwal-
nych z zasobu archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej. Tekst uzupe³niono bib-
liografi¹ oraz s³ownikiem biograficznym represjonowanych ¿o³nierzy. Do ksi¹¿ki
do³¹czona zosta³a p³yta DVD ze spektaklem TVP Pseudonim Anoda P. Mossakow-
skiego o p³k. J. Rodowiczu.

Jacek Szczepañski, Niemiecka Piechota Zapasowa w Generalnym Gubernator-
stwie Warszawskim 1915-1918, Bellona SA, Warszawa 2008, 136 s.; 32 s. ilustracji.
ISBN 978-83 -11-10926-1

Opracowanie dotyczy historii jednej z najwiêkszych niemieckich formacji woj-
skowych w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim – Infanterie Ersatz Trupie
Warschau (Oddzia³ów Zapasowych Piechoty Warszawa), dzia³aj¹cych od XII 1915 do
IV 1918 r. i podporz¹dkowanych genera³owi-gubernatorowi Hansowi von Beselero-
wi. Monografia pozwala przyjrzeæ siê bli¿ej strukturze armii okupacyjnej w latach
1915-1918 i okupacji niemieckiej Warszawy. Uzupe³nieniem opracowania s¹ archi-
walne fotografie i pocztówki z obozu æwiczebnego ¿o³nierzy Piechoty Zapasowej
w Jab³onnie.

PO 1945 ROKU

Rejacy w stanie wojennym (praca zbior.; P. Jêdral i in.), XI Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce imienia Miko³aja Reja w Warszawie, Warszawa 2008, 156 s.; fotografie
(Seria: Biblioteczka Reja, nr 1). ISSN1899-1341

Bohaterami publikacji s¹ uczniowie uczêszczaj¹cy w okresie stanu wojennego
do XI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Reja w Warszawie. Autorzy oma-
wiaj¹ dzia³alnoœæ opozycyjn¹ rejaków i stosunek dyrekcji i kadry pedagogicznej do
takiej postawy m³odzie¿y. Opisuj¹ dramatyczn¹ historiê ucznia Emila Barchañskie-
go zamordowanego w niewyjaœnionych okolicznoœciach w czerwcu 1982 r. Opraco-
wanie zawiera tak¿e wspomnienia i relacje uczniów, dyrekcji i nauczycieli, pokazu-
j¹ce szko³ê w latach 1980-1983 oraz ich reakcjê na sprawê Barchañskiego.
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Zwyczajna niezwyczajna parafia u grobu ks. Jerzego Popie³uszki (praca zbior.;
Z. Malacki i in.), Wydawnictwo Fundacja „Bonum”, 2007, 280 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-926547-0-4

Album wydany w 80. rocznicê powstania parafii œw. Stanis³awa Kostki na war-
szawskim ¯oliborzu. Historia parafii i budowy koœcio³a wg projektu £. Wolskiego.
Osobn¹ czêœæ albumu poœwiêcono ks. Jerzemu Popie³uszce, jego biografii, pracy ka-
p³añskiej i mêczeñskiej œmierci oraz procesowi beatyfikacyjnemu. Publikacja za-
wiera tak¿e informacje na temat powstania i dzia³alnoœci Muzeum S³ugi Bo¿ego
Ks. Jerzego Popie³uszki.

WSPOMNIENIA. LITERATURA FAKTU

Roman Dziewoñski, W cieniu „Z£EGO”, Prószyñski i S-ka, Warszawa 2008, 191 s.;
fotografie. ISBN 978-83-7469-770-5

Autor – re¿yser, architekt, dziennikarz radiowy – wêdruje trasami bohatera po-
wieœci L. Tyrmanda, wydanej po raz pierwszy w 1955 r. Wspomina Warszawê lat
piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych. Uzupe³nieniem tej nostalgicznej wêdrówki s¹ fo-
tografie z archiwum rodzinnego Dziewoñskiego, opisane cytatami z artyku³ów pra-
sowych z powieœci z³y Tyrmanda i wspó³czesnych mu pisarzy oraz.

Ignotus [Adolf Peretz], Finansjera warszawska (1870-1925) [z osobistych wspo-
mnieñ] (red. nauk. A. Podolska-Meducka; wstêp J. Krawczyk), Oficyna Naukowa
„Mówi¹ Wieki”, Warszawa 2008, 251 s.; ilustracje (Seria: Historia w Pamiêtnikach).
ISBN 978-83-86156-54-2

Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki ukaza³o siê w 1926 r. Autor wspomnieñ, Adolf Pe-
retz (1855-1933), by³ wybitnym ekonomist¹, bankierem, publicyst¹ gospodarczym,
filantropem, wydawc¹ tygodnika „Gazeta Losowañ Papierów Publicznych”. Bo-
haterem opowieœci jest przede wszystkim Leopold Kronnenberg (1812-1878), je-
den z najwiêkszych finansistów i dzia³aczy gospodarczych w Królestwie Polskim
w XIX w., t³em – Warszawa po upadku powstania styczniowego.

Ludzie ze stali. Wspomnienia hutników warszawskich (praca zbior.; T. Konrad
i in.; oprac. i red. K. Pilawski), Fundacja „Cinema Art”, 2007, 211 s.; fotografie.
ISBN 978-83-926390-0-8

Publikacja przygotowana z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Huty Warsza-
wa i wieloletniego dyrektora huty T. Konrada. Przedstawia najwiêkszy zak³ad prze-
mys³owy Warszawy we wspomnieniach jego pracowników, od powstania przedsiê-
biorstwa w 1951 r. do jego prywatyzacji w latach dziewiêædziesi¹tych. Analizuje styl
¿ycia hutników i wiêŸ zawodow¹, szczególn¹ identyfikacjê z zak³adem pracy po-
przez mieszkania zak³adowe w okolicznych osiedlach i opiekê socjaln¹: oœrodki
zdrowia, zak³adow¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹ i oœwiatow¹. Jednoczeœnie pokazuje, jak
huta zmieni³a urbanistyczn¹ wizjê Warszawy i jaki wp³yw mia³a lokalizacja wielkie-
go zak³adu przemys³owego na strukturê socjologiczn¹ mieszkañców Warszawy.
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Panienki z Saskiej Kêpy: czêœæ druga Dziejów Pragi Po³udnie. XII Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. Marii Sk³odowskiej-Curie (1930-1964) (praca zbior.; red. M. Ma-
lewicz), Oficyna Wydawnicza £oœgraf, Warszawa 2008, 313 s. + fotografie.
ISBN 83-87572-03-9

Druga czêœæ wspomnieñ uczennic praskiego XII Liceum im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie. Wypowiedzi uczennic na temat roli szko³y w ich ¿yciu, dalszych losów
po zakoñczeniu szkolnej edukacji. Osobn¹ czêœæ stanowi¹ relacje s³awnych „trzyna-
stek” – harcerek z dru¿yny dzia³aj¹cej w Liceum Marii Curie-Sk³odowskiej.

MUZYKA

Dorota Szwarcman, Czas Warszawskiej Jesieni: o muzyce polskiej lat 1945-
2007, Wydawnictwo Piotra Marciszuka „Stentor”, Warszawa 2007, 160 s.
ISBN 978-83-89315-81-6

Zarys historii muzyki polskiej od 1945 r. do wspó³czesnoœci. Osi¹ polskiego
¿ycia muzycznego w ostatnim æwieræwieczu jest Festiwal Muzyki Wspó³czesnej
„Warszawska Jesieñ”. Z perspektywy tej dorocznej, presti¿owej imprezy autorka
opisuje wa¿ne zjawiska polskiej muzyki. Do ksi¹¿ki do³¹czono p³ytê z unikalnymi
nagraniami z koncertów Warszawskiej Jesieni.

SOCJOLOGIA

Iwona A. Oliwiñska, Warszawskie Szmulki: miejsce, ludzie, style ¿ycia, Wydaw-
nictwo Akademickie „¯ak”, Warszawa 2008, 230 s.; tabele. ISBN 978-83-89501-89-9

Autorka w rozprawie socjologicznej na przyk³adzie Szmulek – jednej ze star-
szych czêœci dzielnicy Praga Pó³noc – pokazuje, jak zasz³oœci, fakty historyczne, po-
lityka spo³eczno-gospodarcza zdeterminowa³y osadnictwo, strukturê ludnoœci, spo-
sób postrzegania tej czêœci miasta i jej mieszkañców. W pracy wykorzystano teoriê
ekologii spo³ecznej, a tak¿e antropologiczne i socjologiczne koncepcje stylów ¿ycia.
Omówiono zanikaj¹cy folklor i gwarê Szmulek, nadal kultywowane rytua³y i zwy-
czaje oraz style ¿ycia charakterystyczne dla mieszkañców tej czêœci Warszawy.

Hanna Macierewicz
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STYCZEÑ

1 Oko³o 20 tys. warszawiaków bawi-
³o siê w Sylwestra pod Pa³acem Kultu-
ry. Pierwsz¹ od czterech lat imprezê syl-
westrow¹ miasto przygotowa³o z rozma-
chem. 3,5 mln z³. wydano na najwiêksz¹ te-
go dnia w Polsce scenê, pokaz sztucznych
ogni i gwiazdy – wyst¹pili m.in. Lady
Pank, Kasia Kowalska, T. Love, Tatiana
Okupnik i September, gwiazda muzyki
dance ze Szwecji. Miasto liczy³o, ¿e bêdzie
ok. 100 tys. osób. Dla porównania: we
Wroc³awiu bawi³o siê 200 tys. osób, w Kra-
kowie 190 tys., a w Poznaniu, gdzie impre-
za kosztowa³a 300 tys. z³, ponad 10 tys.

2 Mieszkañców stolicy czekaj¹ w no-
wym roku wydatki. Wiêcej bêdzie koszto-
wa³ pr¹d, poniewa¿ RWE Stoen wprowa-
dzi³ od 1 stycznia nowe taryfy. Podwy¿-
ka dla klientów indywidualnych wyniesie
ok. 10 proc. w stosunku do stawek z 2007 r.
Wy¿sze bêd¹ podatki od nieruchomoœci.
Warszawiacy zap³ac¹ m.in. wiêcej o 9 gr
za 1 m2 gruntów zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alnoœci gospodarczej, 5 gr za po-
zosta³e grunty, 8 gr za powierzchniê u¿y-
tkow¹ budynków mieszkalnych i 1,7 z³ za

budynki, w których prowadzona jest dzia-
³alnoœæ gospodarcza. Planowana jest pod-
wy¿ka cen biletów komunikacji miejskiej
oraz czynszów w mieszkaniach komunal-
nych. Od wakacji wzroœnie tak¿e op³ata za
wodê i odprowadzanie œcieków.

3 Kolejny poprzemys³owy teren na
Woli zmienia charakter. U zbiegu ul. Kas-
przaka i al. Prymasa Tysi¹clecia trwa roz-
biórka dawnych zak³adów wyrobów precy-
zyjnych VIS im. gen. Karola Œwierczew-
skiego. Powstaj¹cy projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
przewiduje na ponad 8-hektarowym tere-
nie domy. W³aœcicielem terenu jest firma
VIS nale¿¹ca do Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego „Progress”, który zapo-
wiada³ budowê w tym miejscu osiedla na
ponad 2 tys. mieszkañ.

5 Œwiatowej s³awy dyrygent Marc Min-
kowski zosta³ dyrektorem muzycznym or-
kiestry Sinfonia Varsovia. Minkowski je-
szcze w tym roku przygotuje trzy projek-
ty koncertowe. Pierwszy zaprezentuje
w Warszawie w czerwcu. Nowy dyrektor



chce siê skupiæ na XX-wiecznym repertua-
rze, utworach Ravela, Debussy’ego, Stra-
wiñskiego.

7 Warszawski s¹d okrêgowy odrzuci³
skargê tureckiej firmy Sistem Yapi, która
kwestionowa³a wyniki przetargu na rozbu-
dowê oczyszczalni œcieków Czajka na Bia-
³o³êce. Oznacza to, ¿e najwiêksza inwesty-
cja w Warszawie wreszcie bêdzie mog³a
ruszyæ. Miejskie Przedsiêbiorstwo Wo-
doci¹gów i Kanalizacji podpisze umowê
z konsorcjum, którego liderem jest War-
bud. Na przygotowanie projektu firma ma
6 miesiêcy. Nastêpnie musi siê postaraæ
o pozwolenia na budowê, a do tego po-
trzebna jest m.in. tzw. decyzja œrodowisko-
wa, tê zaœ zaskar¿y³o stowarzyszenie Na-
sza Choszczówka, przeciwne inwestycji.
Oczyszczalnia powinna byæ gotowa do
koñca 2010 r. Mimo opóŸnieñ MPWiK za-
pewnia, ¿e dotrzymanie terminu jest mo¿-
liwe. Warbud zadeklarowa³, ¿e Czajka bê-
dzie gotowa w 37 miesiêcy. Kontrakt wart
jest 564 mln euro (brutto).

W koœciele œw. Jacka na Starym Mieœcie
po¿egnano Jerzego Kawalerowicza, scena-
rzystê, re¿ysera, jednego z twórców pol-
skiej szko³y filmowej. Nakrêci³ m.in. Fara-
ona, Quo vadis, Austeriê i Poci¹g. Urna z pro-
chami spoczê³a na wojskowych Pow¹zkach.

9 W Warszawie brakuje ¿³obków. Na
miejsca w 37 dzia³aj¹cych placówkach cze-
ka ponad 2 tys. maluchów. Ratusz próbuje
zwiêkszyæ liczbê miejsc w ju¿ istniej¹cych
¿³obkach, zak³ada filie oraz planuje budo-
wê nowych. W tym roku maj¹ powstaæ trzy
nowe lokalizacje, a potem co roku bêd¹ ot-
wierane trzy-cztery nowe ¿³obki. Do
2012 r. ratusz przeznaczy na to 21 mln z³.

10 Warszawa ma wreszcie konstytucjê.
Rada Warszawy przyjê³a statut, który okre-
œla kompetencje samorz¹dowych instytu-

cji. W³adze 18 warszawskich dzielnic bê-
d¹ odpowiedzialne za sprawy czysto lo-
kalne (¿³obki, szko³y podstawowe, lokalne
ulice, oœrodki sportu i rekreacji, ma³e in-
westycje), a prezydent Warszawy i jego
biuro zajm¹ siê kreowaniem polityki
i wielkimi inwestycjami, jak metro czy
przygotowania do Euro 2012. Na tle in-
nych polskich miast konstytucja warszaw-
ska jest wyj¹tkowa, bowiem w uroczystej
preambule sto³eczni radni oficjalnie odda-
j¹ siê pod Bo¿¹ opiekê.

Rada Warszawy uchwali³a now¹ op³atê,
któr¹ bêdzie œci¹gaæ miasto. Jest to op³ata
adiacencka. Bêdzie j¹ mo¿na na³o¿yæ na
w³aœciciela (a w szczególnych sytuacjach
na u¿ytkownika wieczystego), który doko-
na podzia³u nieruchomoœci. Jest jeden wa-
runek – po podziale wartoœæ nierucho-
moœci musi wzrosn¹æ. Wówczas urzêdnicy
mog¹ domagaæ siê 30 proc. od ró¿nicy miê-
dzy wartoœci¹ przed podzia³em i po podzia-
le. Op³ata uderzy g³ównie we w³aœcicie-
li nieruchomoœci w dzielnicach peryferyj-
nych. Miasto szacuje, ¿e zyska na op³acie
10-15 mln z³ rocznie.

11 Dwa warszawskie licea ogólno-
kszta³c¹ce znalaz³y siê w pierwszej dzie-
si¹tce najlepszych szkó³ ponadgimna-
zjalnych w Polsce. To Liceum im. S. Staszi-
ca (6. miejsce) i Liceum im. S. I. Witkiewi-
cza (7. miejsce). Wysoko w rankingu przy-
gotowanym przez „Rzeczpospolit¹” i „Per-
spektywy” znalaz³o siê tak¿e Liceum im.
W³adys³awa IV, Liceum im. ks. Józefa Po-
niatowskiego i II Spo³eczne LO. G³ównym
kryterium jest uczestnictwo w olimpia-
dach tematycznych.

500 tys. od ratusza i 700 tys. od Gmin-
nego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej – razem 1,2 mln z³ na
likwidacjê dzikich wysypisk nad Wis³¹
w okolicach mostu Poniatowskiego i po-
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ciêcie na kawa³ki starych k³ód, które nie-
bezpiecznie spiêtrzaj¹ wodê. To pierwsze
tak du¿e pieni¹dze na posprz¹tanie nadwi-
œlañskich brzegów. Na razie nie przewi-
dziano funduszy na postawieni nowych ³a-
wek czy kolejnych toalet. Zak³ad Oczy-
szczania Miasta stara siê natomiast o kolej-
ne pieni¹dze na cykliczne sprz¹tanie oby-
dwu brzegów.

12 Stolica ma najwiêcej lokali komu-
nalnych ze wszystkich miast w Polsce – po-
nad 100 tys.; 71 proc. z nich jest w z³ym sta-
nie technicznym, poniewa¿ powsta³o
przed 1940 r. Czêœæ miasto zwraca spadko-
biercom przedwojennych w³aœcicieli, a ok.
2 tys. budynków nadaje siê do rozbiórki.
Na mieszkania komunalne czeka obecnie
w Warszawie ok. 5 tys. rodzin. Niemal po-
³owa z nich – na socjalne. Aby rozwi¹zaæ
ten problem, miasto chce co roku przezna-
czaæ 100-130 mln z³ na budownictwo ko-
munalne. Mieszkania maj¹ budowaæ dziel-
nice, ale dostan¹ na nie dodatkowe pie-
ni¹dze. W tym roku ma byæ oddanych 300
mieszkañ, a w kolejnych latach po 500.
Miejskie czynszówki maj¹ powstawaæ
przede wszystkim w dzielnicach peryferyj-
nych. W³adze chc¹ te¿ wynajmowaæ mie-
szkania od Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego.

13 Po raz szesnasty zagra³a Wielka Or-
kiestra Œwi¹tecznej Pomocy. W koncercie
fina³owym wziêli udzia³ m.in. Mieczys³aw
Szczeœniak, Ewelina Flinta, £ukasz Za-
grobelny, Brathanki, Closterkeller. War-
szawiacy jak zwykle byli bardzo hojni.
W tym roku pieni¹dze zbierano na dzieciê-
ce oddzia³y laryngologiczne.

14 Sto³eczny konserwator zabytków
zaakceptowa³ plan odtworzenia pa³acu Sa-
skiego, przygotowany przez polsko-belgij-
sk¹ pracowniê „Projekt” na zlecenie wy-
konawcy inwestycji firmy Budimex-Dro-

mex. Architekci proponuj¹ zostawiæ naj-
cenniejsze fragmenty piwnic pod skrzy-
d³em po³udniowym pa³acu wewn¹trz
budynku i otoczyæ je przestronn¹ sal¹.
Z umieszczonej nad piwnicami stalowej
k³adki bêdzie mo¿na ogl¹daæ z góry relikty
barokowych pa³aców lub zejœæ do nich po
spiralnych schodach. Z kolei pod pó³noc-
nym skrzyd³em pa³acu zabytkowe piwnice
bêd¹ nakryte stropem. Byæ mo¿e znajdzie
siê w nich galeria sztuki lub kawiar-
nia. Fragmenty zachowanych piwnic bê-
dzie te¿ mo¿na ogl¹daæ z obu bocznych
dziedziñców pa³acu. W ich posadzkach
zostanie zamontowana konstrukcja z pan-
cernymi szybami. Architekci musz¹ je-
szcze przystosowaæ projekt do funkcji magi-
stratu.

15 S³u¿ewiec sta³ siê jednym z najwiêk-
szych skupisk biurowców w Warszawie.
Jest ich tu 57, a do 2009 r. liczba ta wzroœnie
do 80. Teraz mieszcz¹ w sumie pó³ miliona
metrów kwadratowych, co stanowi 1/5 za-
sobów biurowych ca³ej Warszawy. W tym
roku przybêdzie kolejne 212 tys. m2,
a w przysz³ym – prawie 140 tys. m2. W tym
roku 60 proc. ca³ej powierzchni biurowej
oddanej do u¿ytku w Warszawie powstanie
w³aœnie na S³u¿ewcu, a w przysz³ym - pra-
wie po³owa. Najbardziej zat³oczone ulice
w tej czêœci miasta to Marynarska i Doma-
niewska, przy której stoi tyle biurowców,
co w ca³ym Trójmieœcie czy Krakowie. Ju¿
teraz ciê¿ko dojechaæ i zaparkowaæ na S³u-
¿ewcu, a strach pomyœleæ, co bêdzie po od-
daniu do u¿ytku nowych biurowców.

16 Zamek Królewski nie ma pieniêdzy
na dokoñczenie remontu Arkad Kubickie-
go. Inwestycja zasilana pañstwowymi do-
tacjami ci¹gnie siê od 13 lat i poch³onê³a
niemal 100 mln z³. Do tej pory wybudo-
wano œcianê oporow¹, która powstrzyma³a
napór skarpy, przykryto ¿elbetonow¹ cza-
p¹ tzw. Stancje Saskie, czyli XVIII-wiecz-
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ne pomieszczenia stra¿y zamkowej. W skar-
pie powsta³ tunel z ruchomymi schoda-
mi do piwnic Zamku, otwory Arkad wy-
pe³niono szk³em. Aby zakoñczyæ remont,
potrzeba jeszcze 17 mln z³. Jednak Mini-
sterstwo Kultury nie wpisa³o tej kwoty do
projektu bud¿etu na 2008 r. Dyrekcja liczy,
¿e po uchwaleniu bud¿etu minister bêdzie
dysponowa³ jeszcze pewnymi œrodkami
i jak¹œ kwotê przeka¿e na Arkady Kubic-
kiego. Jeœli bêd¹ pieni¹dze, otwarcie Ar-
kad nast¹pi najpóŸniej w 2009 r.

18 12 tys. osób z ca³ej Polski wziê³o u-
dzia³ w manifestacji Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego, która wyruszy³a o godz. 11
spod Torwaru, na kilka godzin blokuj¹c
ruch w Warszawie. Gigantyczny pochód
przeszed³ ulicami: £azienkowsk¹, Górno-
œl¹sk¹, Piêkn¹, Al. Ujazdowskimi, ul. Ba-
gatela, al. Szucha i ul. Matejki. Zwi¹zkow-
cy podkreœlali, ¿e nie zgadzaj¹ siê na pro-
ponowane przez minister edukacji Kata-
rzynê Hall 200-z³otowe podwy¿ki. Chc¹
kilka razy wiêcej: 600-1100 z³. Minister nie
wysz³a do protestuj¹cych, przyjê³a jedynie
ich delegacjê.

21 Zakoñczy³ siê jeden z najwiêkszych
remontów warszawskich zabytków ostat-
nich lat. Popadaj¹cy w ruinê póŸnobaroko-
wy pa³ac pod Blach¹ odzyska³ blask. Prze-
de wszystkim ujarzmiono podziemny stru-
mieñ podmywaj¹cy jego fundamenty, te
zaœ wzmocniono palami z betonu, które
pod ciœnieniem wpompowano w ziemiê.
Wymieniono wszystkie tynki, instalacjê
i stolarkê. Pa³ac ma nowe poszycie dachu
i nowy kolor elewacji, ustalony po przeba-
daniu starych tynków i na podstawie obra-
zów Canaletta. Pa³ac zosta³ tak¿e grunto-
wnie zmodernizowany Zainstalowano sy-
stemy bezpieczeñstwa i przeciwpo¿arowe,
sieæ internetow¹ i telewizjê przemys³ow¹,
urz¹dzenia klimatyzacyjne obs³uguj¹ce sa-
le wystawowe. W odrestaurowanym pa³a-

cu odbywaæ siê maj¹ wystawy i zajêcia dy-
daktyczne dla dzieci i m³odzie¿y. Na
pierwszym piêtrze zostan¹ odtworzone
apartamenty ks. Józefa Poniatowskiego,
powstan¹ te¿ sala audiowizualna i pracow-
nia plastyczna. Remont kosztowa³
30 mln z³, z czego 75 proc. pokryje Unia
Europejska, resztê zaœ skarb pañstwa.

23 Obroñcy zabytków protestowali prze-
ciwko zburzeniu dawnej odlewni Braci £o-
pieñskich przy ul. Ho¿ej 55. W 2006 r. nie-
ruchomoœæ kupi³a od jej spadkobierców
spó³ka Yareal, która w miejscu starych
budynków chce postawiæ apartamentow-
ce. Spo³ecznicy z Zespo³u Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy
ZOK nie chc¹ do tego dopuœciæ. Przyznaj¹,
¿e odlewnia nie ma wartoœci architekto-
nicznych, ale jest cenna dla historii War-
szawy. A to wystarczy, aby wpisaæ j¹ do re-
jestru zabytków. Batalia o budynki pocho-
dz¹ce z koñca XIX w. trwa od dwóch lat.

24 W³adze miasta poda³y, ¿e w 2007 r.
wykorzysta³y na inwestycje prawie 1,7 mld z³,
tj. 80,7 proc. tego, co przyznali radni w bu-
d¿ecie. Dzielnice mia³y do dyspozycji
465 mln z³, ale nie poradzi³y sobie z wyda-
niem co pi¹tej z³otówki. Samorz¹dow-
cy z Pragi Pó³noc zmarnowali a¿ 3/4
z 21 mln z³, które powinni zainwestowaæ,
na Ochocie wydali tylko nieco ponad po³o-
wê z 15,5 mln z³. Najlepszym wynikiem
mog¹ siê pochwaliæ ¯oliborz – 97,6 proc.
planu oraz Ursynów 94,6 proc. Na du¿e in-
westycje finansowane bezpoœrednio z bu-
d¿etu miasta wykorzystano 1,2 mld z³. Za-
rz¹d Dróg Miejskich wyda³ 411 mln z³,
czyli 87 proc. swojego bud¿etu. Z du¿ych
inwestycji komunikacyjnych najgorzej
wypad³o metro – wykorzystano 74 proc. te-
go, co zaplanowano. �le toczy³a siê jedna
z priorytetowych inwestycji miasta, czyli
odbudowa pa³acu Saskiego, na któr¹ mia-
sto wyda³o zaledwie 11,5 proc. planu.
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25 Odbudowa pa³acu Saskiego na sie-
dzibê ratusza znowu stoi pod znakiem
zapytania. Miasto rozwi¹za³o umowê z jej
wykonawc¹, firm¹ Budmiex-Dromex.
¯adna ze stron nie ponosi za ten stan odpo-
wiedzialnoœci i nie wnosi roszczeñ o od-
szkodowanie. Wpisanie do rejestru zaby-
tków czêœci piwnic pa³acu Saskiego unie-
mo¿liwia realizowanie umowy z 2006 r.,
gdy¿ ta nie przewidywa³a zostawienia ni-
czego pod ziemi¹. Miasto zapewnia, ¿e nie
rezygnuje z odbudowy pa³acu i ¿e w marcu
bêdzie og³oszony przetarg na jego projekt,
tym razem z zachowaniem historycznych
piwnic. Potem kolejny przetarg na wyko-
nawcê. Prace powinny siê zacz¹æ jesieni¹
2009 r.

26 Sejm popar³ ustawê o zmianie na-
zwy Akademii Medycznej w Warszawie na
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rek-
tor Akademii, prof. Leszek P¹czek, mówi,
¿e chodzi o podniesienie presti¿u uczelni,
a tak¿e o powrót do tradycji i nazwy sprzed
1950 r. Nie bez znaczenie jest te¿ kwestia
promowania uczelni za granic¹. Akademia
czeka teraz na zgodê Senatu RP i podpis
prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Zmiana
mo¿e kosztowaæ Akademiê nawet kilkaset
tysiêcy z³otych. Tyle poch³onie wymia-
na piecz¹tek, druków urzêdowych, wizytó-
wek, tabliczek informacyjnych na uczelni
i w podleg³ych jej szpitalach klinicznych.

26-27 Przez stolicê przeszed³ huragan
Paula. Przewróci³ tysi¹ce drzew, billbor-

dów, ³ama³ metalowe s³upki lub wyrywa³ je
z betonu. Stra¿ po¿arna interweniowa³a
130 razy.

29 Polskie Koleje Pañstwowe zabra-
³y siê za czyszczenie Dworca Centralnego.
Pierwsze efekty ju¿ widaæ. Wyczyszczony
zosta³ szaro-czarny od brudu sufit. Nastêp-
nym krokiem ma byæ czyszczenie kamien-
nej posadzki, która bêdzie wygl¹daæ tak,
jak w budowanych teraz biurowcach czy
galeriach handlowych. W najbli¿szych ty-
godniach zostanie tak¿e wynajêta nowa
firma sprz¹taj¹ca, która ma skuteczniej
dbaæ o czystoœæ na Centralnym. Nie wiado-
mo, niestety, kiedy dojdzie do remontu
dworca. Wci¹¿ nie ma w tej sprawie poro-
zumienia miêdzy Ministerstwem Infra-
struktury i Ministerstwem Rozwoju Re-
gionalnego.

30 Teatr Narodowy uczci³ 40. rocznicê
ostatniego pokazu Dziadów Kazimierza
Dejmka, które cenzura zdjê³a w 1968 r.
Owacj¹ na stoj¹co publicznoœæ powita³a
Gustawa Holoubka, wielkiego Gustawa-
-Konrada. Z teatru ulic¹ Wierzbow¹ wi-
dzowie przeszli pod pomnik Mickiewicza
na Krakowskim Przedmieœciu, gdzie po-
dziwiali okolicznoœciow¹ multimedialn¹
instalacjê, stworzon¹ przez œwiatowej s³a-
wy artystê Krzysztofa Wodiczkê. Dekla-
macjê strof z III czêœci Dziadów przerywa³y
fragmenty przemówienia W³adys³awa Go-
mu³ki z 19 marca 1968 r. przeciwko spek-
taklowi Dejmka i ¯ydom.

LUTY

1 Zarz¹d Transportu Miejskiego wpro-
wadzi³ na najbardziej oblegane trasy tram-
waje z³o¿one z trzech wagonów. Potrójne
sk³ady je¿d¿¹ w porannym szczycie z Jelo-
nek i Woli do Œródmieœcia (linia 26) oraz
z al. Jana Paw³a II i znad stacji metra Po-
le Mokotowskie na S³u¿ewiec (linia 17).

ZTM planuje tak¿e skorygowanie czêœci
tras, a tak¿e zlikwidowanie niektórych li-
nii, co ma umo¿liwiæ powrót do czêstsze-
go kursowania tramwajów w godzinach
szczytu (co 5 lub 10 min, zamiast co 6
i 12 min jak dziœ). Prawdopodobnie ju¿
niebawem uruchomiona zostanie równie¿
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druga i trzecia linia mikrobusowa z Bemo-
wa i Bia³o³êki (pierwsza kursuje od jesieni
na Grochowie).

W Laboratorium Zamku Ujazdowskie-
go po raz czwarty rozdane zosta³y „Wde-
chy” – nagrody kulturalne przyznawane
przez dziennikarzy „Gazety Co Jest Gra-
ne”, sto³ecznego dodatku „Gazety Wy-
borczej”. Cz³owiekiem Roku zosta³ re¿yser
Krzysztof Warlikowski, w kategorii Miej-
sce Roku wyró¿niona zosta³a REDakcja
„Krytyki Politycznej”, za Wydarzenie Ro-
ku uznano Dotleniacz na pl. Grzybowskim
Joanny Rajkowskiej. Swoich faworytów
wybierali te¿ czytelnicy „Gazety”. Naj-
wiêksze poparcie uzyskali: Przemek Pa-
sek, szef Fundacji „Ja Wis³a”, akcja „Bo-
niek!” (szwajcarski performer powtórzy³
choreografiê ruchów Zbigniewa Boñka z le-
gendarnego meczu Polska-Belgia w 1982 r.),
która rozegra³a siê w paŸdzierniku na Sta-
dionie Dziesiêciolecia, a jako kulturalne
miejsce – PZO na ul. Grochowskiej.

2 Z listy projektów dofinansowywa-
nych przez Uniê Europejsk¹ odpad³o kilka
projektów kluczowych dla Warszawy, dla
których w³adze stolicy chcia³y dostaæ
brukselskie dotacje poza konkursem. Od-
pad³o Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji, które mia³o przezna-
czyæ pieni¹dze na kolejny etap wielkiego
projektu poprawy zaopatrzenia Warszawy
w wodê i oczyszczania œcieków. Warszaw-
ski Park Technologiczny planowany na
£uku Siekierkowskim znalaz³ siê na liœcie
rezerwowej. Nie bêdzie euro bez konkursu
na zagospodarowanie brzegów Wis³y. Na-
tomiast dotacjê bez konkursu otrzyma sto-
lica na budowê drugiej linii metra. Na
wsparcie mog¹ te¿ liczyæ: Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, rozbudowa i modernizacja
spalarni œmieci na Targówku, przedsiêbior-
stwo Porty Lotnicze na Okêciu.

3 W Sali Kongresowej wyst¹pi³a Angie
Stone, amerykañska gwiazda muzyki soul.
Zaœpiewa³a piosenki ze wszystkich swoich
solowych p³yt, prezentuj¹c ró¿ne gatunki –
od ciê¿kiego funku, przez zmys³owy soul,
po wysmakowany jazz. Stone nawi¹zuje do
szko³y, z której wyros³a te¿ m.in. Aneta
Franklin, czyli do œpiewania w duchu gos-
pel.

5 W Muzeum Plakatu w Wilanowie ot-
warta zosta³a wystawa „Sztuka ksi¹¿ki”,
zorganizowana w ramach Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Sztuki. Motywem te-
gorocznej edycji jest czas, a w konkursie
wziê³o udzia³ 84 artystów z 20 krajów. Zo-
baczyæ mo¿na ksi¹¿ki unikatowe, autor-
skie i artystyczne, instalacje i obiekty ksi¹¿-
kowe, wydawnictwa eksperymentalne i ni-
skonak³adowe oraz sztukê druku. W ra-
mach wystawy zaplanowano spotkania
z artystami prezentuj¹cymi swoje prace.

7 Spadkobiercy Adama Branickiego,
ostatniego w³aœciciela Wilanowa, staraj¹
siê o zwrot odebranego im w 1945 r. ma-
j¹tku. Roszczenia dotycz¹ m.in. dokumen-
tów przechowywanych w Archiwum
G³ównym Akt Dawnych. Anna Wolska,
córka Branickiego, argumentuje, ¿e nie-
opracowany zbiór, le¿y w magazynie, na-
tomiast dyrektor AGAD dr Hubert Wajs
twierdzi, ¿e ten zbiór ma niewiele wspól-
nego z pami¹tkami rodzinnymi Branic-
kich, a jego zwrot oznacza, ¿e ulegnie roz-
proszeniu i trafi do antykwariatów. Dyrek-
tor Muzeum-Pa³acu w Wilanowie Pawe³
Jaskanis obawia siê, ¿e pozytywny dla Bra-
nickich werdykt s¹du mo¿e byæ wstêpem
do ogo³ocenia wilanowskiego pa³acu z me-
bli i obrazów. Anna Wolska chce odzyskaæ
ksi¹¿ki z wilanowskiej biblioteki, budynki
niemaj¹ce zwi¹zku z muzeum, a stoj¹ce
nieopodal pa³acu, grunty Morysina nale-
¿¹ce obecnie do SGGW oraz park i pa³ac
w Natolinie.
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8 Dom Ksi¹¿ki, dzia³aj¹cy na rynku od
60 lat, otworzy³ na Œwiêtokrzyskiej book-
housecafe – miejsce spotkañ przy ksi¹¿-
ce i kawie. Na parterze, oprócz rega³ów
z ksi¹¿kami (50 tys. tytu³ów), znajduje siê
bar z kanapkami, ciastami i kaw¹. Na górze
jest antresola, gdzie mo¿na siê zaszyæ
z ksi¹¿k¹ i poczytaæ w spokoju. Bookhou-
secafe ma byæ miejscem wydarzeñ kultu-
ralnych. W³aœciciel planuje koncerty, po-
kazy filmów, promocje ksi¹¿ek. W tym ro-
ku Dom Ksi¹¿ki zamierza otworzyæ je-
szcze cztery takie miejsca w Warszawie.

9 Zak³ad Gospodarowania Nierucho-
moœciami drastycznie podniós³ czynsze za
lokale u¿ytkowe na Krakowskim Przed-
mieœciu – z 66 z³ do 220 za m2. Stowarzy-
szenie Prywatnych Przedsiêbiorców War-
szawskiego Traktu Królewskiego uwa¿a,
¿e miasto zachowuje siê jak monopolista,
bo wykup lokali u¿ytkowych na Trakcie
Królewskim i Starówce jest w praktyce
niemo¿liwy i protestuje przeciwko pod-
wy¿ce. „Miasto w ten sposób chce pozbyæ
siê d³ugoletnich najemców. Zamiast nas
bêd¹ tu sieciowe sklepy i restauracje” –
mówi¹ rozgoryczeni przedsiêbiorcy. Nie-
którzy z nich ju¿ wywiesili informacje o li-
kwidacji.

10 Warszawska Praga obchodzi 360.
rocznicê nadania jej praw miejskich przez
W³adys³awa IV. Z tej okazji zosta³a odpra-
wiona uroczysta msza w katedrze œw. Flo-
riana, a nastêpnie po³¹czona sesja rad
dzielnic Praga Po³udnie i Praga Pó³noc.
Bior¹cy w niej udzia³ wojewoda mazo-
wiecki Jacek Koz³owski powiedzia³, ¿e dla
Pragi nadchodzi dobry czas w zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cymi siê mistrzostwami Euro 2012.
Polepszy siê komunikacja, pojawi¹ siê no-
we hotele, wyremontowane budynki po-
prawi¹ estetykê dzielnic. Radni obu dziel-
nic przyjêli uchwa³ê uznaj¹c¹ rok 2008 za
Rok Pragi, a bogaty kalendarz imprez ma

udowodniæ, ¿e Praga jest miejscem war-
tym uwagi. Radni zaapelowali równie¿ do
w³adz miasta i Mazowsza o wsparcie dla
programu rewitalizacji obu dzielnic.

12 Narodowe Centrum Sportu we wspó³-
pracy ze sto³ecznym samorz¹dem og³osi³o
konkurs na zagospodarowanie gruntów
w okolicach stadionu. To najwiêkszy w hi-
storii Warszawy konkurs architektonicz-
ny, który obejmie tereny o powierzchni po-
nad 30 ha. Podzielono je na trzy czêœci.
Pierwsza to czêœæ nale¿¹ca do PKP, na któ-
rej powstanie nowy Dworzec Stadion, zin-
tegrowany ze stacj¹ drugiej linii metra.
W drugiej czêœci wokó³ stadionu architek-
ci maj¹ zaprojektowaæ czterogwiazdkowy
hotel na 400 miejsc, halê imprezow¹ dla
20 tys. widzów, centrum kongresowe z sal¹
na 8 tys. miejsc, 40 tys. m2 biur oraz cen-
trum rozrywkowe. W trzeciej czêœci, w po-
bli¿u obecnego Dworca Stadion, mog¹ po-
wstaæ domy mieszkalne. W za³o¿eniu ca³y
ten kompleks ma siê samofinansowaæ, to
znaczy, ¿e pieni¹dze ze sprzeda¿y dzia³ek
pod inwestycje prywatne pozwol¹ na
urz¹dzenie terenu. Prace maj¹ podnieœæ
presti¿ Pragi i sprawiæ, ¿e zdobêdzie ona
wysok¹ renomê. Zwyciêski zespó³ dostanie
nagrodê 100 tys. z³, a tak¿e podpisze wart¹
6 mln z³ umowê na zaprojektowanie zagos-
podarowania terenu.

14 Rada Architektury i Rozwoju Mia-
sta po raz kolejny debatowa³a nad przy-
sz³oœci¹ centrum Warszawy. Tym razy pla-
niœci oceniali dwa projekty rozwoju œcis³e-
go centrum. Pierwszy przygotowali archi-
tekci Andrzej Skopiñski i Bart³omiej Bie-
³yszew (zwyciêzcy konkursu z 1992 r.),
z okr¹g³ym bulwarem i drapaczami chmur
uk³adaj¹cymi siê wokó³ Pa³acu Kultury
w kszta³cie gigantycznej korony. Drugi
projekt przygotowa³ anonimowy rysownik
na zlecenie ratusza. Zak³ada on cztery dra-
pacze chmur przy ul. Emilii Plater i ulice
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przecinaj¹ce siê pod k¹tem prostym. ¯ad-
na z propozycji nie wzbudzi³a jednak entu-
zjazmu. Projektanci Skopiñski i Bie³yszew
maj¹ przygotowaæ nowy wariant swojego
projektu, gdy¿ budowa korony z wysoko-
œciowców jest trudna w realizacji i w doda-
tku eksponuje Pa³ac Kultury.

16 Ulica Chmielna, ³¹cz¹ca najdro¿sz¹
ulicê Warszawy Nowy Œwiat z jedynym
sto³ecznym deptakiem Pasa¿em Wiecha,
coraz bardziej przypomina slums. Wiele
kamienic siê sypie, a przed spadaj¹cymi
od³amkami chroni¹ przechodniów prowi-
zoryczne daszki z desek. Okna s¹ zabite
dykt¹. Wieczorem ulic¹ snuj¹ siê narko-
mani, za³atwiaj¹c siê w bramach. A prze-
cie¿ Chmielna mia³a byæ pierwszym depta-
kiem III RP. Jan Jab³kowski, w³aœciciel ka-
mienicy przy Chmielnej 21, uwa¿a, ¿e uli-
ca jest skazana na powodzenie. Mimo jej
wygl¹du odwiedza j¹ coraz wiêcej ludzi,
zw³aszcza tych, którzy z Nowego Œwiatu
chc¹ dojœæ najkrótsz¹ drog¹ do Z³otych Ta-
rasów. Dla nich trzeba urz¹dziæ elegan-
ckie sklepy i punkty us³ugowe. Do koñca
2009 r. na rogu Brackiej i Chmielnej sta-
nie szeœciokondygnacyjny Dom Towaro-
wy Braci Jab³kowskich, w którym wiêk-
szoœæ powierzchni zajm¹ w³aœnie sklepy
i us³ugi.

18 T³umy ludzi przysz³y wczoraj do
Teatru Narodowego, gdzie o godz. 20 roz-
pocz¹³ siê projekt mulitmedialny „Liryko-
¿ercy. Herbert” w re¿yserii Moniki Gro-
chowskiej, poœwiêcony autorowi Barba-
rzyñcy w ogrodzie. Wziêli w nim udzia³ m³o-
dzi artyœci, aktorzy, did¿eje i wid¿eje – spe-
cjaliœci od tworzenia wizualizacji na ¿ywo
do wszystkich typów muzyki. Janusz Od-
row¹¿-Pieni¹¿ek, dyrektor Muzeum Lite-
ratury, opowiada³ historie i anegdoty z ¿y-
cia poety, a Henryk Citko, kierownik ar-
chiwum Zbigniewa Herberta przy Biblio-

tece Narodowej, wspomina³ ulubione lek-
tury poety.

5 tys. fanów z ca³ej Polski i zagranicy
wype³ni³y Torwar, gdzie wyst¹pi³ legen-
darny zespó³ The Cure. To by³ pierwszy
koncert The Cure w Warszawie i podobno
1224. wystêp w ich 30-letniej karierze. Ze-
spó³ zagra³ wiêkszoœæ swoich najwiêkszych
przebojów, zamieniaj¹c Torwar w kameral-
ny klub. By³ to zapewne jeden z najlep-
szych warszawskich koncertów roku.

20 Wielki emocje towarzysz¹ wytycza-
niu miejsca dla nowej wylotówki do Gdañ-
ska. Oko³o dziesiêciu stowarzyszeñ i 308
osób chce kontrolowaæ urzêdników podej-
muj¹cych decyzje. Przeciwko budowie
protestuj¹ mieszkañcy £omianek i Bemo-
wa, ale przede wszystkim Chomiczówki,
gdzie drogowcy chc¹ wróciæ do najstarsze-
go wariantu trasy przez œrodek osiedla.
¯eby przekonaæ mieszkañców, projektanci
proponuj¹ schowaæ trasê w 6-metrowym
wykopie, czêœciowo przykrytym dla zmi-
nimalizowania ha³asu.

21 W Muzeum Historycznym m.st.
Warszawy otwarto Gabinet Medali i Numi-
zmatów. Gabinet zosta³ powo³any w 1979 r.
i od tamtej pory datuje siê w pe³ni planowe
kompletowanie jego zbiorów. Zespo³y i ko-
lekcje Gabinetu licz¹ ponad 10 tys. ekspo-
natów. Stanowi¹ je: medale, medaliony,
plakiety, monety, banknoty, ordery i od-
znaczenia, oznaki masoñskie, odznaki,
plakietki i znaczki. Teraz najcenniejsze
obiekty bêd¹ stale eksponowane i dostêpne
dla zainteresowanych.

22 Ju¿ wkrótce w bezp³atnej aplikacji
GoogleEarth bêdzie mo¿na przespacero-
waæ siê po Warszawie. W³aœnie powsta³
bardzo realistyczny model Starówki w tech-
nice D3, a bêdzie jeszcze centrum i Trakt

Kronika 105



Królewski. Wirtualny WarszaProjekt jest
tak dok³adny, ¿e mo¿na „wejœæ” w ka¿d¹,
nawet najmniejsz¹ uliczkê. Wiceprezy-
dent Warszawy W³odzimierz Paszyñski
zapewnia, ¿e taki realistyczny model jest
ewenementem w skali Europy: „Przegoni-
liœmy pod tym wzglêdem nawet Londyn
i Amsterdam”. Z jego powstania cieszy siê
równie¿ Ewa Nekanda-Trepka, sto³eczny
konserwator zabytków, poniewa¿ przed
przyst¹pieniem do remontów bêdzie mo¿-
na sprawdziæ ich przysz³e efekty, np. zmia-
ny kolorystyki elewacji, pokrycia dachu,
a nawet przebudówki facjatek czy lukarn.

23 Œródmiejski radny PiS Marcin Waw-
rzyniak walczy o przywrócenie pomnika
amerykañskiego prezydenta Herberta Ho-
overa, który sta³ przed wojn¹ na skwerze
nosz¹cym jego imiê. Autorem pomnika
by³a znany rzeŸbiarz Xawery Dunikowski.
Pomnik, wykonany z piaskowca, zacz¹³
szybko niszczeæ. Po wojnie na skwerze by-
³a tylko skromna tablica. Miejski wydzia³
estetyki, który opracowa³ projekt moder-
nizacji skweru, przewiduje tylko umie-
szczenie pami¹tkowej tablicy. Radny by³
ju¿ w sprawie pomnika w Œródmiejskim
Zarz¹dzie Terenów Publicznych i w ratu-
szu. Us³ysza³, ¿e monumentu nie ma w pla-
nach. Teraz zamierza udaæ siê w tej sprawie
do ambasady amerykañskiej.

24 Koncertem „Warszawa moja mi-
³oœæ” w Sali Kongresowej zespó³ Mazowsze
zainaugurowa³ swój jubileusz. Zespó³ zo-
sta³ za³o¿ony 80 lat temu przez prof. Ta-
deusza Sygietyñskiego, a zadebiutowa³
w Warszawie 6 listopada 1950 r. w Teatrze
Polskim. Po œmierci profesora zespo³em
kierowa³a przez 40 lat znana przedwojenna
aktorka Mira Zimiñska-Sygietyñska. Ze-
spó³ wychowa³ gwiazdy: Irenê Santor, Li-
diê Korsakównê, Stanis³awa Jopka.

25 Radni, urzêdnicy ze Œródmieœcia
i ratusza oraz przedstawiciele wspólnot
i osiedli radzili, jak rozwi¹zaæ problem
braku toalet w Warszawie. Okazuje siê, ¿e
powo³ano ju¿ nawet komisjê szaletow¹,
której patronuje wiceprezydent Warszawy
Jacek Wojciechowicz. Na ulicach stolicy
do 2012 r. ma stan¹æ 60 szaletów publicz-
nych. Ich adresy wybrano, badaj¹c tzw.
potoki osób, czyli liczbê przechodniów
w konkretnych miejscach. Bêd¹ to obiekty
wysokiej klasy i wandaloodporne: stal
nierdzewna, samosp³ukuj¹ce siê, samoczy-
szcz¹ce, z monitoringiem. Toalety, które
ju¿ dzia³aj¹, maj¹ byæ lepiej oznaczone.

26 W Polskich Zak³adach Optycznych
przy Grochowskiej powstan¹ pierwsze
w Polsce lofty, czyli mieszkania urz¹dzone
w poprzemys³owych budynkach. Inwesto-
rem jest firma West Development, która
zaadaptuje budynki miêdzy Grochowsk¹
a Kamionkowsk¹. W najni¿szych kondyg-
nacjach od strony obu ulic znajd¹ siê skle-
py, kawiarnie, galerie i biura. Wy¿ej – 48
loftów o powierzchni od 71 do 270 m2. Na
najwy¿szej, szóstej kondygnacji g³ówne-
go gmachu planowany jest jeden pent-
house. Mieszkania bêd¹ jedno- i dwupo-
ziomowe. Niektóre bêd¹ mia³y taras na da-
chu lub zimowy ogród. Choæ budowa do-
piero siê zacznie, ju¿ sprzedano dziesiêæ
mieszkañ.

27 Przy ul. Kruczej 38/42 powsta³ punkt
informuj¹cy o funduszach europejskich.
Pracuj¹cy w nim konsultanci zapraszaj¹
fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mie-
szkaniowe, firmy i osoby prywatne, które
chcia³yby zrealizowaæ swój projekt, siêga-
j¹c po fundusze z Brukseli. Poinformuj¹,
czy dany projekt mo¿na zrealizowaæ, wska-
¿¹ w³aœciwy fundusz, warunki, które trze-
ba spe³niæ, podadz¹ tak¿e kontakty. Jed-
nak konsultanci nie pomog¹ wype³niæ
wniosku o fundusze, który jest najbardziej
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skomplikowan¹ i najtrudniejsz¹ czêœci¹
przedsiêwziêcia. Punkt informacyjny na
lata 2008-2013 dzia³a codziennie od 8 do
18, w soboty od 10 do 14.

28 Ratusz podpisa³ umowê sprzeda¿y
miejskich udzia³ów w spó³ce Rondo Wasa
swojemu partnerowi w tej spó³ce, firmie
Skanska, za 95 mln z³. Firma Rondo Wasa
zosta³a za³o¿ona w 1997 r. przez ówczesne
w³adze gminy Centrum i szwedzk¹ firmê
Skanska. Miasto wnios³o do tej spó³ki
7 tys. m2 ziemi przy al. Jana Paw³a II, tu¿
obok ronda ONZ, Szwedzi wziêli na siebie
koszty zbudowania tu kompleksu biuro-
wo-us³ugowego. Poprzednie w³adze ratu-
sza by³y gotowe sprzedaæ te udzia³y za
46 mln z³. Umowa zostanie sfinalizowana,
gdy zaakceptuje j¹ Rada Warszawy. Ratusz
planuje te¿ sprzedaæ udzia³y w kolejnej
spó³ce za³o¿onej jeszcze przez gminê Cen-

trum – Z³otych Tarasach. Ma w niej jedn¹
czwart¹ udzia³ów.

29 Na budowie nowego terminalu
na warszawskim Okêciu nast¹pi³ prze³om,
stra¿ po¿arna w koñcu pozwoli³a na jego
otwarcie. Teraz Pañstwowe Przedsiêbior-
stwo Porty Lotnicze wyst¹pi do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego o ostateczne pozwolenie na u¿ytko-
wanie terminalu. ¯eby go otworzyæ, PLL
musi byæ jednak pewne, ¿e wszystkie syste-
my bêd¹ dzia³aæ sprawnie. A o to ma za-
dbaæ wynajêta niedawno niemiecka frma
Hochtief, która w 2002 r. odpad³a z prze-
targu na budowê. Nowy szef Portów Lotni-
czych Micha³ Marzec twierdzi, ¿e terminal
zostanie otwarty do 30 marca, gdy na pol-
skich lotniskach zostan¹ zniesione kont-
role pasa¿erów odlatuj¹cych do pañstw
strefy Schengen.

MARZEC

1 Z okazji 198. rocznicy urodzin Fry-
deryka Chopina w Filharmonii Narodo-
wej zagra³ rosyjski pianista Nikolai Lu-
gansky. Nagrany przez niego komplet
etiud i preludia zosta³y swego czasu nagro-
dzone Z³otym Diapazonem. W Muzeum
Fryderyka Chopina na Zamku Ostro-
gskich na Tamce otwarto natomiast wysta-
wê, na której zaprezentowano podarunki,
jakie kompozytor otrzymywa³ i jakimi ob-
darza³ rodzinê i przyjació³.

2 Kibice po raz pierwszy wypróbowali
po przebudowie g³ówn¹ trybunê stadionu
Polonii Warszawa. Budowa nowoczesnej
trybuny z zawieszonym na linach dachem
to kolejny etap modernizacji obiektu przy
Konwiktorskiej. Pojawi³y siê te¿ nowe
szatnie, sklepik z pami¹tkami, wyremon-
towana hala do koszykówki. Do 2011 r.,
w którym przypada stulecie Polonii, sta-
dion pi³karski powinien mieæ ju¿ cztery
zadaszone trybuny z widowni¹ na 15 tys.

miejsc. Stadion ma byæ jednym z oœrod-
ków treningowych podczas Euro 2012.

3 Urz¹d Stanu Cywilnego rozpocz¹³
dzia³alnoœæ w nowoczesnej siedzibie przy
ul. Andersa 5. W godz. 8-18, a od wtorku
do pi¹tku 8-16 mo¿na tu m.in. zarejestro-
waæ dzieci, ma³¿eñstwa, zgony, zmieniæ
nazwisko, dostaæ odpisy z aktów stanu cy-
wilnego.

4 Z sonda¿y przeprowadzanych wœród
mieszkañców najnowszych osiedli wyni-
ka, ¿e a¿ 40 proc. z nich pochodzi z cen-
trum. Wiêkszoœæ wybra³a nowe osiedle bli-
sko poprzedniego miejsca zamieszkania,
np. w Józefos³awiu zamieszkali mieszkañ-
cy Ursynowa i Mokotwa, w Nowodworach
– Pragi Po³udnie, Bia³o³êki, ¯oliborza,
w Skoroszach – Ursusa. Lokalizacjê na
obrze¿ach Warszawy wybrali, kieruj¹c siê
po pierwsze cen¹ mieszkania i jego utrzy-
mania, po drugie – chêci¹ poprawy warun-
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ków i w koñcu chêci¹ ucieczki od ha³asu
i uci¹¿liwoœci ¿ycia w centrum. Choæ mie-
szkañcy uwa¿aj¹ swoje osiedla za atrakcyj-
ne, bogate i bezpieczne, to jednak 38 proc.
odpowiada, ¿e warunki ich ¿ycia siê nie
zmieni³y. Wœród niedostatków najczêœciej
wymieniaj¹: brak publicznych przedszko-
li, rzadko kursuj¹ce autobusy, du¿¹ odle-
g³oœæ od sklepów, a poza bram¹ osiedla
brak chodników i ogólnie nieuporz¹dko-
wane otoczenie.

5 W Warszawie rodzi siê jeszcze wiêcej
dziecini¿roktemu.Szpitalepêkaj¹wszwach,
brakuje wykwalifikowanej kadry, a kobie-
ty w ci¹¿y s¹ wysy³ane poza Warszawê.
W szpitalu przy ul. Inflanckiej w styczniu
i w lutym urodzi³o siê o 180 dzieci wiêcej
ni¿ w tym samym czasie w 2007 r. W szpita-
lu œw. Zofii od stycznia przyjmuje siê
codziennie 12 porodów, a kilka dni te-
mu w ci¹gu jednej doby urodzi³o siê a¿
23 dzieci. Wojewoda mazowiecki powo³a³
specjalny zespó³, który ma zaj¹æ siê tym
problemem.

6 Rada Warszawy przyjê³a regulamin
nauczycielskich wynagrodzeñ, z którego
wynika, ¿e w tym roku fundowany przez
miasto dodatek motywacyjny wyniesie
486 z³. To najwiêcej w ca³ej Polsce. Drugi
w kolejnoœci Wroc³aw wyp³aca nauczycie-
lom 150 z³. Poza tym pensje zasadnicze sto-
³ecznych nauczycieli wzrosn¹ o 10 proc.
Przeciêtne wynagrodzenie nauczyciela
wyniesie zatem 3,3 tys. z³ .

Prof. Leszek Balcerowicz otrzyma³ do-
ktorat honoris causa Uniwersytetu War-
szawskiego. Zosta³ wyró¿niony t¹ najwy¿-
sz¹ godnoœci¹ akdemick¹ za dokonanie re-
formy systemu ekonomicznego w kraju
i przestrzeganie zasad pañstwa prawa.
Uroczystsoœæ zbieg³a siê z 200. rocznic¹
utworzenia studiów prawniczych na UW.

8 W Warszawie rozpoczê³y siê dwu-
dniowe obchody 40. rocznicy marca ’68.
W ramach obchodów m.in.: debata „Czter-
dzieœci lat póŸniej: marzec 1968-2008” zor-
ganizowana w starej Bibliotece Uniwersy-
tetu Warszawskiego, z udzia³em m.in. Bo-
gdana Borusewicza, Micha³a G³owiñskie-
go, Marcina Kuli, Joanny Tokarskiej-Ba-
kir, Agnieszki Holland, Jana Lityñskiego,
dyskusja o marcu ’68 w Teatrze ¯ydow-
skim z udzia³em goœci z Polski i zagranicy,
rekonstrukcja wydarzeñ marcowych przy
ul. Lubelskiej 30/32 w wykonaniu Komu-
ny Otwock, a ponadto wystawy, spotkania
z polskimi i zagranicznymi pisarzami.

9 Wykonaniem Missa solemnis w Filhar-
monii Narodowej rozpocz¹³ siê XII Wiel-
kanocny Festiwal Ludwiga van Beethove-
na, jeden z najwiêkszych festiwali muzycz-
nych w Polsce. W Warszawie odbywa siê
po raz pi¹ty. Has³o przewodnie festiwalu
brzmi w tym roku: „Beethoven i jego Wie-
deñ”. Przez dwa tygodnie na 23 koncer-
tach symfonicznych i kameralnych bêdzie
mo¿na wys³uchaæ dzie³ klasyków wiedeñ-
skich: Haydna, Mozarta i Beethovena oraz
twórców wiedeñskiej awangardy z po-
cz¹tku XX w.: Schönberga, Berga i Weber-
na. Wyst¹pi¹ znakomitoœci: izraelska klar-
necistka Sharon Kam, wiolonczelistki Sol
Gabetta i Tatiana Wasiliewa, Monachij-
scy Filharmonicy ze skrzypaczk¹ Viviane
Hagner.

10 Stra¿ miejska przeprowadza w War-
szawie akcjê pod kryptonimem „Zefir”.
Przez trzy tygodnie urz¹dza zmasowa-
ne naloty w blisko 170 punktach miasta,
w których najczêœciej pojawiaj¹ siê uliczni
handlarze (np. na pl. Mirowskim, przy Ro-
tundzie, na pl. Zbawiciela), i gdzie auta
czêsto parkuj¹ wbrew przepisom (Solec,
Chmielna, Emilii Plater, Starówka). Ka¿-
dego dnia udzia³ w akcji bierze 2314 mun-
durowych, z których mniej wiêcej 1000 to
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policjanci. Jednak prywatnie stra¿nicy nie
wierz¹, ¿e z handlarzami mo¿na wygraæ.
W wiêkszoœci wypadków ukarani po chwi-
li znowu rozstawiaj¹ stragany.

11 Tocz¹ce siê od roku negocjacje mia-
sta ze szwajcarskim architektem Christia-
nem Kerezem, projektantem Muzeum
Sztuki Nowoczesnej, wreszcie siê zakoñ-
czy³y. Strony nie mog³y siê porozumieæ co
do wysokoœci honorarium, Kerez ¿¹da³ na-
wet 30 mln z³, miasto uwa¿a³o, ¿e to zbyt
wygórowana suma, w koñcu strony zgodzi-
³y siê na 26 mln. Umowa zostanie podpisa-
na za kilkanaœcie dni, a za rok powinien
byæ gotowy projekt muzeum wraz z wnio-
skiem o pozwolenie na budowê. Budowa
rozpocznie siê jesieni¹ 2010 r., jeœli miasto
do tego czasu wybuduje podziemny ³¹cz-
nik pierwszej i drugiej linii metra oraz usu-
nie hale Kupieckich Domów Towarowych.

13 Po gor¹cej debacie Rada Warszawy
przeg³osowa³a now¹ taryfê biletow¹. Pod-
wy¿ka by³a konieczna, gdy¿ wp³ywy ze
sprzeda¿y biletów (ceny nie zmieni³y siê
od 2001 r.) pokrywaj¹ dziœ tylko 40 proc.
kosztów utrzymania komunikacji. Bilet
jednorazowy bêdzi kosztowa³ – 2,8 z³ (do-
tychczas 2,4 z³), dobowy miejski – 9 z³
(7,2 z³), 7-dniowy – 32 z³ (24 z³), 30-dniowy
miejski – 78 z³ (66 z³). Czêœæ biletów (pod-
miejskie i nocne) stania³a. Zniknie skom-
plikowany system podwójnych ulg – teraz
wszyscy, którzy byli do nich uprawnieni,
bêd¹ kupowaæ bilety z 50-procentow¹
zni¿k¹. Nowe ceny zaczn¹ obowi¹zywaæ od
2 czerwca. W tym roku miasto zarobi na bi-
letach dodatkowo 48 mln z³, a nie, jak za-
k³ada³o wczeœniej, 100 mln z³. To pierwsza
i ostatnia podwy¿ka cen biletów w tej ka-
dencji.

14 150 koni i 70 jeŸdŸców z ca³ego œwia-
ta bierze udzia³ w rozpoczêtej na Torwarze
najwiekszej imprezie jeŸdzieckiej w Polsce

– Toyota-Sygnity World Cup. Odbêd¹ siê
zawody w skokach przez przeszkody
i w uje¿d¿aniu. Emocje siêgn¹ zenitu, bo
najlepsi zawodnicy z kraju i z zagranicy
bêd¹ walczyæ o udzia³ w presti¿owych mi-
strzostwach. Na deser zostanie powo¿enie
bryczkami. Organizatorzy zapewniaj¹, ¿e
nie trzeba byæ znawc¹ koñskich sportów,
by odwiedziæ Torwar. Ka¿dy znajdzie tam
coœ dla siebie. Impreza potrwa do niedzieli.

15 W Centrum £owicka odby³y siê po
raz ósmy Warszawskie Spotkania Komik-
sowe. Zjechali liczni fani rysunkowych hi-
storyjek, ich twórcy i wydawcy. W dwóch
salach odbywa³y siê spotkania z autorami
i panele tematyczne. Sercem imprezy by³a
gie³da, gdzie mo¿na by³o nabyæ nowoœci
i stare wydania. W tym roku organizatorzy
postanowili promowaæ komiks niezale¿ny,
autorski i alternatywny.

17 Hanna Gronkiewicz-Waltz obie-
cywa³a przed wyborami, ¿e szara kostka
z betonu zniknie z reprezentacyjnych ulic
Warszawy, bo jest droga, bardzo nieeste-
tyczna i niewygodna. Tymczasem Zarz¹d
Dróg Miejskich nic sobie z tego nie robi
i szpeci kolejn¹ ulicê Warszawy – Œwiêto-
krzysk¹. ZDM twierdzi, ¿e to tylko napra-
wa, a naprawy nie wymagaj¹ zgody ratusza.
Zlikwidowano m.in. u³o¿on¹ pó³ wieku te-
mu granitow¹ kostkê na wysokoœci ul. Ku-
busia Puchatka, w której zatopiony by³
geometryczny wzór szeroki na kilka me-
trów.

18 W zabytkowym budynku dawnej
rozdzielni elektrowni Powiœle przy ul.
Elektrycznej RWE Stoen otworzy³ nowo-
czesn¹ stacjê wysokiego napiêcia. Budy-
nek zosta³ gruntownie przebudowany,
pozosta³y tylko zewnêtrzne mury i pó³koli-
sta klatka schodowa, której schody, œciany
i sufity odrestaurowano. Dziêki nowej sta-
cji zwiêkszy siê bezpieczeñstwo energe-
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tyczne miasta. Inwestycja poch³onê³a
30 mln z³.

19 Po kilkumiesiêcznej przerwie ru-
szy³a znowu budowa Œwi¹tyni Opatrzno-
œci Bo¿ej. Z bud¿etu pañstwa kuria otrzy-
ma³a na kontynuacjê prac ok. 27 mln z³.
Budowê dokoñczy firma Warbud, nato-
miast organizacj¹ inwestycji zajmie siê
Centrum Opatrznoœci Bo¿ej, powo³ane
przez metropolitê warszawskiego, abp.
Kazimierza Nycza. Centrum zajmie siê
tak¿e organizacj¹ i promocj¹ Dnia Dziêk-
czynienia, nowego œwiêta ustanowionego
przez Koœció³, które przypadaæ bêdzie
w pierwsz¹ niedzielê czerwca. Ofiary sk³a-
dane tego dnia przez wiernych w ca³ym
kraju przeznaczone bêd¹ na budowê war-
szawskiej œwi¹tyni.

20 W Sali Kongresowej wyst¹pi³a le-
genda piosenki francuskiej Juliette Greco.
Piosenki specjalnie dla niej pisali Serge
Gainsbourg, Charles Aznavour, Jacques
Brel, Boris Vian. Choæ w przysz³ym roku
minie 60 lat od jej muzycznego debiutu,
a 47 od pierwszego wystêpu w Polsce, ar-
tystka wci¹¿ robi wielkie wra¿enie.

21 W Wielki Pi¹tek w warszawskich
koœcio³ach odprawiono nabo¿eñstwa Mêki
Pañskiej. Ewangelia przypomina³a poj-
manie, os¹dzenie i ukrzy¿owanie Jezusa.
Po nabo¿eñstwie spod koœcio³a akademic-
kiego œw. Anny wyruszy³a procesja central-
nej drogi krzy¿owej pod przewodnictwem
metropolity warszawskiego abp. Kazimie-
rza Nycza. Uczestniczyli w niej tak¿e pry-
mas kardyna³ Józef Glemp, biskup polowy
Tadeusz P³oski oraz biskup Janusz Jagucki
z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
Duchownym towarzyszy³a prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Krzy¿ miêdzy poszczególnymi stacjami
nieœli studenci, harcerze, s³u¿by mundu-
rowe, prawnicy, stowarzyszenia katolickie,

twórcy, rzemieœlnicy i radni. Mimo ulew-
nego deszczu w nabo¿eñstwie uczestniczy-
³o kilka tysiêcy osób.

22 W Wielk¹ Sobotê tysi¹ce warsza-
wiaków odwiedza³y Groby Pañskie. Naj-
wiêksze t³umy gromadzi³y siê, zwykle
przed œwi¹tyniami przy Krakowskim
Przedmieœciu, na Starym i Nowym Mie-
œcie. Wystrój Grobu Pañskiego w koœciele
œw. Anny co roku nawi¹zuje do spraw, któ-
re poruszaj¹ œrodowisko akademickie.
Tym razem t³em dla le¿¹cego na katafalku
cia³a Chrystusa s¹ ksi¹¿ki naukowe, a po-
miêdzy nimi Pismo Œwiête. „Nawi¹zuje-
my do wydarzeñ na rzymskim uniwersyte-
cie La Sapienza, dok¹d nie wpuszczono
papie¿a Benedykta XVI, oraz do encykli-
ki «Fides et ratio»” – wyjaœni³ „Gazecie
Wyborczej” rektor koœcio³a, ks. Bogdan
Bartold. Twórcy wystroju Grobu Pañsk-
iego chc¹ pokazaæ, ¿e wiara i rozum nie s¹
przeciwstawne i mog¹ siê wzajemnie uzu-
pe³niaæ. Poruszaj¹cy jest prosty Grób Pañ-
ski w koœciele œw. Marcina na Starym Mie-
œcie. Napis na drzwiach œwi¹tyni informu-
je, ¿e tegoroczny grób to wierna replika te-
go sprzed 40 lat – dla przypomnienia dra-
matycznych wydarzeñ marca ’68. Siostry
sakramentki z koœcio³a pw. œw. Kazimierza
przy Rynku Nowego Miasta urz¹dzi³y
Grób Pañski, jak zwykle, z u¿yciem mini-
mum œrodków wyrazu. Niewielk¹ figurê
Chrystusa otaczaj¹ bia³e kwiaty – storczyki
i kwitn¹ce na bia³o i ¿ó³to drzewa owoco-
we. Jest jak w Japonii w okresie kwitnienia
drzew wiœni: u stóp wiernych œciel¹ siê bia-
³e p³atki kwiatów, a wnêtrze koœcio³a wy-
pe³nia wiosenny zapach. Japoñski jest te¿
minimalizm dekoracji. Tu widaæ, ¿e nie
trzeba u¿ywaæ wydumanych symboli, by
opowiedzieæ wiernym o zmartwychwsta-
niu.

23 W koœciele œw. Andrzeja na pl. Tea-
tralnym wybuch³ po¿ar. Ks. Wies³aw Nie-
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wêg³owski, bezpoœredni œwiadek zdarze-
nia, nie wyklucza podpalenia. Prokuratura
równie¿ nie wyklucza takiej mo¿liwoœci
i chce powo³aæ bieg³ego, który wypowie siê
na temat przyczyn zaprószenia ognia.
W koœciele doszczêtnie sp³onê³o wnêtrze,
w tym wiele cennych dzie³ sztuki. Ogieñ
najpierw obj¹³ Grób Pañski. Stra¿acy
wstêpnie orzekli, ¿e po¿ar wybuch³ od
jednej ze œwieczek lub lampek, które go
oœwietla³y.

25 Miasto szykuje projekt nowego
zagospodarowania pl. Grzybowskiego, na-
tomiast mieszkañcy okolicznych domów
chc¹, aby na plac powróci³ Dotleniacz. To
zaprojektowana przez artystkê Joannê Raj-
kowsk¹ sadzawka z ozonem, która w ze-
sz³ym roku zmieni³a zapomniany skwer
w atrakcyjne miejsce spotkañ i wypoczyn-
ku. Za ten projekt autorka otrzyma³a Pasz-
port „Polityki” i „Wdechê” redakcji „Ga-
zety Co Jest Grane”. Tomasz Gamdzyk, na-
czelnik Wydzia³u Estetyki i Przestrzeni
Publicznej twierdzi, ¿e w centrum miasta
nie mo¿na robiæ wsi. W koncepcji przygo-
towanej przez œródmiejski Zarz¹d Tere-
nów Publicznych skwer jest w dwóch trze-
cich wybrukowany. Wprawdzie przewi-
dziano tam sadzawkê, ale przesuniêto j¹ na
pó³nocny skraj placu. Obok niej mia³by
powstaæ rodzaj amfiteatru, a ko³o przysta-
nku autobusowego – monument poœwiê-
cony Polakom pomagaj¹cym ¯ydom pod-
czas okupacji.

26 100 lat temu uruchomiono pierwszy
tramwaj elektryczny. Wyruszy³ z pl. Kra-
siñskich i pojecha³ Miodow¹, Krakowskim
Przedmieœciem, Królewsk¹, Marsza³kow-
sk¹ do pl. Unii Lubelskiej. W ci¹gu kilku
lat wagony elektryczne ca³kowicie wypar³y
je¿d¿¹ce od drugiej po³owy XIX w. tram-
waje konne. Dziœ, w 100. rocznicê pier-
wszego kursu, wszystkie tramwaje s¹ ude-
korowane ¿ó³to-czerwonymi chor¹giew-

kami w barwach stolicy. Oficjalne obchody
(m.in. parada tramwajów, niestety, bez pa-
sa¿erów w œrodku) zaplanowano na przy-
sz³y weekend.

Naukowcy z SGGW zaprezentowali
w trakcie debaty „Warszawa frontem do
rzeki – jak zagospodarowaæ brzegi Wis³y”
dwa projekty zagospodarowania brzegów
Wis³y. Przysz³o na ni¹ ok. 150 osób: ekolo-
gów, wodniaków i zwyk³ych mieszkañców.
Prof. Jacek Damiêcki proponuje poszerzyæ
od praskiej strony koryto rzeki, by rozle-
wa³a siê tak szeroko jak przed wojn¹. Za-
mierza tam tworzyæ sztuczne wyspy dla
ptaków, ale tak¿e miejsca parkingowe, ogól-
nodostêpne sauny, termy, wisz¹ce ogrody
w okolicach Zoo. Z kolei dr Krzysztof Do-
maradzki chcia³by podzieliæ lewy brzeg
Wis³y na czêœæ sportow¹ w okolicach pom-
nika Sapera, gdzie by³oby miejsce m.in. na
park sportów ekstremalnych, spokojn¹,
naukow¹, przy moœcie Œwiêtokrzyskim,
z parkiem odkrywców, i czêœæ poœwiêcon¹
sztuce, ko³o mostu Œl¹sko-D¹browskiego,
gdzie znalaz³by siê park nowoczesnej rzeŸ-
by i ³¹ka warsztatów plenerowych. W pla-
nie jest te¿ czêœæ poœwiêcona turystyce i hi-
storii. Marek Piwowarski, pe³nomocnik
ds. Wis³y w ratuszu, potwierdzi³, ¿e projek-
ty obejmuj¹ tylko œródmiejski odcinek Wi-
s³y, bo zagospodarowanie brzegów jest ko-
sztowne. Przemek Pasek, szef Fundacji „Ja
Wis³a”, skrytykowa³ przedstawione kon-
cepcje, gdy¿ stwarzaj¹ one du¿e zagro¿enie
powodziowe, przewidziany na sporty wod-
ne boczny nurt jest ogromnie niebezpiecz-
ny dla ¿ycia ludzi, bo ³atwo tam o wywro-
tkê, wreszcie koszty tych planów s¹ niewy-
obra¿alnie wysokie.

27 Z ponaddwuletnim poœlizgiem ot-
warty zosta³ wreszcie nowy terminal na
Okêciu. Teraz w nowym i starym termi-
nalu bêdzie mo¿na wygodnie odprawiæ
12 mln pasa¿erów rocznie. W nowej hali

Kronika 111



odlotów znalaz³o siê 60 stanowisk odprawy
biletowo-baga¿owej, 10 stanowisk do od-
prawy pasa¿erów z baga¿em podrêcznym
i 8 samoobs³ugowych automatów do od-
prawy. Za kilka dni poprawi siê dojazd na
Okêcie od strony Ursynowa czy Piaseczna.
Otwarty zostanie gotowy od trzech miesiê-
cy wiadukt na przed³u¿eniu ul. Poleczki.
Niestety, wci¹¿ trwa poszerzanie samej ul.
Poleczki. OpóŸnia siê te¿ wytyczanie in-
nych planowanych dróg w pobli¿u Okêcia.
Wci¹¿ te¿ nie wiadomo dok³adnie, kiedy
do gotowej podziemnej stacji przy lotnisku
wjedzie poci¹g ze Œródmieœcia. Wielu kie-
rowców mo¿e zaœ narzekaæ na k³opoty
z parkowaniem. Parkingi wielopoziomo-
we ko³o terminalu nale¿¹ do najdro¿szych
w stolicy (8 z³ za godzinê). Niewiele tañszy
parking „pod chmurk¹” ko³o terminalu
Etiuda to wielka prowizorka z dziuraw¹
nawierzchni¹ i zardzewia³ymi p³otami.

29 Po oœmioletniej przerwie powracaj¹
Warszawskie Spotkania Teatralne. Impre-
za ma siê odbywaæ w nieco zmienionej for-

mule. Obok nurtu g³ównego, w którym
znalaz³y siê g³oœne spektakle z kraju, przy-
gotowano te¿ przegl¹d spektakli m³ode-
go re¿ysera, laureata Paszportu „Polityki”
Micha³a Zadary, który mierzy siê z polsk¹
klasyk¹. Nie zabraknie te¿ teatru nieza-
le¿nego. Przedstawienia bêd¹ pokazywane
m.in. w teatrach: Dramatycznym, Studio
i Na Woli.

31 Przy rondzie Daszyñskiego powsta-
nie jeden z najoryginalniejszych i najwy¿-
szych budynków w Warszawie. Bêdzie to
170-metrowa wie¿a, nazwana przez pro-
jektanta Andrzeja M. Cho³odzyñskiego
Kalejdoskopem, poniewa¿ noc¹ ma siê ja-
rzyæ dziesi¹tkami kolorów. Ton elewacji
bêdzie nadawaæ „plecionka” przeszklo-
nych loggii. Ka¿da loggia bêdzie ma³ym
ogrodem zimowym. Czêœæ szyb ka¿dej log-
gii bêdzie opalizuj¹ca, z foli¹ przezroczyst¹
od wewn¹trz, ale od zewn¹trz nadaj¹c¹ ko-
lor. Inwestorem jest hiszpañski deweloper
Pro Urba.
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