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Maria Ewa Chodorek

SESJA „JUBILEUSZE WARSZAWY –
STULECIE ANINA”
DZIŚ I ONEGDAJ
Anin jest osiedlem mieszkaniowym po³o¿onym we wschodniej czêœci sto³ecznego
Wawra, które liczy³o w 2008 r. ponad 5 tys. doros³ych mieszkañców. Wystêpuje on
w wielu krzy¿ówkach w postaci has³a „willowe osiedle Warszawy”. Czêsto jest nazywany Osiedlem Poetów. Od pocz¹tku swego istnienia przyci¹ga³ ludzi kultury,
nauki i sztuki. Jego coraz gêstsza zabudowa budzi zdumienie swoj¹ ró¿norodnoœci¹
architektoniczn¹. Niegdyœ jego symbolem by³a sosna, obecnie zaœ wypielêgnowane
ma³e trawniki i egzotyczne roœliny. Urodziny stuletniego Anina obchodzone s¹
w bie¿¹cym, 2010 r. Sk¹d ta data? Sk¹d ten pomys³?
W pierwszych latach XX w. rozpoczê³a siê parcelacja dóbr wilanowskich,
w sk³ad których wchodzi³y lasy zasowskie – pozosta³oœæ po dawnych borach mazowieckich – po³o¿one po prawej stronie Wis³y. W³aœciciel kompleksu tych dóbr Ksawery hr. Branicki podpisa³ akt notarialny parcelacji gruntów pod starsz¹ czêœæ osiedla w 1910 r., nadaj¹c mu nazwê od imienia swojej ¿ony Anny. Funkcjonuj¹cy do
dziœ podzia³ na Stary i Nowy Anin bierze swój pocz¹tek od kolejnoœci parcelacji terenów. Data zakoñczenia parcelacji Starego Anina przypada na rok 1912. Ograniczaj¹ go tory kolei szerokotorowej, ulica XII Poprzeczna od strony Miêdzylesia,
ulice Micha³a Kajki i Bronis³awa Czecha (E 30 od pó³nocy).
Nowy Anin rozci¹ga siê od ulicy Micha³a Kajki w stronê Starej Mi³osnej na wschód
oraz od ulicy Bronis³awa Czecha po ulicê Czatów – na wysokoœci ulicy XII Poprzecznej po stronie Anina Starego. Parcelacjê Nowego Anina przeprowadzono w latach
1935-1938, w tym czasie Stary Anin by³ ju¿ znan¹ miejscowoœci¹ letniskow¹. Sta³
siê ni¹ nawet wczeœniej... Jerzy Zaruba ju¿ 1934 r. opiewa³ jego uroki, gdzie w ty-
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powym „drewniaku” mia³ dwie werandy, kominek, psa i klucz od lasu. Naj³adniejsza czêœæ lasu by³a wtedy jeszcze nietkniêta, zagrodzona i zamkniêta na k³ódkê.
Kluczem ponoæ dysponowali tylko stali mieszkañcy. Potem tam w³aœnie powsta³
Anin Nowy. Obie czêœci osiedla dzieli³a aleja Królewska – dzisiaj patronuje jej Micha³ Kajka.

JUBILEUSZE ANINA
W przedwojennym Aninie rok 1910 by³ podstaw¹ do jubileuszowych obchodów jego æwieræwiecza. Odby³y siê one 15 sierpnia 1935 r. W kronice autorstwa Antoniego Gos³awskiego, mieszkañca Anina, nosz¹cej tytu³ „Garœci¹ wspomnieñ o dawnym Aninie” znajduje siê opis tych obchodów.
Wed³ug niej œwiêtowanie rozpoczêto od mszy œw., nastêpnie o godz. 11.00 odby³a siê uroczysta akademia w aniñskim kasynie, które zosta³o udekorowane przez Jerzego Zarubê i pomagaj¹c¹ mu m³odzie¿. W czêœci oficjalnej referaty wyg³osili:
Antoni Gos³awski („Historia Anina”), Walerian Wo³odŸko („Potrzeby gospodarcze”) i Henryk Lissowski („Potrzeby administracyjne”). Ich teksty zosta³y nastêpnie wydane w formie broszury nak³adem Zrzeszenia W³aœcicieli Nieruchomoœci
w Aninie, stanowi¹c do dziœ interesuj¹cy dokument. Mo¿na w nich znaleŸæ m.in. informacjê o liczebnoœci ówczesnego osiedla (1935), które zamieszkiwa³o 2 tys. sta³ych i 900 sezonowych mieszkañców (letników). Po obchodach oficjalnych nast¹pi³a czêœæ artystyczna, wokalno-muzyczna urozmaicona deklamacjami. Po przerwie
odby³ siê bankiet.
Uznaj¹c obie te daty roczne, tj. 1910 i 1935, za kluczowe, grupa mieszkañców
wspó³czesnego Anina postanowi³a og³osiæ rok bie¿¹cy 2010 jubileuszowym rokiem
100-lecia osiedla.

ZAMYSŁ I ORGANIZACJA JUBILEUSZU
Pomys³ uczczenia 100-lecia Anina pojawi³ siê ju¿ piêæ lat temu, o czym mo¿na by³o przeczytaæ w numerze 62., z grudnia 2005 r., niecodziennika „Miêdzy Nami Aninianami”. Pismo to jest wiarygodnym Ÿród³em informacji o ¿yciu kulturalnym
i spo³ecznym wspó³czesnego Anina. Odegra³o te¿ niepoœledni¹ rolê w przygotowaniach do jubileuszu, a potem w rejestracji wydarzeñ.
W styczniu 2009 r. Oddzia³ Anin Towarzystwa Przyjació³ Warszawy podj¹³
uchwa³ê dotycz¹c¹ uznania roku 2010 za jubileuszowy oraz zainicjowa³ spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych w Klubie Kultury Anin. W lutym zawi¹za³ siê spo³eczny Komitet Obchodów 100-lecia Anina, w sk³ad którego wesz³o
12 osób. W nastêpnych miesi¹cach opracowano kalendarium planowanych uroczystoœci. Dla przejrzystoœci i ³atwiejszej organizacji imprez podzielono je na trzy kategorie:
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I. Wydarzenia wiod¹ce:
– inauguracja pod has³em: „Anin dla mnie wa¿ny”,
– popularno-naukowa sesja historyczna o skali wiêkszej ni¿ osiedle,
– otwarte ogrody aniñskie,
– bieg osiedlowy „byle dobiec”;
II. Wydarzenia towarzysz¹ce, jak np.:
– wystawa fotograficzna „Anin codzienny”,
– koncert muzyki powa¿nej,
– wystawy kolekcjonerów oraz malarstwa amatorskiego;
III. Imprezy cykliczne, które odbywaj¹ siê co roku, wzbogacone o elementy jubileuszowe:
– Dzieñ zielonego Konstantego – obchodzony tradycyjnie od 1998 r. w pierwsz¹ sobotê czerwca w lokalu Biblioteki Publicznej w Wawrze, przy ulicy Trawiastej
w Aninie, która nosi³a nazwê Leœnej w okresie, gdy Ga³czyñski mieszka³ tu z ¿on¹
i córk¹ Kir¹ (w tym miejscu powsta³y Noctes Aninenses, Noce Aniñskie);
– Czerwcowe spotkanie przyjació³ ks. Jana Twardowskiego – du¿a ogrodowa impreza odbywaj¹ca siê w po³owie czerwca w domu dr Aldony Kraus przy ulicy Niemodliñskiej, gdzie ksi¹dz Twardowski spêdza³ wakacje w ostatnich latach
swego ¿ycia i gdzie powsta³y jego wiersze o zio³ach;
– Tuwimiada – organizowana od 2004 r. w paŸdzierniku przez XXVI Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, impreza zwi¹zana z osob¹ Juliana Tuwima, który w latach
1948–1953 mieszka³ w Aninie przy ulicy Zorzy 19, a zmar³ 27 grudnia 1953 r.
w Zakopanem. Liceum istnieje tu od 1964 r. W tamtych czasach obie parcele oddziela³ jedynie parkan. M³odzie¿ licealna co roku zaskakuje zaproszonych goœci nie
tylko znajomoœci¹ utworów Tuwima, ale te¿ ich inscenizacj¹ przygotowywan¹ pod
kierunkiem polonistki Beaty Lewickiej.
W zwi¹zku z jubileuszem zaplanowano te¿ organizacjê innych imprez towarzysz¹cych obchodom. Wœród nich nale¿y wymieniæ upamiêtnienie pracy kap³añskiej
b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki, wikarego w parafii MB Królowej Polski
w Aninie w latach 1975–1978, w postaci postawienia kamienia (obelisku) na terenie przykoœcielnym. Tablicê ze stosown¹ inskrypcj¹ ods³oniêto 13 czerwca, tydzieñ
po beatyfikacji ksiêdza. W tym samym dniu o godzinie 19.00 odby³ siê w koœciele
koncert fortepianowy w wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
W zwi¹zku z rocznic¹ aniñskie placówki kulturalne zaplanowa³y na drugie pó³rocze 2010 r. interesuj¹ce wydarzenia. I tak Klub Kultury Anin przygotowa³ fina³
konkursu „Bywalec Anina”, który zakoñczy³a zabawa taneczna „na dechach”, tradycyjna w latach 1946-1952. Ponadto przygotowano promocjê ksi¹¿ki Antologia poezji wspó³czesnych aninian. We wrzeœniu miejscowa Biblioteka zorganizowa³a wystawê malarstwa ks. Jerzego Wolfa, wikarego w parafii aniñskiej w latach 1952-1954.
Obrazy ks. Wolfa udostêpni³o Muzeum Narodowe w Warszawie.
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Kluczowe znaczenie dla organizatorów jubileuszu mia³a sesja zorganizowana
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy. Jej wstêpny projekt omówiono 4 listopada 2009 r. podczas spotkania z udzia³em dyrektor muzeum Joanny Bojarskiej-Syrek i jej zastêpcy Andrzeja So³tana oraz przedstawicieli Komitetu Obchodów
100-lecia Anina. W wyniku wspólnych ustaleñ zestawiono listê prelegentów, którzy
wziêli udzia³ w sesji. Ostateczny wykaz tematów by³ gotowy 12 lutego br. Wówczas ustalono termin sesji na 27 maja i wybrano jej has³o: „Jubileusze Warszawy –
stulecie Anina”. Organizatorzy jubileuszu zobowi¹zali siê do koñca marca dostarczyæ do muzeum wykaz obiektów przewidzianych do eksponowania w trakcie wystawy towarzysz¹cej sesji wraz z projektem scenariusza tej wystawy, z czego wywi¹zali siê zgodnie z ustaleniami.
Sesja „Jubileusze Warszawy – stulecie Anina” odby³a siê w zaplanowanym terminie – otworzy³ j¹ 27 maja 2010 r. burmistrz dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
I o ile tematy prezentowanych referatów dotyczy³y przesz³oœci, o tyle burmistrz Jacek Duchnowski skupi³ siê na teraŸniejszoœci i przysz³oœci Anina, nazywaj¹c go
„per³¹ w koronie Wawra”. Uczestnicz¹cy w obradach wys³uchali referatów, których
teksty s¹ publikowane w niniejszym numerze „Kroniki Warszawy”.
Sesji towarzyszy³a zaaran¿owana w Sali Tylmanowskiej wystawa, któr¹ mo¿na
by³o zwiedzaæ od 27 maja do 13 czerwca br. Wspó³organizatorami obu imprez byli pracownicy muzeum, przedstawiciele Komitetu Obchodów 100-lecia Anina, Maria Ewa Chodorek, prezes Oddzia³u Anin Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, Janusz Ga³da, przewodnicz¹cy Rady Osiedla Anin, panowie Wojciech Przy³uski i Jerzy Zbigniew Golski.
Autorzy ekspozycji zgromadzili na wystawie m.in. plany parcelacji Anina Starego i Nowego, mapê osiedli Anin, Marysin, Miêdzylesie, Sadul, Wawer z lat 19461950 (z dawnymi nazwami), kurtaksê (op³atê kuracyjn¹ dla letników – z op³at zwolnieni byli nauczyciele i „ni¿sza s³u¿ba”) z 1921 r. oraz pozwolenie na budowê domu wystawione w 1927 r. Starali siê te¿ przekazaæ rzeteln¹ informacjê na temat piœmiennictwa o Wawrze i Aninie.
Dziêki zbiorom Wojciecha Przy³uskiego mo¿na by³o obejrzeæ na wystawie pochodz¹ce z pocz¹tku XX w. artystycznie rzeŸbione sprzêty codziennego u¿ytku,
obrazy oraz elementy snycerki nale¿¹ce do wyposa¿enia legendarnej willi zwanej
popularnie Zakopiank¹, jednej z najbardziej stylowych w Aninie. Jej w³aœcicielem
by³ Antoni Szalla, który uczyni³ z niej dzie³o sztuki. Z zami³owania artysta rzeŸbiarz, na emeryturze zosta³ pierwszym so³tysem w Aninie i wkrótce inicjatorem budowy koœcio³a. Szalla zaprojektowa³ i w³asnorêcznie wykona³ rzeŸbê o³tarza, kropielnicê, konfesjona³y.
Natomiast Jerzy Zbigniew Golski, ceniony bibliofil i twórca Biblioteki w Aninie, udostêpni³ zwiedzaj¹cym du¿¹ czêœæ swoich zbiorów. Czêœæ ekspozycji poœwiêcon¹ oficynie aniñskiej otwiera³ wydany w 1972 r. tomik pt. Zaruba. Pamiêci
przyjaciela. Nastêpne tomiki dedykowano Konstantemu Ildefonsowi Ga³czyñskie-
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mu, Julianowi Tuwimowi, ks. Janowi. Twardowskiemu oraz Witoldowi Wojtkiewiczowi. Wœród eksponatów pochodz¹cych ze zbiorów Golskiego mo¿na by³o zobaczyæ kartki pocztowe z ¿yczeniami oraz zaproszenia na spotkania podpisane przez
pisarzy i poetów zaprzyjaŸnionych z twórc¹ kolekcji. Dla organizatorów sesji i wystawy szczególnie cenny by³ orygina³ utworu Juliana Tuwima pt. Lament Aniñski,
dedykowany Jerzemu Zarubie w 1953 r. na imieniny.
Z tego utworu zosta³a zapo¿yczona fraza „Miêdzy nami aninianami”, która pos³u¿y³a za tytu³ dla wydawanego od 2000 r. w Aninie lokalnego pisma. Niecodziennik ten (72 numery) równie¿ mo¿na by³o obejrzeæ na wystawie. Jego pomys³odawc¹ i g³ównym twórc¹ jest Jadwiga Teresa Szymczakowa, która skupia wokó³ siebie
zespó³ redakcyjny pracuj¹cy pro publico bono i zadawalaj¹cy siê wy³¹cznie popularnoœci¹ i dobr¹ mark¹ pisma.
Materia³y dotycz¹ce poezji i zwi¹zków z Aninem ks. Jana Twardowskiego udostêpni³a dr Aldona Kraus. Natomiast Klub Kultury Anin oraz Biblioteka w Aninie
wypo¿yczy³y organizatorom wystawy równie wa¿ne tematycznie materia³y dotycz¹ce architektury osiedla, które wyeksponowano obok rysunków i karykatur z Galerii Jerzego Zaruby.

Sesja „Jubileusze Warszawy – stulecie Anina” zorganizowana 27 maja 2010 r.
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy,
fot. K. Skrabek, ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
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Wystawa towarzysz¹ca sesji „Jubileusze Warszawy – stulecie Anina”
zorganizowanej 27 maja 2010 r. w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy,
fot. K. Skrabek, ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
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Sesja „Jubileusze Warszawy – stulecie Anina” zorganizowana 27 maja 2010 r.
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy,
fot. K. Skrabek, ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

Lech Królikowski

ANIN – ZWIĄZEK POCZĄTKÓW
ANINA Z ROSYJSKIMI PRACAMI
FORTYFIKACYJNYMI
Z PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
Anin jest osiedlem stosunkowo m³odym, albowiem powsta³ zaledwie sto lat temu.
Cech¹ szczególn¹ tego osiedla jest to, ¿e powsta³o ono w wyniku decyzji w³aœciciela gruntu i pod tym wzglêdem przypomina nieco pocz¹tki œredniowiecznych miast
lokacyjnych. W³aœciciele lasów wawerskich mogli jednak podj¹æ decyzjê o ich czêœciowej parcelacji z przeznaczeniem pod zabudowê dopiero po zaistnieniu okreœlonych uwarunkowañ zewnêtrznych, które s¹ przedmiotem niniejszych rozwa¿añ.
Stan obszaru, na którym w pocz¹tkach XX w. powsta³o osiedle Anin, przedstawiony jest m.in. na wojskowej mapie Nowogeorgijewk-Segrshe-Warschau. Bl.34,
sporz¹dzonej w 1914 r. w skali 1:25 000 przez przeskalowanie rosyjskiej mapy, dla
której zdjêcia topograficzne wykonano w latach 1889-1890.
Z analizy mapy widaæ jednoznacznie, ¿e fort „Wawer” jest elementem, któremu
podporz¹dkowana zosta³a okolica. Tak wiêc czynnik natury militarnej jest na tym
terenie rozstrzygaj¹cy, zw³aszcza ¿e prawie ca³y Anin jest po³o¿ony w strefie
ok. 2,5 km od fortu.
W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, i¿ Rosja przyst¹pi³a do fortyfikowania
swoich zachodnich granic w myœl planu ministra wojny Dymitra Milutina z 1873 r.
Wówczas rozpoczêto projektowanie twierdz fortowych w Brzeœciu, Dêblinie, Modlinie i Warszawie. Budowê fortów w Warszawie zaczêto wiosn¹ 1883 r. Prace kontynuowano, z ró¿nym natê¿eniem, do I wojny œwiatowej. W realizacji twierdzy
Warszawa mo¿na wyró¿niæ kilka etapów. Jedn¹ z najbardziej istotnych dat w jej hi-
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Fragment niemieckiej mapy Nowogeorgijewk-Segrshe-Warschau. Bl.34,
sporz¹dzonejw skali 1:25 000 w 1914 r.

storii jest dzieñ 31 stycznia 1909 r. (nowego stylu), gdy wydany zosta³ „najwy¿szy
rozkaz” o tzw. uprazdnieniju warszawskoj kreposti. Na tej podstawie 17 sierpnia
1910 r. dowódca twierdzy Warszawa wyda³ rozkaz o ewakuacji z warszawskich fortów ca³ego maj¹tku ruchomego i pozostawieniu go w takim stanie, aby nie wymaga³ ochrony. Na podstawie decyzji ze stycznia 1911 r. przeznaczono do fizycznego
zniszczenia w pierwszej kolejnoœci forty po³o¿one na prawym brzegu Wis³y.
6 sierpnia 1911 r. cesarz Miko³aj II zatwierdzi³ wykonawcze rozporz¹dzenie ministra wojny W³adimira Suchomlinowa o likwidacji twierdzy, wydane na podstawie
rozkazu imperatora z 31 stycznia 1909 r.
Na podstawie wymienionych decyzji przyst¹piono do likwidacji nie tylko fortów twierdzy Warszawa, ale tak¿e fortyfikacji linii Wawer-Zegrze.
Fortyfikacje te nale¿a³y do Warszawskiego Rejonu Fortecznego powo³anego do
¿ycia w 1887 r. (lub nieco póŸniej). Rejon ten obejmowa³ trójk¹tny obszar, którego
wierzcho³kami by³y: Warszawa (Wawer), Modlin i Zegrze. W zwi¹zku z tym, ¿e
dwa boki tego trójk¹ta (tj. Warszawa-Modlin i Modlin-Zegrze) tworzy³y rzeki, wystarczy³o ufortyfikowaæ liniê Warszawa (Wawer)-Zegrze, aby in¿ynieryjnie zamkn¹æ obszar. W tym celu zbudowano drogê z Warszawy (a konkretnie z Wawra)
do Zegrza, której poszczególne odcinki nosz¹ obecnie w granicach Warszawy na-
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zwy: £ysakowska, Rekrucka i ¯o³nierska. Wzd³u¿ tej drogi zaplanowano wybudowanie piêciu fortów, z których trzy zosta³y zrealizowane do czasu, gdy podjêto decyzjê o likwidacji fortyfikacji. Te wybudowane forty to: Wawer, Kawêczyn i Beniaminów.
Fort Wawer nazwany zosta³ przez Rosjan fortem Suworowa, co nale¿y interpretowaæ jako podkreœlenie roli i znaczenia tej fortyfikacji. Powierzchnia fortu,
w obrysie rowów fortecznych (wype³nionych wod¹), wynosi³a ok. 2 ha. Obiekt by³
fortem jednowa³owym, z obron¹ rowów bezpoœrednio z wa³ów; wyj¹tek stanowi³a
kaponiera szyjowa. Fort po³¹czony by³ z umocnieniami twierdzy Warszawa wa³em
fortecznym, biegn¹cym niegdyœ mniej wiêcej od skrzy¿owania obecnych ulic Marsa i P³owieckiej, wzd³u¿ obecnej ulicy Ostrobramskiej do fortu XI Grochów (obecnie rejon zak³adów RAWAR).
Fort Wawer, w odró¿nieniu od fortów twierdzy Warszawa, mia³ konstrukcjê betonow¹. Jego projektantem by³ zapewne Konstanty Wieliczko. Badania archiwalne
przeprowadzone w Warszawie wskazuj¹ jednoznacznie, i¿ fort powsta³ w latach
1892-1893. W miejscu, gdzie wybudowano fort znajdowa³ siê wczeœniej cmentarz
gminy ewangelicko-augsburskiej. W aktach tej spo³ecznoœci zachowa³y siê dokumenty zwi¹zane z wykupem terenu przez w³adze rosyjskie. Z dokumentów wynika
tak¿e, i¿ budowê fortu rozpoczêto w maju 1892 r., a ukoñczono j¹ wczesnym latem
1893 r. Istnienie fortu potwierdzaj¹ dokumenty spisu powszechnego, m.in. tzw. arkusz spisowy z 1896 r., do którego dotar³ dr Jan Berger podczas badañ prowadzonych w Petersburgu.
Fort uleg³ kasacji w wyniku decyzji o likwidacji twierdzy Warszawa wydanej
31 stycznia 1909 r. Jeden z etapów rozbiórki tego fortu zrealizowano latem 1919 r.
W sierpniu 1920 r. znajdowa³ siê w Wawrze jeden ze sk³adów materia³ów s³u¿¹cych
do fortyfikowania przedmoœcia Warszawy, a sam fort wszed³ w sk³ad trzeciej linii
obrony Warszawy, której budow¹ kierowa³ gen. W³adys³aw Wejtko. Prace nad
przystosowaniem ruin fortu Wawer do ewentualnej obrony ukoñczono 13 sierpnia
1920 r.
Do paŸdziernika 1920 r. ca³y system trzech linii obrony na przedmoœciu praskim
posiada³ ochronê wojskow¹, a nawet prowadzone by³y drobne prace modernizacyjne. 22 paŸdziernika 1920 r. gen. Wac³aw Iwaszkiewicz-Rudoszañski wyda³ rozkaz
o wstrzymaniu dalszych prac oraz zaprzestaniu ochrony obiektów. Wówczas
tak¿e przyst¹piono do ostatecznej rozbiórki fortu, po którym nie pozosta³ najmniejszy œlad, je¿eli nie liczyæ niewielkiego lasku o nazwie Park Matki Mojej, który
roœnie dok³adnie tam, gdzie by³ fort.
Jak wygl¹da³o na pocz¹tku lat 30. XX w. to miejsce, które wczeœniej zajmowa³
fort, przedstawia m.in. wojskowa mapa Warszawa-Mokotów, któr¹ sporz¹dzili
w 1931 r. w skali 1:25 000 pracownicy Wojskowego Instytutu Geograficznego na
podstawie rosyjskich pomiarów z lat 1889-1890, uaktualnionych w 1929 r.
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Fragment polskiej mapy wojskowej Warszawa-Mokotów sporz¹dzonej w skali 1:25 000

Na podstawie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 29 wrzeœnia 1936 r.
(DzU, nr 77, poz. 541) gmina Wawer otrzyma³a nieodp³atnie na cele ogólne 7 ha
z terenów nale¿¹cych wczeœniej do fortu Suworowa oraz zgodê na odp³atne uzyskanie dalszych 13 ha w celu ich sprzeda¿y osobom prawnym i fizycznym.
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Jak widaæ z analizy obu przedstawionych map, Anin znalaz³ siê w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym (przeciêcie Traktu Brzeskiego z Kolej¹ Nadwiœlañsk¹), zw³aszcza po uruchomieniu kolejki w¹skotorowej do Karczewa. Niestety, to
dogodne na prze³omie XIX i XX w. pod wzglêdem komunikacyjnym po³o¿enie
Anina deprecjonowa³y ówczesne, bardzo restrykcyjne rosyjskie przepisy forteczne.
Teren Anina znalaz³ siê bowiem w pierwszym pasie fortecznym twierdzy Warszawa, który obj¹³ obszar pomiêdzy okrêgiem wykreœlonym promieniem 16 km, licz¹c
od kopu³y zboru ewangelickiego na placu Ma³achowskiego a okrêgiem wykreœlonym z tego samego miejsca o promieniu 8 km. Na domiar z³ego Anin znalaz³ siê
w pasie esplanady fortu Wawer obejmuj¹cej obszar w promieniu 1200 s¹¿ni,
tj. 2560 m od fortu. W strefie tej obowi¹zywa³y bardzo rygorystyczne zakazy budowy czegokolwiek, jednak¿e za zgod¹ komendanta mo¿na by³o:
– wznosiæ drewniane budynki parterowe (bez murowanych coko³ów),
– stawiaæ drewniane p³oty,
– budowaæ drewniane studnie, a tak¿e piwnice, których obrys wznosi³ siê nie
wy¿ej ni¿ stopê nad poziom gruntu.
W pewnym uproszczeniu esplanada fortu wawerskiego, a wiêc obszar wy³¹czony z jakiegokolwiek budownictwa, wyznaczona by³a ulicami: Ukoœn¹, Koœciuszkowców i Korkow¹, czyli dawn¹ Klasztorn¹. Stan taki potwierdza m.in. wspomniana wczeœniej mapa (Warszawa-Mokotów w skali 1:25 000) wydana przez Wojskowy Instytut Geograficzny w 1931 r.
Je¿eli zatem przeanalizujemy uwarunkowania wynikaj¹ce z rosyjskich wojskowych przepisów fortecznych, to ³atwo dojdziemy do wniosku, ¿e data utworzenia
osiedla Anin nie jest przypadkowa. Pokrywa siê ona bowiem ze zniesieniem ograniczeñ w pasie fortecznym by³ej twierdzy Warszawa, co by³o warunkiem koniecznym do rozpoczêcia parcelacji czêœci lasów wawerskich oraz budowy osiedla.

Marek Getter

ANIN I MIĘDZYLESIE W LATACH
1939−1944
ZAPIS PAMIĘCI WŁASNEJ
I ŹRÓDEŁ PISANYCH
Antoni Wiweger, aninianin „od zawsze”, zawar³ w swojej wypowiedzi1 stwierdzenie o oddalaniu siê Anina od Wawra i coraz silniejszym zbli¿aniu siê tej miejscowoœci do Miêdzylesia.
Fakt ten w opinii ni¿ej podpisanego wydaje siê byæ jak najbardziej s³uszny, choæ
w sposób nie tak widoczny i oczywisty, jak w latach powojennych, ujawni³ siê
w czasie wojny i okupacji. Pisz¹cy te s³owa znajdowa³ siê wówczas w nie³atwym
po³o¿eniu – w latach 1935-1962 zamieszkiwa³ w Miêdzylesiu, zaœ jego pamiêæ zyska³a wiedzê pog³êbion¹ literatur¹ przedmiotu.
Wprawdzie obie miejscowoœci bezpoœrednio ze sob¹ graniczy³y, ale zamo¿ny
i dobrze zorganizowany Anin, o regularnej i starannej zabudowie i sieci ulic (zw³aszcza Anin Nowy), o innej strukturze spo³ecznej i rozwiniêtym wewnêtrznym ¿yciu
kulturalnym (posiada³ w³asny miesiêcznik „Na Stra¿y”), wzbudza³ ciekawoœæ i zainteresowanie s¹siadów z Wawra i Miêdzylesia.
Tymczasem Miêdzylesie (do 1932 r. Kaczy Dó³), dawna osada fabryczna (do
I wojny œwiatowej), charakteryzowa³o siê znacznym skupiskiem podmiejskiego
proletariatu, utrzymuj¹cego siê z sezonowych robót budowlanych, drobnego handlu
i rzemios³a oraz wozactwa. Pracownicy umys³owi œredniego i ni¿szego szczebla,
pañstwowi i prywatni, zamo¿niejsi rzemieœlnicy, emeryci z zaoszczêdzonym kapi1

Zob. A. Wiweger, Powstaje wspólnota [w:] Wawer i jego osiedla, oprac. zbior., pod red. J. Czerniawskiego, Warszawa 2007, s. 104.
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ta³em zaczêli siê tu budowaæ i osiedlaæ na szersz¹ skalê dopiero od pocz¹tku lat 30.
XX w., korzystaj¹c z letniskowych i klimatycznych walorów miejscowoœci po³o¿onej miedzy dwoma leœnymi kompleksami, st¹d nazwa Miêdzylesie.
Mog³o siê Miêdzylesie pochwaliæ siedmioklasow¹ szko³¹ powszechn¹, mieszcz¹c¹ siê w dawnym budynku fabryki siatek Edmunda Chrzanowskiego. W powszechnym przeœwiadczeniu wyró¿nia³a siê ona w okolicy poziomem nauczania.
Rolê zaœ œwietlicy, gdzie okazjonalnie wyœwietlano filmy, pe³ni³a remiza Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Wrzesieñ 1939 r. po³¹czy³ w pewien sposób osiedla gminy wspólnym prze¿ywaniem wydarzeñ, doznaniami wojennymi, pora¿eniem okrucieñstwami wojny oraz
b³yskawicznym jej przebiegiem. Jeden z jej g³ównych elementów, zapisany w pamiêci i w literaturze, to wêdrówka ludzi, uciekinierów z ziem zachodnich, wychodz¹cych z Warszawy na apel Romana Umiastowskiego, przemieszczaj¹ce siê pozornie bez ³adu i sk³adu oddzia³y, oddzia³ki i grupy umêczonych bojem i nieustannym marszem ¿o³nierzy. I tu charakterystyczne, ¿ywio³owe zjawisko tworzenia lazaretów polowych. To wielkie zas³ugi zgromadzeñ zakonnych wros³ych od lat 20.
w krajobraz gminy. Siostry felicjanki z Marysinka (Glinki) udostêpni³y swe pomieszczenie na lazaret i pos³ugiwa³y w nim. To samo uczyni³o Zgromadzenie Sióstr
Rodziny Maryi w Miêdzylesiu w zak³adzie potocznie zwanym Ulanówek oraz
w przyleg³ym budynku szko³y powszechnej, gdzie stworzono regularny lazaret
wojskowy. Zwo¿ono doñ rannych ¿o³nierzy i cywilów, g³ównie z szosy lubelskiej
i brzeskiej – ¿niwo eskadr myœliwców Luftwaffe. Œmiertelnoœæ by³a du¿a (zgorzel).
Zmar³ych chowano na skraju szkolnego ogrodu, który sta³ siê zacz¹tkiem cmentarza wojennego – powiêkszono go w 1944 r., a ostatnich zmar³ych pogrzebano tu
w roku 1946 (polegli w akcji rozminowania). Wkrótce szcz¹tki poleg³ych przewieziono na Cmentarz Wojskowy na Pow¹zkach (obecnie komunalny). Domy zakonne
pomaga³y te¿ rzeszom uciekinierów, udzielaj¹c im przejœciowego schronienia przed
dalsz¹ wêdrówk¹ i dziel¹c siê ¿ywnoœci¹.
Klasztor sióstr Felicjanek doczeka³ siê te¿ szczególnego wydarzenia. Otó¿
22 wrzeœnia Adolf Hitler wszed³ na wie¿ê koœcio³a i przez pó³ godziny obserwowa³
przez lornetê p³on¹c¹ Warszawê. Zdjêcie wykonane przez czo³ówkê filmow¹ i upowszechnione przez hitlerowsk¹ propagandê obieg³o œwiat i wesz³o na trwa³e do albumów o II wojnie œwiatowej.
W dzia³aniach wojennych 1939 r. bombardowane by³o skrzy¿owanie dróg przy
stacji kolejowej Wawer oraz sama stacja i, o ile dobrze pamiêtam, zniszczony zosta³ dwupiêtrowy budynek w rejonie ulic Sejmikowej i I Poprzecznej. Miêdzylesie
wysz³o w zasadzie bez strat z wojny 1939 r. Niemcy wkroczyli do Anina od pó³nocy 16 wrzeœnia.
W czêœci Anina przyleg³ej do stacji i skrzy¿owania szos zawsze stacjonowa³a jakaœ wojskowa jednostka transportowa b¹dŸ budowlana czy ochrony. Masy zaœ frontowego wojska wype³ni³y obszar gminy na prze³omie maja i czerwca 1941 r.,

Artykuły i materiały 19

w przeddzieñ wybuchu wojny na wschodzie. Zajête zosta³y wszystkie budynki
szkolne oraz wiêksze domy mieszkalne. Elementem sta³ym niemieckiej obecnoœci
by³ posterunek stacjonuj¹cy w jednopiêtrowej willi na rogu ulic Ukoœnej i dzisiejszej Patriotów. Zajmowa³ siê on ochron¹ transportów zatrzymuj¹cych siê na stacji
Wawer, rozbudowanej o ³¹cznicê Wawer – Rembertów – Warszawa Wschodnia
Rozrz¹dowa. Za³oga posterunku nosi³a mundury zielone, w przeciwieñstwie do
czarnych Bahnschutzpolizei. Ca³oœæ linii otwockiej podlega³a posterunkowi ¿andarmerii w Rembertowie. Wawer, Miêdzylesie, Radoœæ, Falenica, Józefów oraz
Otwock posiada³y posterunki polskiej policji „granatowej”. ¯andarmeria z Rembertowa pojawia³a siê w pozosta³ych osiedlach gminy stosunkowo rzadko w celu przeprowadzenia aresztowañ na skutek donosów lub wy³apania zbiegów z gett czy jeñców radzieckich z obozów œmierci g³odowej. Po wybuchu wojny na wschodzie
w jednej z willi w Nowym Aninie utworzono oœrodek szkoleniowo-dywersyjny do
dzia³añ na zapleczu frontu wschodniego, podobne istnia³y w dworku marsza³ka Pi³sudskiego w Sulejówku oraz w Legionowie.
Zima 1939/1940 rozpoczê³a siê bardzo wczeœnie, ju¿ 15 paŸdziernika spad³
pierwszy œnieg. Pierwsze okupacyjne Bo¿e Narodzenie, nadzieja na zmiany
w 1940 r. i pierwszy straszliwy wstrz¹s – przera¿enie i œwiadomoœæ, ¿e terror okupanta dotyczyæ bêdzie wszystkich, i winnych i niewinnych. Egzekucja w Nowym
Wawrze wykonana zosta³a przed œwitem 27 grudnia 1939 r. Po parodii nocnego s¹du stracono 107 mieszkañców Wawra i Anina do V Poprzecznej – zarówno sta³ych
mieszkañców, jak i przypadkowe osoby, które przyby³ych do krewnych na œwiêta.
Zbrodnia wawerska nie by³a wprawdzie pierwsz¹ z masowych zbrodni dokonanych jeszcze w 1939 r., ale jej rozmiar i okolicznoœci sprawi³y, ¿e wieœæ o niej rozesz³a siê w kraju i na œwiecie. Has³o Wawer malowano na murach, nazwê Wawer
przyjê³a Organizacja Ma³ego Sabota¿u. Zbrodnia ta posiada pokaŸn¹ literaturê
przedmiotu2. Z egzekucji uratowa³o siê kilka osób3, a jedna nie zosta³a nawet zraniona (fryzjer Stanis³aw Piegat), które po wojnie przemówi³y niejako zza grobu jako œwiadkowie w procesie przed Najwy¿szym Trybuna³em Narodowym.
26 lutego 1942 r. do dwupiêtrowego domu przy ulicy VIII Poprzecznej (róg
obecnej Królewskiej) wtargnê³a policja kryminalna. W wyniku strzelaniny zgin¹³
stawiaj¹cy opór Leszek Kopaliñski i jego matka Helena. Zabici zostali równie¿
dwaj funkcjonariusze Kripo (niemiecki i polski), a trzech zosta³o rannych. ¯adna
z licz¹cych siê organizacji konspiracyjnych nie potwierdzi³a swego udzia³u w tym
2 Jej opis pt. Opowiadanie skazañca ukaza³ siê ju¿ w roku 1941 w konspiracyjnym wydawnictwie
Antologia poezji wspó³czesnej, wydanym pod pseudonimem Narcyz [Kwiatek Stanis³aw Mi³aszewski,
Jan Janiczek]. Zosta³ on przekazany do Wielkiej Brytanii. Zob. tak¿e: S. P³oski, Wawer, Biuletyn
G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej, t. 6, Warszawa 1951; H. Paw³owicz, Wawer 27 grudnia 1939, Warszawa 1962; W. Bartoszewski, Warszawski pierœcieñ œmierci, wyd. 2, Warszawa 1970,
s. 53-58; J. Bijata, Wawer, Warszawa 1977; H. Wierzchowski, Anin Wawer, wyd. 2, Warszawa 2001;
J. Wyszkiewicz, Egzekucja ludnoœci cywilnej w Wawrze, 27 grudnia 1939, Warszawa 2004.
3 Uratowali siê, a w³aœciwie prze¿yli egzekucjê jako ranni: Kazimierz Gawryszewski, Józef Wasilewski i Jan Warnke.
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wydarzeniu. Natomiast gubernator dystryktu Ludwik Fischer zarz¹dzi³ rozstrzelanie 100 zak³adników, o czym powiadomi³ obwieszczeniem z 4 marca (miejsce egzekucji pozosta³o nieznane). Ponadto 29 kwietnia rozstrzelano przy obecnej ulicy
Kajki, nad kana³em, 12 mê¿czyzn z Anina, których aresztowano 26 lutego. Najm³odszy z nich, Tadeusz Szulczewski, mia³ 15 lat [!]. W miejscu tym znajduje siê
tablica pami¹tkowa z nazwiskami pomordowanych. Druga tablica, nieopodal
pierwszej, upamiêtnia marsz œmierci ¯ydów pêdzonych z getta w Rembertowie do
Falenicy 20 sierpnia 1942 r. Œwiadectwo literackie tego marszu wystawi³ w znakomitym szkicu Wiktor Kulerski4.
W nocy z 7 na 8 paŸdziernika 1942 r. miêdzy przystankiem Anin a stacj¹ Wawer
wysadzono na przepuœcie nad kana³em tory kolejowe. By³a to czêœæ akcji „Wieniec” realizowanej przez oddzia³ dyspozycyjny Kedywu KG AK na wszystkich
siedmiu liniach prowadz¹cych do warszawskiego wêz³a kolejowego i powoduj¹cej
wielogodzinnie przerwy w ruchu transportów wojskowych. Bezpoœrednich represji
w Aninie i Wawrze wprawdzie nie by³o, lecz odpowiedzi¹ okupanta sta³a siê egzekucja wykonana 15 paŸdziernika na 50 wiêŸniach, których powieszono na piêciu
szubienicach w pobli¿u obiektów kolejowych na Woli, Szczêœliwicach, PelcowiŸnie, w Rembertowie i Markach („50 Powieszonych”).
8 stycznia 1944 r. na wysokoœci leœniczówki „Na Delmaku” Oddzia³ Dyspozycyjny Kedywu KG AK przeprowadzi³ akcjê „Polowanie”. Za pomoc¹ liny przeci¹gniêtej nad szos¹ zamierzano zatrzymaæ konwój wioz¹cy powracaj¹cego z polowania gubernatora dystryktu wraz z jego œwit¹, a nastêpnie ostrzelaæ go z broni maszynowej i obrzuciæ granatami. Zamach nie powiód³ siê, gdy¿ zbyt s³abo naci¹gniêta lina zosta³a zerwana przez pierwszy samochód. Niemniej rannych zosta³o kilku
mniej znacz¹cych dygnitarzy, sam zaœ gubernator wróci³ do Warszawy wczeœniej5.
Represji nie by³o.
Miêdzylesie z kolei swój szczególny dzieñ prze¿y³o 10 maja 1944 r. Tego dnia
od œwitu ca³e osiedle otoczone zosta³o szczelnie kordonem przez jednostkê SS stacjonuj¹c¹ w Starej Mi³osnej. Osoby udaj¹ce siê do pracy w Warszawie pierwszymi
porannymi poci¹gami poddawano kontroli dokumentów i rewidowano na stacji kolejowej. Jeœli mia³y dokumenty œwiadcz¹ce o zatrudnieniu w zak³adach pracuj¹cych
na rzecz wojny („kriegswichtig”), mog³y wsi¹œæ do poci¹gu.
Pozosta³ych, zatrudnionych w mniej wa¿nych z punktu widzenia okupanta placówkach, kierowano na dziedziniec fabryki K. Szpotañskiego, gdzie systematycznie doprowadzono ludzi wyci¹ganych z domów w trakcie kilkakrotnego niekiedy
przeszukiwania. Czêœæ z zatrzymanych w wieku 16-45 lat odes³ano do obozu przejœciowego Arbeitsamtu przy ulicy Skaryszewskiej z przeznaczeniem do wywozu na
roboty w g³¹b Rzeszy. Resztê zwolniono po tym, jak dowódca ob³awy wyg³osi³ pe³4

Marsz 20 sierpnia w: Wawer i jego osiedla, dz. cyt., s. 261-282.
Szczegó³owo por.: T. Strzembosz, Akcje zbrojne Podziemnej Warszawy. Warszawa 1983,
s. 420-423.
5
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ne pogró¿ek przemówienie. Nie oby³o siê bez ofiary œmiertelnej. Podczas próby
ucieczki zastrzelony zosta³ Mieczys³aw Jaranowski, kolega z ³awy szkolnej w roku
1941/1942 ni¿ej podpisanego. Pretekstem do ob³awy by³o znalezienie zw³ok
SS-manna z jednostki w Starej Mi³osnej, który w poszukiwaniu rozrywki zapuœci³
siê w rejon Wiœniowej Góry.
Anin, jak i ca³a gmina, nale¿a³ pod wzglêdem organizacyjnym do VII Obwodu
Okrêgu Warszawskiego ZWZ-AK. By³ to bardzo szczególny w sensie organizacyjnym obwód. Obejmowa³ on bowiem gminy okalaj¹ce Warszawê z czterech stron
œwiata. St¹d jego kryptonim „Obro¿a”. Sk³ada³ siê z czterech rejonów na wschodnim brzegu Wis³y i czterech na zachodnim. Rejonami prawobrze¿nymi by³y: Rejon I Legionowo, Rejon II Marki, Rejon III Rembertów i Rejon IV Otwock; na lewym zaœ brzegu: Rejon V Piaseczno, Rejon VI Pruszków, Rejon VII O¿arów, Rejon VIII £omianki. Rejon IV obejmowa³ ca³¹ tzw. liniê otwock¹ i nosi³ kryptonimy
„Koralwo” i „Fromczyn”. W pe³nym rozwiniêciu na czas powszechnego powstania
mia³ wystawiæ dwa bataliony. Stan osobowy rejonu na 31 paŸdziernika 1943 r. wynosi³ 1450 ¿o³nierzy, a 29 lutego 1944 r. ju¿ 1547 zaprzysiê¿onych. Mo¿na siê zastanawiaæ czy to du¿o czy ma³o. Jak pisze dziejopis obwodu Jacek Zygmunt Sawicki: „Powiat warszawski nie by³ ³atwym terenem do prowadzenia dzia³alnoœci konspiracyjnej, a zw³aszcza walki zbrojnej. Du¿e nasycenie si³ami okupanta, znaczna
iloœæ Volksdeutachów, ruch ludnoœci i spowodowana tym aktywnoœæ oraz ³atwoœæ
obserwacji ró¿nych konfidentów powodowa³a dotkliwe straty w ludziach. Obejmowa³y one wszystkie organizacje polityczne i ich si³y zbrojne”6.
Na terenie Anina dzia³a³a konspiracyjna Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty (zajêcia
odbywa³y siê m.in. w obszernym domu pp Mateckich).
W zakresie walki bie¿¹cej najbardziej znany sta³ siê oddzia³ specjalny zorganizowany przez por. Romana Grotowskiego „Romana”, który osi¹gn¹³ gotowoœæ bojow¹ w marcu 1943 r. Sk³ada³ siê on z czterech grup: „Otwock”, „Falenica”, „Radoœæ” i „Rembertów” oraz kilku sekcji w Miêdzylesiu, Aninie i Wawrze. 19 lipca
1943 r., po aresztowaniu „Romana”, grupa siê rozpad³a. Zreorganizowa³ j¹ cichociemny por. Józef Czuma „Skryty”, dowodz¹cy ni¹ od paŸdziernika 1943 do 12 lipca 1944 r. Jednostka ta specjalizowa³a siê w dywersji kolejowej. Trzeci dowódca
dywersji bojowej rejonu to kpt.c.w. Zygmunt Migalski „ZZ”. Ujawni³ siê wobec
wojsk radzieckich 30 lipca 1944 r. w Otwocku, przeprowadzaj¹c w ograniczonym
zakresie akcjê „Burza”. Przyk³adowo mo¿emy odnotowaæ dwie wpadki rejonu.
5 sierpnia 1943 r., wskutek dekonspiracji przy próbie zakupu broni, rozbite zosta³y
sekcje z Miêdzylesia i Wawra. W s¹siednim natomiast Rejonie III Rembertów
w obronie radiostacji zgin¹³ 4 marca 1944 r. dowódca oddzia³u specjalnego rejonu.
Wydarzenia lipca i sierpnia 1944 r. sprawi³y, ¿e rejon IV jako ca³oœæ nie wyst¹pi³ w akcji „Burza”, przeciêty zosta³ bowiem lini¹ frontu. Czêœæ ¿o³nierzy rejonu
uda³a siê do swych oddzia³ów zmobilizowanych do Godziny „W”. ¯o³nierze od6
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dzia³ów terenowych b¹dŸ na w³asn¹ rêkê przeprawiali siê na lewy brzeg Wis³y do
powstania, b¹dŸ opuszczali teren wraz z wysiedlan¹ ludnoœci¹ cywiln¹. Na obszarze zaœ zajmowanym przez armiê radzieck¹ w ograniczonym zakresie wykonywali
zadania akcji „Burza” (przyk³adem jest Otwock). Nastêpstwa ujawniania siê by³y
dwojakie: wst¹pienie do Ludowego Wojska Polskiego albo obóz filtracyjny i wywózka w g³¹b ZSRR.
Prê¿ne by³y równie¿ Szare Szeregi. Przedwojenna 134 MDH rozwinê³a siê
w Hufiec „Wierna Rzeka”7, maj¹cy powa¿ne osi¹gniêcia w zakresie redagowania,
wydawania i kolporta¿u prasy. Do jesieni 1941 r. by³a to gazetka „Na stra¿y”, nawi¹zuj¹ca tytu³em do przedwojennego miesiêcznika, której ukaza³o siê ³¹cznie
15 numerów, a do lipca 1944 r. „Hejna³” wychodz¹cy w nak³adzie 100-500 egzemplarzy (57 numerów).
W prawobrze¿nej czêœci powiatu warszawskiego, wchodz¹cego w sk³ad Okrêgu
III GL – Warszawa Prawa Podmiejska, stosunkowo silny okaza³ siê ruch komunistyczny. Okrêg ten, którego struktury zaczêto tworzyæ w styczniu 1942 r., „sta³ siê
jednym z silniejszych i lepiej funkcjonuj¹cych w kraju”8 – liczy³ ok. 300-400 cz³onków PPR i GL. W œrodowisku Anina by³a to grupa lewicuj¹cych inteligentów, natomiast Wawer, zw³aszcza Nowy oraz Miêdzylesie (Wiœniowa Góra, Szelagowizna), by³y licznym skupiskiem podmiejskiego proletariatu powi¹zanego ze sob¹ rodzinnie, co u³atwia³o dzia³alnoœæ podziemn¹. Co ciekawe, komórka PPR w Miêdzylesiu sk³ada³a siê nie tylko z robotników fabrycznych, ale te¿ z szewców nie posiadaj¹cych w³asnych warsztatów.
Bardzo istotnym czynnikiem ³¹cz¹cym Wawer, Anin i Miêdzylesie sta³o siê powo³anie 1 czerwca 1942 r. parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Parafii wydzielonej z wielkiej terytorialnie i bardzo historycznej parafii (za³o¿onej
jeszcze w roku 1406) w Zerzeniu. Pierwszy proboszcz, ks. Piotr Pieni¹¿ek – m¹¿
wielkiej postawy i obdarzony potê¿nym g³osem – ju¿ w warunkach okupacji przyst¹pi³ do poszerzania istniej¹cej w Aninie od roku 1916 drewnianej kaplicy, a po
wojnie kontynuowa³ te prace. Powstanie nowego wielkiego koœcio³a w latach 19761992 to ju¿ zupe³nie inna historia.
Ks. Piotr Pieni¹¿ek rozbudzi³ te¿ i umocni³ ¿ycie religijne. Wzros³a frekwencja
na nabo¿eñstwach majowych i czerwcowych, pojawi³a siê praktyka nabo¿eñstwa
czterdziestogodzinnego i okolicznoœciowych nieszporów, zawsze z b³ogos³awieñstwem Przenajœwiêtszym Sakramentem. Ks. Pieni¹¿ek intonowa³ hymn b³agalny
Salvum fac populum Tuum Domine b¹dŸ hymn eucharystyczny Ecce Panis Angelorum, a ca³y koœció³ pada³ na kolana. W nowo powsta³ej parafii ówczesny administrator apostolski archidiecezji abp Stanis³aw Gall udzieli³ sakramentu bierzmowania. W roku 1943 w kwietniu, akurat w dniach og³oszenia oficjalnego komunikatu
7
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o odkryciu grobów katyñskich, odby³y siê rekolekcje dla starszej m³odzie¿y, w tym
dla bior¹cych udzia³ w tajnym nauczaniu.
W œlad za powo³aniem parafii nast¹pi³o za³o¿enie cmentarza w Marysinku,
wspólne dzie³o proboszcza i wójta. Do tej pory pochówki odbywa³y siê w Zerzeniu
b¹dŸ na cmentarzach warszawskich.
Innym wa¿nym czynnikiem integruj¹cym osiedla by³ Oœrodek Zdrowia przy ulicy Królewskiej (dziœ Kajki), obecnie mieœci siê tu prywatne Centrum Ortopedii.
Przez ca³y okres okupacji w budynku znacznie mniejszym urzêdowa³ oficjalny lekarz Ubezpieczalni Spo³ecznej dr Aleksander Jakubiuk. Nie³atwy w kontakcie, dobry praktyk, by³ jedynym lekarzem w³adnym wystawiaæ zwolnienia i zaœwiadczenia lekarskie. W wa¿nych przypadkach korzysta³ z tego uprawnienia. Mówiono, i¿
posiada³ kenkartê z liter¹ U i zwi¹zany by³ z konspiracyjn¹ PPR.
Byli równie¿ na terenie gminy lekarze prywatni, z pomocy których mo¿na by³o
korzystaæ w nag³ych przypadkach. W Aninie by³ to dr Jan Sa³aciñski (po wojnie
przez lata w publicznej s³u¿bie zdrowia w gminie), lekarz szkolny dr D¹browski.
W Miêdzylesiu z kolei praktykowali: dr Jerzy Lewandowski, dr K¹dzia³kiewicz
i ciesz¹cy siê najwiêkszym uznaniem, zw³aszcza w koloniach Borków i Zerzeñ, doœwiadczony felczer wojskowy Bazyli (Wasilij) Tretiakow.
Mówi¹c o ró¿nych dziedzinach ¿ycia w okupacyjnej rzeczywistoœci, nie sposób
wspomnieæ, chocia¿ w kilku zdaniach, o szkolnictwie.
Ni¿ej podpisany sta³ siê uczniem klasy V b siedmioklasowej szko³y powszechnej w Miêdzylesiu w paŸdzierniku 1939 r. Niemal wszystkie klasy by³y podwójne,
ze znaczn¹ liczb¹ tzw. przeroœniêtych, którzy w ka¿dej klasie spêdzali po dwa, trzy
lata. Pochodzili z wielodzietnych rodzin proletariackich i nie by³o dla nich, od najwczeœniejszego dzieciñstwa, tajemnic ¿ycia i œmierci. Stanowili oni dla nauczycieli powa¿ny problem – organizowano nawet dodatkowe lekcje, aby przepchn¹æ tych
uczniów z klasy do klasy i chroniæ ich przed wywózk¹ na roboty, w trybie przymusu pracy od lat 16-tu. Pierwszym aktem w³adz okupacyjnych nadzoruj¹cych szkolnictwo by³ nakaz oddania podrêczników do nauki jêzyka polskiego, historii i geografii, pojawi³a siê te¿ dwujêzyczna tablica przy wejœciu – nazwa szko³y w jêzyku
niemieckim brzmia³a: Offentliche Polnische Volksschule.
Wprowadzono równie¿ naukê jêzyka niemieckiego, której zaniechano po pó³
roku, poniewa¿ w³adze okupacyjne orzek³y, ¿e w polskich szko³ach jest ona zbêdna.
Kierownikiem szko³y pozosta³ Franciszek Krêcicki, który t¹ szko³¹ kierowa³ od
wielu lat i umiejêtnie wyprowadza³ j¹ z wielu nies³ychanie trudnych sytuacji a¿ do
roku 1944 (zabezpieczy³ m.in. sztandar szkolny). Cieszy³ siê on rzeczywistym, niepodwa¿alnym autorytetem nawet wœród najbardziej trudnych uczniów. Personel dydaktyczny uzupe³niony zosta³ przybyszami. Jednym z nich by³ Jan Dylewicz,
w pierwszych latach obdarzany ksyw¹ „UchodŸca” (jako wysiedleniec z ziem w³¹czonych do Rzeszy). Drugim by³ Józef Szumañski, polonista z Liceum W³adys³awa IV,
podnosz¹cy w tych warunkach poziom nauczania jêzyka polskiego. Szko³a, jak wiadomo, mieœci³a siê w dawnym dwupiêtrowym budynku fabrycznym, sale lekcyjne
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by³y wiêc du¿e, dobrze wyposa¿one, by³y te¿ sale gimnastyczna i robót rêcznych
(kilka warsztatów stolarskich). Surowe zimy wojenne stwarza³y problemy z ogrzewaniem, które zapewnia³y ¿elazne piecyki z mo¿liwie d³ug¹ rur¹, opalane torfem.
Szko³a by³a dwukrotnie zajmowana przez wojsko. Po raz pierwszy na prze³omie
maja i czerwca 1941 r., w okresie przygotowañ III Rzeszy do wojny ze Zwi¹zkiem
Radzieckim. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przenosili ³awki i wyposa¿anie
na teren tzw. Zielonego Dworku – zespo³u drewnianych budynków, typowych
podwarszawskich „letniaków”. Zajêty zosta³ nie tylko budynek szko³y, wysiedlono
równie¿ wiêksze domy mieszkalne, a tak¿e wielki niejako klasyczny „letniak” zwany domem Motza na Wiœniowej Górze (dziœ w tym miejscu znajduje siê kompleks
Centrum Zdrowia Dziecka). Po raz drugi zajêta zosta³a zim¹ 1941/1942 r. Lekcje
dla siedmiu klas odbywa³y siê w dwóch izbach mieszkalnych domu inspektora
szkolnego Tadeusza Filipowicza. Ciasnocie towarzyszy³ ch³ód i fatalne warunki sanitarne. Straty w godzinach lekcyjnych nadrabiano, przeprowadzaj¹c po siedem,
osiem lekcji dziennie oraz wyd³u¿aj¹c rok szkolny do po³owy lipca.
A oto kilka przyk³adów postawy nauczycieli. 24 czerwca 1940 r. imieniny najbardziej lubianego nauczyciela przyrody, Jana Kociszewskiego, i jego polecenie:
„Dziêkujê za kwiaty, które mi przynieœliœcie, ale odnieœcie je zaraz na mogi³y poleg³ych w 1939 r.”. Wejœcie Niemców do Pary¿a – kamienne zszarza³e twarze nauczycieli. Listopad 1941 r. Popo³udniowa lekcja œpiewu, Nauczyciel œpiewu, wf i robót rêcznych Stanis³aw Czy¿ dyktuje tekst: „Lotnik skrzydlaty w³adca œwiata bez
granic…” i podaje melodiê. Nazajutrz polecenie: „wyj¹æ kartki”. Okaza³o siê, ¿e
wiêkszoœæ klasy mia³a je w swoich teczkach – natychmiast zosta³y zabrane,
a uczniom dano do zrozumienia, ¿e post¹pili nieroztropnie. W ograniczonym zakresie dbano te¿ o potrzeby kulturalne. Na wiosnê, bodaj 1941 r., zespó³ amatorski
z Radoœci wystawi³ Dom otwarty Micha³a Ba³uckiego, niemal w pe³nej charakteryzacji i ograniczonych dekoracjach.
Nawet w tych trudnych warunkach, mimo dwukrotnego zajmowania szko³y, staraniem wójta Stanis³awa Krupki wykonano malowanie sal szkolnych i zorganizowano do¿ywianie w postaci miski zupy. Swoistym ewenementem by³o te¿ otwarcie
sklepu Spó³dzielni „Spo³em” i to w³aœnie przy pomocy szko³y uczniowie otrzymali formularze cz³onkowskie, które mieli dostarczyæ do podpisu rodzicom. Akcja
chwyci³a. Powsta³a spó³dzielnia. Jak mówiono, by³a przykryciem dla miejscowej
placówki AK, a jej kierownik by³ komendantem tej¿e.
Wreszcie tajne nauczanie – jeszcze jeden czynnik zbli¿enia Anina, Wawra i Miêdzylesia. Ni¿ej podpisany w czerwcu 1942 r. ukoñczy³ siódm¹ klasê szko³y w Miêdzylesiu i zawis³ niejako w pró¿ni. Formalnie figurowa³ wprawdzie nadal na liœcie
siódmej klasy w roku szkolnym 1942/1943 (jako nie promowany), praktycznie jednak uczêszcza³ na komplety pierwszej klasy gimnazjalnej, wêdruj¹c do Anina, do
budynku szko³y p. Eugenii Ossowskiej przy ulicy VII Poprzecznej. Zajêcia odbywa³y siê tam, a niekiedy w domu pp. Nowaków przy granicy z Miêdzylesiem b¹dŸ
w domu pp. P¹gowskich przy ówczesnej ulicy Koœciuszki. Nauczyciele dochodzili
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lub doje¿d¿ali spoza Anina. Nazwiska, o ile by³y prawdziwe, ulecia³y z pamiêci.
Osobistoœci¹ sta³¹ by³ p. Hampel, postaæ charakterystyczna i obiekt uczniowskich
karykatur. Pozosta³y natomiast w pamiêci dwa przedsiêwziêcia teatralne. Bajka wystawiona w domu pp. Mateckich i jase³ka w szkole p. Ossowskiej. Autorkami scenariusza tych ostatnich by³y siostry Przybylak, a efektami œwietlnymi i akustycznymi kierowa³ Zygmunt Borecki z Nowego Wawra (po wojnie kierownik Oœrodka
Zdrowia przy III Poprzecznej, a nastêpnie budowniczy Przychodni Obwodowej
przy ulicy Strusia w Marysinku).
W nastêpnym roku szkolnym 1943/1944 komplety dzia³a³y ju¿ w o wiele szerszym zakresie i z wiêksz¹ liczb¹ uczniów. W Miêdzylesiu by³y ju¿ zupe³nie samoistn¹ jednostk¹, kierowan¹ przez Jadwigê Mantorsk¹ (przed wrzeœniem 1939 r. instruktorkê Wojskowego Przysposobienia Kobiet). Nauczyciele w znacznej mierze
doje¿d¿ali na zajêcia z zewn¹trz, na ogó³ byli gdzieœ oficjalnie zatrudnieni. Zajêcia
odbywa³y siê w domach prywatnych, a docierali na nie nawet koledzy z Falenicy.
Ca³oœæ tajnego nauczania dzia³a³a pod przykryciem szko³y zawodowej zorganizowanej jeszcze w roku 1941 z inicjatywy wójta Stanis³awa Krupki i przedwojennego
dzia³acza aniñskiego Mariana Albiñskiego. Mia³a ona nawet cztery kierunki nauczania: handlowy, krawiecki, mechaniczny i elektryczny i dawa³a ochronê przed wywózk¹ na roboty, a uczniom kompletów legitymacje. Komplety miêdzyleskie mia³y
legitymacje kierunku handlowego. W roku szkolnym 1943/1944 czêœæ zajêæ tej
szko³y odbywa³a siê w budynku szko³y powszechnej w Miêdzylesiu. Na zajêciach
spotyka³a siê m³odzie¿ z wielu roczników, niejednokrotnie tkwi¹ca ju¿ w konspiracji, która zamieszkiwa³a na terenie ca³ej gminy. Tajne nauczanie i jego organizacja,
prowadz¹cy je ludzie, zwi¹zki ze szkolnictwem jawnym, to tematy jak najbardziej
godne odrêbnego opracowania, choæ wykraczaj¹ce poza ramy tej wypowiedzi9.
Zwieñczeniem tego roku tajnego nauczania by³o przedstawienie Lilli Wenedy
w sali teatralnej pod koœcio³em ss. Felicjanek w Marysinku. Wed³ug zapisu pamiêci
odby³o siê ono w pierwsz¹ niedzielê lipca, w pe³nej scenografii i z zastosowaniem
efektów œwietlnych i akustycznych. Wykonawcami byli uczniowie szko³y zawodowej
i kompletów. Ju¿ wtedy b³ysnêli talentem uczniowie Cacko, graj¹cy Filona, i Puchalski, syn kierowniczki szko³y powszechnej w Aninie. Odtwórca roli Filona zosta³ po
wojnie aktorem teatrów warszawskich pod nazwiskiem Zagórski. Po przedstawieniu,
gdy s³oñce mia³o siê ku zachodowi, widzowie rozchodzili siê do domów w przeœwiadczeniu, ze koniec okupacji jest ju¿ bliski. Lipiec 1944 r. sta³ siê czasem pe³nym
niepokoju, ale i nadziei, wyczekiwania na nieuchronnie nadchodz¹ce wydarzenia.
Noc z 25 na 26 lipca przynios³a nêkaj¹cy nalot lotnictwa radzieckiego, które
bomardowa³o znajduj¹ce siê w odwrocie na szosie brzeskiej i lubelskiej kolumny
niemieckie. Jeden z samolotów nadlecia³ nad Miêdzylesie i zrzuci³ bomby rozpryskowe na tzw. Zielony Dworek i domy przy dzisiejszej ulicy Bursztynowej. By³y
liczne ofiary – kilkunastu zabitych i rannych. Byli to warszawiacy opuszczaj¹cy
9 Szczegó³y na ten temat por.: J. Czerniawski, Wawer. Korzenie i wspó³czesnoœæ, Warszawa 2008,
s.109.
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miasto po pracy, aby przenocowaæ poza nim i rankiem powróciæ do pracy. Od 1943 r.
by³o to zjawisko charakterystyczne, które nasili³o siê w roku 1944. Wyst¹pi³y wiêc
dwie przeciwstawne fale wêdrówek. Jedni uwa¿ali bowiem, ¿e zbli¿aj¹cy siê front
³atwiej bêdzie przetrwaæ w murach miasta, inni zaœ, ¿e w terenie otwartym.
Zerwana zosta³a sieæ energetyczna i telefoniczna, przesta³y kursowaæ podmiejskie poci¹gi, usta³y wyjazdy do pracy w mieœcie. Szczególnie tragiczny by³ los rannych. Najbli¿szym szpitalem by³ Szpital Przemienienia Pañskiego, do którego mo¿na by³o dowieœæ poszkodowanych tylko furmank¹.
W nocy z 29 na 30 lipca specjalny poci¹g niszczy³ torowisko kolejowe, ³ami¹c
podk³ady, a saperzy rwali szyny, 30 lipca gdzieœ ok. 10.00, wysadzono w powietrze
stacjê Wawer. W jak¹œ godzinê póŸniej dosz³o do potyczki pancernej w Miêdzylesiu.
Pantery z dywizji pancerno-spadochronowej „Hermann Göring” zniszczy³y w pojedynku ogniowym cztery z piêciu radzieckich T-34, które wjecha³y do Miêdzylesia
historycznym Traktem Napoleoñskim. Taki by³ pocz¹tek dzia³añ wojennych. Przez
kilka dni linia frontu by³a jeszcze nieszczelna i co bardziej przewiduj¹cy mieszkañcy Miêdzylesia przechodzili na stronê radzieck¹. Ci zaœ, którzy liczyli na przetrwanie na miejscu i nie chcieli opuszczaæ w³asnych siedzib, byli z nich wypêdzani.
I w tym miejscu refleksje najbardziej osobiste. Pierwsza, trudna do opisania, pozostaje w pamiêci po dzieñ dzisiejszy. Jest upalne po³udnie, cisza, nie drgnie listek
na drzewie. W niebo bij¹ s³upy czarnego dymu, przenikliwa woñ p³on¹cego paliwa,
przepalonego metalu i spalonych cia³ czo³gistów. Druga to s³owa wypowiedziane
przez sier¿anta ustawiaj¹cego kolumnê cywilów wypêdzonych z piwnic: „wychodzta pryndko inaczej byndzieta w mig rozstrzylane”. Ostatecznie ni¿ej podpisany 1 sierpnia, popo³udniu, opuœci³ rodzinne osiedle i ojczystego domu ju¿ wiêcej
nie zobaczy³. Wêdrowa³ w eskortowanej kolumnie z³o¿onej z dzieci z Zak³adu
Sióstr Rodziny Maryi wraz z personelem zakonnym, œwieckim i garœci¹ cywilów,
którzy schronili siê na terenie zak³adu. Kolumna maszerowa³a przez Anin, wœród
okopuj¹cego siê Wermachtu, ówczesn¹ ulic¹ Koœciuszki, Królewsk¹, wzd³u¿ szosy
do przejazdu kolejowego i dalej P³owieck¹. Na wysokoœci pêtli tramwajowej na Goc³awku do eskortantów wyszed³ z rowu ¿o³nierz, pogada³ chwilkê i znik³ jak duch.
Kolumna wêdrowa³a dalej opustosza³¹ Grochowsk¹. Na wysokoœci ulicy ¯ó³kiewskiego pojawi³ siê naprzeciw kolumny mê¿czyzna w kapeluszu i okularach maskuj¹cych twarz, z p³aszczem przerzuconym przez ramiê i oœwiadczy³ krótko: „nie
pchajcie siê dalej w kierunku mostu, zakrêcajcie w najbli¿sz¹ przecznicê”. By³a godzina 16.40, kolumna skrêci³a w Hetmañsk¹ i zatrzyma³a siê w Domu Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia, zwanych ówczeœnie magdalenkami. Nikt nie przypuszcza³,
¿e zacz¹³ siê okres szeœciotygodniowego wegetowania w korytarzu pierwszego piêtra domu sióstr magdalenek. Tymczasem front krzep³ i bieg³ wzd³u¿ linii Zerzeñ.
Koœció³ po stronie niemieckiej, cmentarz po radzieckiej, miêdzy koloni¹ Borków
a koloni¹ Zerzeñ, po³udniowym skrajem Miêdzylesia do dzisiejszego skrzy¿owania
¯egañska i Po¿aryskiego. Wzd³u¿ tej ostatniej bieg³ do lasu aniñskiego i wzd³u¿
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niego do Starej Mi³osnej i dalej na pó³noc, pozostawiaj¹c Rembertów po stronie
niemieckiej. Obie strony okopa³y siê, zbudowa³y zasieki, za³o¿y³y pola minowe,
oczyszcza³y przedpola miêdzy liniami frontu. M.in. w Miêdzylesiu – obszar Chrzanowa, szko³a powszechna z przyleg³ym terenem, Zak³ad Sióstr Rodziny Maryi –
Ulanówek znalaz³y siê w pasie ziemi niczyjej. Drugi zak³ad sióstr – Zosinek znalaz³ siê tu¿ za pierwsz¹ lini¹ radzieck¹10.
W œlad za Miêdzylesiem stopniowo usuwano mieszkañców Anina i Wawra, kieruj¹c ich na Grochów i Pragê. Od 20 sierpnia zaczê³a siê wywózka na roboty mê¿czyzn w wieku 16-60 lat, od Goc³awka poczynaj¹c przez Grochów, Star¹ Pragê po
Targówek i Bródno. Ostanie transporty odesz³y 9 wrzeœnia – na ogó³ przechodzi³y
one przez obóz przejœciowy w Pruszkowie, a niektóre transporty np. ze Starej Pragi odchodzi³y bezpoœrednio do KL Stutthof. Niektórzy znaleŸli siê w KL Mauthausen (przyk³adowo Leszek Polkowski z V Poprzecznej).
By³ równie¿ czas na systematyczny demonta¿, wywózkê sprzêtu i niszczenie infrastruktury kolejowej oraz zak³adów przemys³owych Grochowa i Pragi. Wywo¿enie urz¹dzeñ i wysadzanie budynków odbywa³o siê równie¿ w lewobrze¿nej Warszawie w ostatnim tygodniu przed wybuchem powstania i po jego upadku. Okreœlano j¹ kryptonimem ARLZ (Auflockerung, Räumung, Lähmung, Zerstörung).
Ten szeœciotygodniowy okres ciszy na froncie przetrwali w Miêdzylesiu, Aninie
i Wawrze nieliczni, ukrywaj¹c siê w piwnicach i schronach, ryzykuj¹c ¿yciem. Nieliczna grupa œwiadczy³a us³ugi gospodarcze ¿o³nierzom, co by³o mo¿e naganne, ale
zapewnia³o pewniejsze przetrwanie.
W ci¹gu dwóch nocy (z 7 na 8 i z 8 na 9 wrzeœnia) 1 DP im. Tadeusza Koœciuszki zaczê³a zajmowaæ pozycje wyjœciowe do natarcia. Przypad³ jej g³ówny odcinek
natarcia, po prawej stronie toru kolejowego stanowi¹cego rozgraniczenie z radzieck¹ lewoskrzyd³ow¹ 175 DP. Na prawym skrzydle 1 DP mia³a radzieck¹ 76 DP. Natarcie, poprzedzone pó³godzinn¹ nawa³¹ ogniow¹, ruszy³o 10 wrzeœnia o 8.10.
W pierwszym rzucie naciera³y 1 i 3 pp, 2 pp pozostawa³ w odwodzie. Prze³amanie
pierwszej linii obrony niemieckiej, obsadzonej przez os³abion¹ 73 DP, nast¹pi³o stosunkowo szybko. Do godziny 10.00 zajêta zosta³a fabryka K. Szpotañskiego
w Miêdzylesiu i skraj Anina (dom Hornów na XII Poprzecznej, gdzie znajdowa³o
siê niemieckie dowództwo odcinka). O 11.15 nast¹pi³a kolejna nawa³a artyleryjska
na ca³ym odcinku frontu, tym razem trwa³a 105 minut. Anin zosta³ opanowany do
godzin popo³udniowych, a wieczorem 1, 3 i 2 pp. osi¹gnê³y liniê Zielona-Glinki,
zdobywaj¹c wszystkie dzia³a niemieckiego 173 Pu³ku Artylerii.
Ka¿da bitwa wiêksza czy mniejsza ma swój czas kryzysu. Taki nast¹pi³ 11 wrzeœnia, kiedy natarcie zatrzyma³o siê na skraju zabudowy. Wówczas bowiem obszar
dzisiejszego rezerwatu Olszynka Grochowska by³ pustym, otwartym nieu¿ytkiem.
Niemcy zaœ usi³owali powstrzymaæ natarcie z powietrza atakami eskadry myœliw10

Dzieje domów ss. Rodziny Maryi w Miêdzylesiu i Aninie zob.: T.A. Fr¹cek, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w s³u¿bie dzieciom [w:] Wawer i jego osiedle, dz. cyt., s. 191-228.
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skiej oraz wprowadzaj¹c do boju doborow¹ 19 Dolnosaksoñsk¹ Dywizjê Pancern¹11,
która powstrzymywa³a natarcie oddzia³ów polskich i radzieckich z rejonu wagonowni Olszynka Grochowska i nasypu kolejowego na Kwêczynie. Dzieñ 12 wrzeœnia by³
dniem prze³omu – jednostki polskie i radzieckie wkroczy³y na Grochów, osi¹gaj¹c
rejon ulic Podskarbiñskiej i Wiatracznej. Tego samego dnia zajêto Rembertów i Weso³¹ oraz stworzone zosta³y warunki do natarcia z po³udnia i wschodu na Pragê.
W nocy z 11 na 12 wrzeœnia 19 DP wycofa³a siê w g³¹b Pragi. Dowódca 9 Armii niemieckiej gen. Nicolaus von Vormann zrezygnowa³ z utrzymania Pragi, za co
Hitler pozbawi³ go dowództwa. W celu przyspieszenia dzia³añ 13 wrzeœnia strona
polska wprowadzi³a do walki Brygadê Pancern¹ im. Westerplatte. Po po³udniu
Niemcy wysadzili most Poniatowskiego i Œrednicowy, nad ranem 14 wrzeœnia most
Kierbedzia i Kolejowy pod Cytadel¹ oraz koœció³ œw. Floriana, a radziecka 175 DP
zajê³a Sask¹ Kêpê. Zajêcie Bródna i stacji rozrz¹dowej Warszawa-Praga oraz osi¹gniêcie linii Kana³u ¯erañskiego zakoñczy³y bój o Pragê.
Po krótkiej przerwie (18-23 wrzeœnia) 1 Armia WP utworzy³a przyczó³ki czerniakowski i ¿oliborski oraz podjê³a walki o ich utrzymanie. Oba dzia³ania zakoñczy³y siê jak wiadomo niepowodzeniem i du¿ymi stratami (9 pp z 3 DP na Czerniakowie i 6 PP z 2 DP na ¯oliborzu).
10 paŸdziernika rozpoczê³y siê d³ugotrwa³e walki prowadzone ponownie przez
1 DP. im. T. Koœciuszki, a zw³aszcza 1 i 3 pp, zmierzaj¹ce do wypchniêcia IV Korpusu Pancernego SS z wide³ Wis³y i Bugo-Narwi. Trwa³y one do 28 paŸdziernika
i zakoñczy³y siê zajêciem Legionowa i Jab³onny.
W tym rejonie znajdowa³a siê znaczna czêœæ ludnoœci wypêdzonej z Miêdzylesia
i Anina (m.in. z Zak³adu Sióstr Rodziny Maryi na terenie du¿ego zak³adu tego zgromadzenia w P³udach). Zaczê³y siê powroty do w³asnych, czêsto ju¿ nie istniej¹cych,
spalonych siedzib. Front zaœ zastyg³ bez ruchu, gotuj¹c siê do wielkiej ofensywy
styczniowej. Jaki by³ bilans strat ¿o³nierskich w walce o Pragê? 1 DP straci³a
1792 ¿o³nierzy, na obu zaœ przyczó³kach zginê³o 2297 ¿o³nierzy, a rannych zosta³o
1467. Straty niemieckie – 8500 zabitych oraz 400 jeñców – wydaj¹ siê byæ zawy¿one12.
Praga po wyzwoleniu liczy³a 140 tys. mieszkañców, co oznacza, ¿e ok. 40 tys.
zosta³o wywiezionych na roboty przymusowe, do obozów koncentracyjnych lub
wysiedlonych z miejsc zamieszkania.
Starty materialne Warszawy lewobrze¿nej ocenia siê na ok. 84% zabudowy,
z Prag¹ zaœ w³¹cznie na 65%. Zniszczenia w zabudowie Pragi szacuje siê na 16,2%,
czêœciowe zniszczenia na 10,07%, niezniszczone budynki na 73,10%. Wynosi³y one
w jednostkowym podliczeniu 1364, 906 i 6103 budynki.
11 Ta sama, która bra³a udzia³ w bitwie pancernej w rejonie Wo³omin–Radzymin (27 VII-6 VIII
1944), nastêpnie walczy³a na przyczó³ku magnuszewskim, by po wycofaniu z Pragi, st³umiæ powstanie na Mokotowie i ¯oliborzu.
12 Obszernie o boju o Pragê zob. W. Wo³oszyn, Na warszawskim kierunku operacyjnym, Warszawa 1964. Mimo up³ywu lat praca utraci³a wartoœci.
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Zniszczeniu uleg³a przede wszystkim zabudowa drewniana oraz zabudowania,
na które spad³y pociski rakietowe o wielkiej sile ra¿enia, wystrzeliwane z tzw. katiusz. W walkach o Pragê uczestniczy³ 269 pu³k radzieckiej artylerii rakietowej.
Jeœli chodzi o miejscowoœci przyleg³e, to najwiêkszych zniszczeñ dozna³o Miêdzylesie przeciête lini¹ frontu. Anin zosta³ zniszczony w mniejszym stopniu, bardziej Stary ni¿ Nowy, ucierpia³a zw³aszcza zabudowa drewniana oraz wy¿sze budynki trafione pociskami rakietowymi. Taki pocisk m.in. zburzy³ w po³owie dom
Sióstr Rodziny Maryi przy dzisiejszej ulicy Trawiastej. Przebywaj¹cy w nim znany
spo³ecznik ks. Marceli Godlewski wraz z kilkoma innymi osobami zosta³ odkopany przez polskich ¿o³nierzy. Uszkodzony zosta³ równie¿ okaza³y dom pp. Mateckich, zginê³a wtedy Janina Matecka z córk¹.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych do Anina i Miêdzylesia wracali mieszkañcy,
którzy przetrwali na Pradze, w P³udach oraz ci, którzy znaleŸli siê na lewym brzegu
w styczniu 1945 r., a tak¿e jeszcze inni, byli te¿ i tacy, którzy nie powrócili ju¿ nigdy.
Rozpocz¹³ siê bardzo specyficzny okres bytowania w pasie przyfrontowym, nasyconym wojskiem. Charakterystyczne jest, ¿e wojsko do szczebla dowództwa batalionu
mieszka³o w ziemiankach, nie by³o usuwania ludnoœci z domów. Wyj¹tkiem by³a Saska
Kêpa, gdzie usuniêto mieszkañców do zachodniej strony ulicy Francuskiej w³¹cznie,
niemniej w³aœciciele mieszkañ mogli do nich w ci¹gu dnia okresowo docieraæ.
Bytowano o g³odzie i ch³odzie w zniszczonych pomieszczeniach bez szyb, niejednokrotnie w piwnicach, przy lampach karbonowych. Pojawi³y siê nowe pieni¹dze, kursuj¹ce równolegle z okupacyjnymi, organ prasowy „¯ycie Warszawy”
(nr 1 ukaza³ siê ju¿ 15 paŸdziernika). 11 listopada na dziedziñcu fabryki w Miêdzylesiu odby³ siê wiec dla uczczenia œwiêta narodowego z przemówieniem oficera polityczno-wychowawczego. Zaczê³y dzia³aæ agendy administracji PKWN. Odczuwa³o siê dzia³alnoœæ radzieckich organów bezpieczeñstwa i rodzimego UB. Urz¹d
ten w³aœciwy dla gminy Wawer mieœci³ siê w Otwocku przy ul. Andriollego.
By³ te¿ szczególny wyraz spo³ecznej ¿ywotnoœci – uruchomiono szkolnictwo.
Wprawdzie budynek szko³y w Miêdzylesiu sp³on¹³, niemniej w po³o¿onym naprzeciwko niego tzw. pa³acu w Chrzanowie uruchomiono szko³ê powszechn¹ i gimnazjum. Jaka by³a to nauka, nawet ni¿ej podpisanemu trudno to odtworzyæ. W ka¿dym b¹dŸ razie nie przepad³ rok szkolny 1944/1945, ukoñczy³em bowiem trzeci¹
klasê gimnazjum. Chyba jeszcze przed zakoñczeniem wojny utworzono swoisty fenomen, w³aœciwy dla tego czasu.
W domu Wiêcka w Aninie uruchomiono Samorz¹dowe Gimnazjum i Liceum
w Wawrze, tak¹ bowiem mia³o ono nazwê. Gromadzi³o m³odzie¿ z Anina, Wawra,
Miêdzylesia, a tak¿e spor¹ gromadkê uczniów z Radoœci. Uczniami byli ci, którzy
nie mieli mo¿liwoœci uczenia siê, lata bowiem na to przeznaczone spêdzili na robotach lub w partyzantce. Rozbie¿noœæ wieku mieœci³a siê w granicach 14-20 lat. Tak
zró¿nicowana spo³ecznoœæ uczniowska sprawia³a niema³o k³opotów wychowawczych. Specyfik¹ tej szko³y by³y klasy przyspieszone, przerabiaj¹ce w ci¹gu roku
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szkolnego program dwóch klas. Wœród nich by³a klasa II c, nazywana przez
uczniów „zmotoryzowan¹”.
Dyrektorem by³a Wanda Dewitz, znana autorka podrêczników do nauki jêzyka
niemieckiego dla szkó³ œrednich, a wœród personelu dydaktycznego dr Zofia Mianowska (polonistka). Tu warto wspomnieæ, i¿ jednym z zadañ, które poleci³a wykonaæ uczniom, by³o obliczenie, ile dni trwa³a akcja w 11 ksiêgach Pana Tadeusza.
W pamiêci pozostali tak¿e pani Rychter (jêz. niemiecki) oraz Józef Targowski (wf).
Zajêcia z tego ostatniego przedmiotu odbywa³y siê na parterze wewnêtrznego, okr¹g³ego holu – bardzo szczególny bowiem pod wzglêdem architektonicznym dom
Wiêcka nie bardzo nadawa³ siê na u¿ytek szko³y. W 1946 r., po uzyskaniu ma³ej matury, czêœæ m³odzie¿y uda³a siê do szkó³ warszawskich, aby tam kontynuowaæ dalsz¹ naukê w liceach czy technikach zawodowych. Ta, wprawdzie krótko istniej¹ca
szko³a – œwiadectwo powo³ania i obowi¹zku obywatelskiego nauczycieli – zas³uguje na bardziej szczegó³owe opracowanie.
Tak jak rok 1944 by³ dat¹ znamienn¹ i zasadnicz¹ w dziejach Anina i ca³ej gminy, tak dla Wawra wa¿nym momentem dziejowym sta³ siê wkrótce rok 1951.
Uchwa³¹ bowiem Rady Ministrów z 5 maja tego roku gmina Wawer i znaczna czêœæ
gminy Falenica w³¹czone zosta³y w obszar Wielkiej Warszawy. Z jednej strony
przynios³o to udogodnienia komunikacyjne i polepszenie sytuacji w s³u¿bie zdrowia, z drugiej zaœ rozci¹gnê³o na przy³¹czony obszar dzia³anie tzw. dekretu Bieruta o publicznej gospodarce gruntami na obszarze miasta Warszawy, ze wszystkimi
wynikaj¹cymi z tego konsekwencjami.
O ile budowa Osiedla IBJ czy Instytutu Kardiologii nie poci¹gnê³y za sob¹ zasadniczych zmian w dotychczasowej zabudowie Anina, o tyle w Miêdzylesiu powstanie G³ównego Instytutu Elektrotechniki (GIEL), rozbudowa fabryki K. Szpotañskiego w wielkie Zak³ady Wytwórcze Aparatury Rozdzielczej (ZWAR), budowa Centralnego Szpitala Kolejowego czy rozleg³ego kompleksu Centrum Zdrowia Dziecka
wraz z przyleg³¹ infrastruktur¹ w Miêdzylesiu (na terenie XIX jeszcze zespo³u parkowo-ogrodowego Chrzanowa), spowodowa³y wiele wyw³aszczeñ i wyburzeñ
w ocala³ej z wojny zabudowie, zasadniczo zmieniniaj¹c topografiê Miêdzylesia.
W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e kompleks leœny Anina, ci¹gn¹cy siê w kierunku Starej Mi³osnej, wyszed³ z lat okupacji obronn¹ rêk¹, podczas gdy las dziel¹cy Miêdzylesie od Radoœci zosta³ wyciêty niemal w ca³oœci. Czêœciowo z „urzêdu” przez okupanta, w znacznej mierze jednak przez okoliczn¹ ludnoœæ na opa³.
Byæ mo¿e otwarta przestrzeñ miêdzy Radoœci¹ a Miêdzylesiem, która w ten sposób
powsta³a, sta³a siê jedn¹ z przyczyn stabilizacji frontu w 1944 r. w³aœnie w tym
miejscu. Las, który obecnie oddziela Radoœæ od Miêdzylesia, zosta³ zasadzony
w 1947 r. Jest to las komunalny, niepielêgnowany, stanowi¹cy fragment Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Rok 1951, rok w³¹czenia gminy Wawer w granice Wielkiej Warszawy, rozpocz¹³
wiêc nowy zasadniczy okres w dziejach Wawra i jego osiedli, co przynajmniej, uda³o siê opisaæ czêœciowo w publikacji pt. Wawer i jego osiedla.
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Wyzwolenie prawobrze¿nej Warszawy (dzia³ania w okresie 10-14 wrzeœnia 1944 r.
(za: Ma³a Encyklopedia Wojskowa, t. 2, Warszawa 1970)

Kwiryna Handke

STOSUNEK WSPÓŁCZESNYCH
UŻYTKOWNIKÓW
DO NAZEWNICTWA MIEJSKIEGO
W przestrzeni spo³ecznej nazwy w³asne s¹ znakami to¿samoœci miejsc i osób, tworzonymi przez wspólnotê, która zajmuje dan¹ przestrzeñ. A w komunikacji spo³ecznej s¹ znakami okreœlaj¹cymi, informuj¹cymi, wskazuj¹cymi i lokalizuj¹cymi. Nazwy s¹ równie¿ znakami, co bardzo istotne, które realnie lub symbolicznie charakteryzuj¹ miejsca terenu.
Nazwy w³asne obiektów miejskich mo¿na postrzegaæ w sposób przedmiotowy
lub podmiotowy.
Zazwyczaj traktujemy je przedmiotowo jako znaki s³u¿¹ce do orientacji w topografii miejskiej, do informowania o po³o¿eniu konkretnych obiektów, a przede
wszystkim do okreœlania to¿samoœci ka¿dego z nas – w adresach urodzenia, zamieszkania, nauki, pracy itp.
Podmiotem staj¹ siê wtedy, gdy uto¿samiamy siê z nimi – indywidualnie lub
grupowo – jako ze znakami naszych miejsc na ziemi, gdy mamy do nich stosunek
emocjonalny i uznajemy je za wyznaczniki swoich ma³ych ojczyzn.
Doskona³y przyk³ad podmiotowego potraktowania nazw miejskich znajdujemy
w³aœnie w Aninie. Przemyœlany i oryginalny, choæ oparty na obcych, amerykañskich
wzorach, system lokalnego nazewnictwa tej miejscowoœci powsta³ w latach 30. XX w.
Przed wybuchem II wojny œwiatowej nie doczeka³ siê pe³nej realizacji, a do dziœ
przetrwa³o jedynie kilkanaœcie równoleg³ych ulic o nazwie Poprzeczna – numerowanych od I do XII. Przy tym godna podziwu jest determinacja, z jak¹ lokalna
wspólnota stara siê zachowywaæ te relikty pierwotnej koncepcji urbanistyczno-nazewniczej, chocia¿ swoj¹ nietypowoœci¹ w polskim systemie nazewniczym, polega-
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j¹c¹ na ³¹czeniu znaków werbalnych z liczbowymi, stwarza ona niema³o utrudnieñ
w organizacji codziennego ¿ycia.
Na innej p³aszczyŸnie podmiotowo traktowane s¹ nazwy obiektów miejskich,
gdy staj¹ siê one orê¿em ideologii i polityki, z czym mamy do czynienia od 200 lat,
tj. od czasu, gdy w miastach Europy pojawi³y siê nazwy pami¹tkowe, które do dziœ
uznawane s¹ za rodzaj pomników o charakterze niematerialnym, a wystawiane s¹
szczególnie chêtnie wówczas, gdy w przestrzeni spo³ecznej dominuj¹ tendencje koniunkturalne lub symboliczne.
Od zarania dziejów nazewnictwo miejskie by³o tworzone przez dwa œrodowiska
– mieszkañców i w³adzê (urzêdy), a dominacja ka¿dego z nich uk³ada³a siê ró¿nie
w poszczególnych okresach.
Spontaniczne, a zarazem realnie umotywowane nazewnictwo powstawa³o w œrodowisku mieszkañców w ci¹gu kilku pierwszych wieków istnienia miasta (XIVXVIII w.).
Od koñca XVIII w. decyduj¹cy g³os w tych sprawach mia³y kolejne w³adze –
najpierw, stosunkowo krótko, polskie w³adze I Rzeczypospolitej, nastêpnie przez
123 lata w³adze obcego zaborcy, potem przez 20 lat polskie w³adze II Rzeczypospolitej, przez piêæ lat wojennych okupacyjne w³adze niemieckie, w ponad czterdziestoletnim okresie powojennym totalitarne w³adze komunistyczne, wreszcie w ci¹gu
ostatnich 20 lat znów polskie w³adze III Rzeczypospolitej. W okresie tych 250 lat
naszej historii suwerenne decyzje o nazewnictwie Warszawy mogliœmy podejmowaæ zaledwie przez ok. 50 lat, z przerwami.
Stan taki nie pozosta³ bez wp³ywu na stosunek u¿ytkowników do nazewnictwa
miejskiego. Ogólny brak zainteresowania tym sk³adnikiem miejskiej przestrzeni
spo³ecznej mo¿na t³umaczyæ wzglêdami historycznymi, takimi jak: d³ugotrwa³e
okresy braku suwerennoœci pañstwowej oraz indoktrynacji ideologicznej, du¿ymi
stratami wojennymi ludnoœci, ruchami migracyjnymi, a tak¿e czêstymi zmianami
nazw obiektów miejskich. Wszystko to nie sprzyja³o przywi¹zywaniu siê ludzi do
miejsc i sk³onnoœci do tworzenia lokalnych patriotycznych œrodowisk, dla których
nazwy miejsc stanowi¹ zwykle istotn¹ wartoœæ wspólnotow¹.
Nie oznacza to, ¿e nazwy obiektów miejskich s¹ ca³kowicie pomijanymi czy
niezauwa¿anymi znakami spo³ecznej przestrzeni Warszawy, niemniej bywaj¹ ró¿nie postrzegane przez poszczególne œrodowiska mieszkañców.
Bardzo du¿a czêœæ u¿ytkowników traktuje nazwy wy³¹cznie przedmiotowo,
a nawet pragmatycznie. S¹ wœród nich zarówno stali mieszkañcy Warszawy, zw³aszcza pokolenia m³odsze, jak te¿ przede wszystkim liczni okresowi przybysze, rodzaj mieszkañców-niemieszkañców, którzy tu siê ucz¹ lub pracuj¹, ale którzy nie
maj¹ do Warszawy nawet ¿yczliwego czy wdziêcznego stosunku, nie mówi¹c o jakiejkolwiek g³êbszej wiêzi emocjonalnej. Przeciwnie, nie wyra¿aj¹ siê o niej inaczej jak „to miasto” lub „miasto brzydkie, nieprzyjazne, w którym nie daje siê ¿yæ”.
Dla tej grupy osób nazwy miejskie stanowi¹ jedynie praktyczne znaki codziennego
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u¿ytku albo te¿ s¹ pragmatycznymi wyznacznikami presti¿u i specyficznie pojmowanej nowoczesnoœci, która wyra¿a siê m.in. tworzeniem nazw obcojêzycznych lub
hybryd obco-polskich dla du¿ych budowli czy osiedli, jak np. City Center, Babka
Tower, Grzybowska Plaza, Pró¿na Point, osiedle Green Lake itp.
Wy³¹cznie praktyczne podejœcie do nazw miejskich nierzadko ³¹czy siê z ich
nonszalanckim traktowaniem, a po³¹czone ze znikom¹ wiedz¹ historyczn¹, kulturow¹ i jêzykow¹ prowadzi do najrozmaitszych niepoprawnych modyfikacji nazw.
Przyk³adem s¹ tu liczne skróty typu: al. KEN zamiast al. Komisji Edukacji Narodowej, park OPAK zamiast park Obwodu Praga Armii Krajowej.
W niektórych sytuacjach usprawiedliwieniem dla skracania nazw s¹ ich wielowyrazowe struktury, które s¹ sprzeczne z ogóln¹ tendencj¹ do ekonomiki jêzykowej, zw³aszcza w codziennej komunikacji potocznej.
Jednak takie wyt³umaczenie nie mo¿e odnosiæ siê do innego zjawiska, spotykanego w wersji pisanej, gdzie wystêpuj¹ nieuprawnione skróty nazw, typu: ul. B. Chrobrego lub ul. Boles³awa Ch. zamiast ul. Boles³awa Chrobrego; ul. K. Wielkiego lub
ul. Kazimierza W. zamiast ul. Kazimierza Wielkiego; ul. J. Sobieskiego lub ul. Jana
III S. zamiast ul. Jana III Sobieskiego czy ul. Jana Sobieskiego. Tutaj ignorancja historyczno-jêzykowa pozwala u¿ytkownikom traktowaæ osobowe nazwy dynastyczne
tak samo jak nazwiska ka¿dego z nas, bez œwiadomoœci, ¿e nie s¹ one równorzêdne.
Przy tym u¿ytkownicy nie rozumiej¹, ¿e gdy zrównuj¹ typ: ul. K. Wielkiego z typem:
ul. K. Króla (chodzi o ul. Kazimierza Króla w Radoœci), to odbieraj¹ nazwom typu
pierwszego ich to¿samoœæ, tworz¹c tym samym byty o niejasnej treœci.
Codzienna praktyka nazewnicza – po³¹czona z historyczn¹ i kulturow¹ ignorancj¹ – odbiera równie¿ to¿samoœæ takim nazwom, jak np. ul. Dwernickiego czy most
Poniatowskiego, które nagminnie przybieraj¹ formy: ul. Dwernicka, most Poniatowski, wpisuj¹ce siê w œwiadomoœci przeciêtnego u¿ytkownika w znane mu typowe struktury przymiotnikowe nazw miejskich.
Innym problemem jest nierozpoznawanie przez u¿ytkowników treœci niektórych
nazw miejskich, co prowadzi do tworzenia zaskakuj¹cych form ich odmiany. Dobrym przyk³adem jest nazwa jednej z g³ównych ulic Anina, której patronem jest Micha³ Kajka. Jego imiê i nazwisko w nazwie ulicy wystêpuj¹ w formie dope³niacza,
ale w codziennej praktyce u¿ywane jest wy³¹cznie nazwisko. A je¿eli taki znak jêzykowy nie mówi nic lub niewiele u¿ytkownikom, to bez przerwy s³yszy siê ró¿ne
jego niepoprawne formy: „Trzeba iœæ Kajkami. Czy wysiada Pani przy Kajce? Trzeba wysi¹œæ przy Kajkach”.
Niebywa³a dominacja nazw pami¹tkowych we wspó³czesnym zasobie nazewnictwa miejskiego Warszawy nies³usznie sugeruje niejednemu u¿ytkownikowi, ¿e
niemal w ka¿dej nazwie nale¿y siê doszukiwaæ jakiegoœ patrona. St¹d na przyk³ad
czêste pytania typu: „A kto to jest Fret?”, bo przecie¿ musia³ byæ jakiœ cz³owiek
o takim nazwisku, skoro jest ulica Freta. I nie jest to wcale odosobniony przyk³ad
ignorancji. A st¹d ju¿ tylko jeden krok do przekonania, ¿e jedynie nazwy pami¹tko-
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we s¹ w³aœciwymi nazwami obiektów miejskich, bo inne nie maj¹ tej rangi. Taki pogl¹d objawia³ siê niejednokrotnie w ostatnim dwudziestoleciu. Przyk³adem szczególnie jaskrawym by³y liczne zabiegi o nadanie ró¿nych patronów mostom Œwiêtokrzyskiemu i Siekierkowskiemu, które w pojêciu takich osób de facto nie maj¹
nazw. Podobne zabiegi czynione s¹ wokó³ nazwy nowo budowanego warszawskiego mostu, który na razie nieoficjalnie, ale bardzo trafnie nazywany jest mostem Pó³nocnym. Wielu chce, by mia³ nazwê pami¹tkow¹, bo ta o charakterze topograficznym nie jest przecie¿ nazw¹ w³asn¹ obiektu!
Odrêbn¹ postawê w stosunku do czysto praktycznego podejœcia do nazewnictwa
miejskiego reprezentuj¹ ci, którzy chc¹ poznaæ genezê i dzieje nazw swoich ulic,
okolicy i dzielnic. Skupiaj¹ siê oni m.in. w gronach przyjació³ i mi³oœników poszczególnych dzielnic Warszawy, prowadz¹ w tej dziedzinie ró¿norodne poszukiwania i publikuj¹ ich wyniki. W rezultacie powstaj¹ z jednej strony rzetelne opracowania, z drugiej zaœ tzw. etymologie ludowe oparte zazwyczaj na kusz¹cych powierzchownych skojarzeniach. W materiale warszawskim mamy wiele takich nietrafnych prób wyjaœniania genezy takich nazw, jak: Wawer, Miedzeszyn, Przyce
w Odolanach czy Bródno i Ruskowy Bród13.
Na marginesie kwestii stosunku u¿ytkowników do nazewnictwa miejskiego nasuwa siê pytanie: jak wielu mieszkañców Anina zna genezê nazwy swojej miejscowoœci? jak wielu wie, ¿e pochodzi ona od imienia konkretnej Anny – hrabiny Branickiej i wi¹¿e siê z faktem, ¿e Anin powsta³ w wyniku parcelacji dóbr Branickich,
które niegdyœ istnia³y po obu stronach Wis³y.
Zmiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. przynios³y zmiany równie¿ w nazewnictwie miejskim. Przede wszystkim stworzy³y znaczne mo¿liwoœci wspó³kreowania
tego sk³adnika przestrzeni miejskiej przez œrodowisko mieszkañców.
W pierwszym okresie grupy osób nastawionych patriotycznie zadba³y o przywrócenie nazw zmienionych po 1945 r. oraz o zast¹pienie narzuconych obcych patronów patronami narodowymi zas³uguj¹cymi na upamiêtnienie. Te same œrodowiska nadal dbaj¹ o to, by osoby i wydarzenia dziejowe godne uczczenia doczeka³y
siê swoich nazewniczych pomników.
Na tle tej oczywistej i w pe³ni umotywowanej dzia³alnoœci dochodzi dziœ do
nadmiernego przerostu tendencji symbolicznej, co jest szczególnie k³opotliwe dla
Warszawy, która z racji swojej sto³ecznoœci winna pomieœciæ w swojej ograniczonej przestrzeni nie tylko licznych w³asnych patronów, ale równie¿ zg³aszanych patronów polskich i œwiatowych.
W ostatnich latach do najczêœciej podejmowanych dzia³añ upamiêtniaj¹cych,
które trudno zaakceptowaæ, nale¿¹ z jednej strony starania o uczczenie danej osoby
przez nazwanie jej imieniem wielu ró¿nych obiektów miejskich (przyk³adem jest
papie¿ Jan Pawe³ II, który z racji swej wyj¹tkowoœci jeszcze za ¿ycia zosta³ patronem jednej z g³ównych œródmiejskich arterii Warszawy, a mimo to po jego œmierci
liczni wnioskodawcy chcieliby uczyniæ go patronem nastêpnych placów i ulic),
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z drugiej zaœ zabiegi o upamiêtnienie wielu przedstawicieli niemal wszystkich œrodowisk zawodowych, w tym osób ma³o znanych szerszemu ogó³owi.
Jednak¿e najgroŸniejsze dla stanu nazewnictwa miasta s¹ usilne zabiegi grup
spo³ecznych (nierzadko rodzin) o nadanie nowych nazw (patronów) ulicom znanym
od stuleci, takim jak np.: OboŸna, Szpitalna, Koszykowa, Rakowiecka, Brzozowa,
Kanonia, Podwale. Na takie zmiany nie godz¹ siê varsavianiœci, g³ównie spo³eczny
Zespó³ Nazewnictwa Miejskiego Warszawy, ale ci stra¿nicy tradycji i historii miasta maj¹ jedynie status opiniodawców, a decyzje przys³uguj¹ Radzie Warszawy.
W relacji mieszkañców i u¿ytkowników do nazewnictwa miejskiego wa¿n¹ rolê odgrywa wartoœciowanie nazw obiektów. Zbiorowoœci miejskie kieruj¹ siê zazwyczaj kilkoma kryteriami ocen – historycznym, patriotycznym, presti¿owym,
snobistycznym, estetycznym, informacyjno-komunikacyjnym, koniunkturalnym,
a ostatnio równie¿ komercyjnym.
Dziêki temu, ¿e kryterium upamiêtniania uznano za najwa¿niejsze w du¿ej mierze realizowane s¹ równie¿ kryteria historyczne, patriotyczne i presti¿owe. Warto
przy tym dodaæ, ¿e w Polsce wolimy upamiêtniaæ czyny i wydarzenia wojenne, bo
bardziej je sobie cenimy ni¿ wa¿ne dokonania i osi¹gniêcia pokojowe.
Wartoœæ nazw dawnych nie ma zbyt szerokiego spo³ecznego zrozumienia, aczkolwiek jest ona silnie ugruntowana w zintegrowanych wspólnotach lokalnych, dla
których miejsce urodzenia i zamieszkania – wraz ze wszystkimi jego atrybutami,
a wiêc tak¿e z nazewnictwem – jest nieod³¹cznym sk³adnikiem to¿samoœci mieszkañców.
Kryterium presti¿u spo³ecznego, splataj¹cego siê w pewnej mierze ze snobizmem, uzewnêtrznia siê w tym, ¿e cenione s¹ szczególnie nazwy wysoko usytuowane w przestrzeni spo³ecznej i hierarchii grupowej. I tak np. wy¿sz¹ rangê przyznaje siê nazwom: Marsza³kowska, Królewska, Senatorska, Mickiewicza, Pi³sudskiego ni¿ Boczna, Krañcowa, Przedmiejska, Zgrzebna czy Kowalskiego. To rozró¿nienie ma te¿ na ogó³ dodatkowe uzasadnienie w postaci rangi miejsca, na
którym usytuowane s¹ poszczególne obiekty.
Kryterium presti¿owe dopuszcza przede wszystkim nazwy „powa¿ne”, wykluczaj¹c nazwy i okreœlenia o cechach ekspresywnych, w tym np. patronów ulic rodem z bajek, wystarczy przypomnieæ historiê walki o nazwê œródmiejskiej ulicy
Kubusia Puchatka. Od tamtego czasu oceny siê zmieni³y na tyle, ¿e postacie bohaterów literackich sta³y siê czêstymi patronami obiektów miejskich.
Snobizm uzewnêtrznia siê ponadto w hierarchizowaniu adresów – na lepsze
i gorsze. Kryterium snobistyczno-komercyjne ujawnia siê w nieuprawnionym zaw³aszczaniu nazw, gdy uzna siê je za maj¹ce wysok¹ pozycjê hierarchiczn¹. Przyk³adem jest tu kontrowersyjna próba zaw³aszczenia nazwy Saska Kêpa, któr¹ zamierzano powtórzyæ w nazwie Osiedle Saska Kêpa, mimo ¿e by³o ono po³o¿one na
terenie innej dzielnicy (dopiero po protestach mieszkañców Saskiej Kêpy pomys³
sta³ siê nieaktualny).
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W wartoœciowaniu nazewnictwa miejskiego nie jest obojêtne kryterium estetyczne. Mieszkañcy bardziej ceni¹ nazwy ³adne, dostojne, eleganckie, takie jak:
Piêkna, S³oneczna, Z³ota, Sejmowa, Dworkowa ni¿ budz¹ce skojarzenia nieprzyjemne lub wskazuj¹ce na peryferyjny charakter obiektu, jak np.: Budy, B³otna, Mokra, ¯wirowa.
Kryterium koniunkturalne natomiast by³o przez wieki domen¹ w³adz, mieszkañcy tymczasem mieli okreœlony stosunek do nazw narzucanych – rzadko aprobatywny, czêsto deprecjonuj¹cy (por. te¿ dalej).
W naszych czasach szczególnie widoczne jest kryterium komercyjne czy te¿ koniunkturalno-komercyjne, które ujawnia siê we wspomnianej ju¿ wczeœniej tendencji do nadawania nazw pochodzenia obcego. Podobne motywy le¿¹ u Ÿróde³ projektów zmiany funkcjonuj¹cych ju¿ nazw na inne w celu za³atwienia doraŸnych interesów, przyk³adem mo¿e byæ próba zast¹pienia dotychczasowej nazwy: ul. Omulewska now¹: ul. Mercedesa-Benza (gdy wybudowano tam autoryzowan¹ stacjê tej
firmy) albo próba zamiany nazwy: ul. Szpitalna na: ul. Telewizji „Naszej”, bo w³aœnie przez jakiœ czas mia³a tam swoj¹ siedzibê ta stacja telewizyjna.
Fascynacja Polaków obco brzmi¹cymi nazwami nie jest niczym nowym w naszej rzeczywistoœci. Zjawisko to znamy od wieków, a dzisiaj w zwi¹zku z nazewnictwem miejskim przybiera ono ró¿ne formy.
Przyk³ad pierwszy – w pewnym osiedlu ka¿dy z domów otrzyma³ nazwê jednej
z odmian jab³ek – Champion, Alwa, James Grieve, Vista Bella, Mcintosh itp. (zapis wg oryginalnej obcej pisowni), przy czym nie ma wœród nich ani jednej nazwy
polskiej odmiany tych owoców.
Przyk³ad drugi – w³aœciciele prywatnej drogi prosz¹ o nadanie jej nazwy, zastrzegaj¹c jednoczeœnie, aby nie wyst¹pi³y w niej typowe dla polskiego alfabetu litery (tj. ¹, ê, ó, ñ, ³, ¿, œ, Ÿ, æ, dŸ, d¿), a¿eby cudzoziemcy nie mieli k³opotu z jej odczytaniem i wymówieniem. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e inne pañstwa nie
maj¹ takich dylematów, poniewa¿ szanuj¹ w³asn¹ odrêbnoœæ i tam nikt siê nie przejmuje, ¿e przybysze maj¹ problemy z jêzykiem i zwyczajami kraju, do którego przybyli.
Nazwy miejskie funkcjonuj¹ w przestrzeni spo³ecznej na trzech ró¿nych p³aszczyznach: oficjalnej (w dokumentach, aktach miejskich, wykazach itp.), pó³oficjalnej (gdy u¿ywany jest tylko cz³on odró¿niaj¹cy, np. Mi³a, a pomijany cz³on
uto¿samiaj¹cy, tu odpowiednio: ulica) oraz potocznej.
W kontekœcie stosunku u¿ytkowników do nazw miejskich interesuje nas ta ostatnia p³aszczyzna, poniewa¿ tutaj najwiêcej do powiedzenia ma œrodowisko mieszkañców i u¿ytkowników, które nie tylko rozmaicie modyfikuje nazwy oficjalne,
ale objawia te¿ swój emocjonalny stosunek do tego sk³adnika przestrzeni miasta.
Tutaj trwa „cicha wojna” mieszkañców z w³adzami. Nadane przez w³adze nazwy,
które nie zyskuj¹ akceptacji mieszkañców, otrzymuj¹ potoczne dublety, czêsto ¿artobliwe. I tak np. przedwojenny pl. Wilsona, przemianowany oficjalnie po drugiej
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wojnie œwiatowej na pl. Komuny Paryskiej, zyska³ nieformaln¹ nazwê: pl. Bu³kowy lub pl. Bu³ki Paryskiej. W innych sytuacjach stali mieszkañcy miasta ca³kowicie ignoruj¹ nowo nadan¹ nazwê i konsekwentnie pos³uguj¹ siê dawn¹. Tak przez
lata PRL-u by³o z nazw¹: ul. Chmielna; której now¹ nazw¹ (ul. Rutkowskiego) pos³ugiwali siê tylko przyjezdni i tzw. nowi warszawiacy.
Na p³aszczyŸnie potocznej – dziêki okreœlonym kreacjom nazewniczym – mieszkañcy staraj¹ siê udomowiæ swoj¹ przestrzeñ, by sta³a siê bardziej przyjazna,
wspólnotowa. S³u¿¹ temu regionalne, gwarowe lub potoczne wersje nazw oficjalnych. W Warszawie s¹ to g³ównie formy z przyrostkiem -ak, jak w nazwach: Kercelak/Kiercelak (zamiast pl. Kercelego), Skaryszak (zamiast park Skaryszewski),
Poniato[w]szczak (zamiast most Poniatowskiego), Pigalak (okreœlenie odcinka
ul. Nowogrodzkiej, gdzie zadomowi³y siê panie lekkiego prowadzenia – na wzór
paryskiego pl. Pigalle), a tak¿e formy zdrobnia³e typu Szmulki (jako oboczna forma nazwy Szmulowizna) czy familiarne formy nazw bazarów: Ró¿yc (zamiast bazar Ró¿yckiego), Szembek (bazar przy pl. Szembeka).
Tak m.in. manifestuje siê wspólnotowy duch miasta, który tworz¹ przywi¹zani
do w³asnych miejsc stali mieszkañcy Warszawy, obdarzeni ogromnym poczuciem
humoru i sk³onnoœci¹ do ¿artu.
Warto zatem pamiêtaæ, ¿e nazewnictwo miejskie jest czymœ wiêcej ni¿ tylko
zbiorem znaków s³u¿¹cym mieszkañcom doraŸnie „tu i teraz”. W rzeczywistoœci
jest ono obrazem d³ugiej i bogatej historii miasta i wspólnot jego mieszkañców.

Tomasz Urzykowski

„SPACEROWNIK” PO ANINIE
I WAWRZE, CZYLI HISTORIA
PEWNEJ WYCIECZKI
W pierwsz¹ niedzielê czerwca 2007 r. z pêtli autobusowej w Marysinie Wawerskim
wyruszy³ ponad 300-osobowy pochód. Przez pó³ dnia wêdrowa³ ulicami Anina
i Wawra. Jak oceniali potem jego uczestnicy, by³ to jeden z najciekawszych spacerów zorganizowanych wówczas przez sto³eczn¹ redakcjê „Gazety Wyborczej”.
Dla wielu osób bior¹cych udzia³ w tamtej wycieczce – czytelników „Gazety”
z Warszawy i okolic – spacer by³ odkryciem nieznanego rejonu miasta. Nic w tym
dziwnego. Wawer i Anin le¿¹ z dala od szlaków turystycznych, centrów handlowych czy du¿ych przedsiêbiorstw, s¹ wiêc miejscami, do których przeciêtny warszawiak z Mokotowa, Woli, ¯oliborza i Targówka przyje¿d¿a raczej rzadko. Nie
znaczy to, ¿e nie funkcjonuj¹ w powszechnej œwiadomoœci, choæ wiedza o nich na
ogó³ sprowadza siê do hase³ i prostych skojarzeñ. Z lekcji w szkole wszyscy znaj¹
historiê dokonanej przez Niemców zbrodni wawerskiej i wypisywane potem na murach okupowanej Polski s³owa: „Wawer pomœcimy”. Z kolei Anin najczêœciej kojarzy siê z Instytutem Kardiologii i podmiejskimi willami w lesie. W czasach PRL-u
mia³ opiniê ulubionego osiedla prominentów, mieszka³ tu ówczesny premier Piotr
Jaroszewicz.

JAK „GAZETA” TRAFIŁA DO ANINA?
¯eby odpowiedzieæ na to pytanie, musimy cofn¹æ siê do 2006 r. Wtedy to sto³eczna redakcja „Gazety Wyborczej” postanowi³a wydaæ seriê 10 przewodników po najciekawszych czêœciach Warszawy. Mia³y to byæ zeszyty dodawane co tydzieñ do
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„Gazety”. Ka¿dy zeszyt zawieraæ mia³ mapê trasy mo¿liwej do przejœcia spacerem
w ci¹gu dwóch-czterech godzin, oraz opisy i zdjêcia miejsc, które po drodze warto odwiedziæ. Opracowanie przewodników powierzono trzem dziennikarzom redakcji sto³ecznej maj¹cym doœwiadczenie w pisaniu o historii i architekturze Warszawy: Jerzemu S. Majewskiemu, autorowi popularnego cyklu „Warszawa nieodbudowana” i wielu ksi¹¿ek varsavianistycznych, Dariuszowi Bartoszewiczowi
i Tomaszowi Urzykowskiemu. Na wstêpie za³o¿ono, ¿e nie bêd¹ to tradycyjne
przewodniki po mieœcie, prowadz¹ce czytelników wydeptanymi œcie¿kami. Ka¿dy
z autorów mia³ za zadanie zaproponowaæ w³asne trasy i pokazaæ przy nich ciekawe miejsca – najlepiej takie, do których nie zagl¹daj¹ wycieczki. Poniewa¿ by³ to
subiektywny wybór autorów dlatego zamiast tytu³u „Przewodnik” zaproponowano
mniej zobowi¹zuj¹cy – „Spacerownik”. I tak w³aœnie nazwano zatytu³owano
wszystkie zeszyty.
Pierwsze „Spacerowniki” trafi³y do r¹k czytelników przed wakacjami 2006 r.
Znalaz³y siê w nich trasy po Mariensztacie i Powiœlu, Po³udniowym Œródmieœciu,
Saskiej Kêpie, Ursynowie, ¯oliborzu i podwarszawskim Konstancinie. Po wakacjach, pojawi³y siê zeszyty przybli¿aj¹ce Ochotê, Grochów, Mokotów i Wolê.
Pocz¹tkowo nie planowano wspólnych wycieczek z czytelnikami. „Spacerowniki” ukazywa³y siê zawsze w czwartki, a w niedzielê w wybranym miejscu trasy
organizowano spotkanie z autorem. Ale ju¿ podczas pierwszego z takich spotkañ –
w Parku Kultury na Powiœlu – Jerzy S. Majewski zmieni³ scenariusz i poprowadzi³
czytelników opisanym przez siebie szlakiem. Tak zaczê³y siê niedzielne wycieczki,
w których z tygodnia na tydzieñ uczestniczy³o coraz wiêcej osób. Najpierw ok. 50,
potem 150, 200, 300, 400, 500, a nawet wiêcej.
Zainteresowanie spacerami przekroczy³o nasze najœmielsze oczekiwania. Bra³y
w nich udzia³ osoby, które – jak mog³oby siê wydawaæ – nie maj¹ ze sob¹ nic
wspólnego. Stale towarzyszyli nam m.in.: emerytowana in¿ynier mechanik Jadwiga Mednis, m³ody ochroniarz Rafa³ Szumowski, architekt Tomasz Lec, stolarz
z okolic B³onia Piotr Zawadzki, znawca wojskowoœci Przemys³aw Boguszewski,
attaché kulturalna ambasady Federacji Rosyjskiej Anna Szel¹g czy genealog Igor
Strojecki. Chodzili z nami studenci i wyk³adowcy Politechniki Warszawskiej, m³odzi rodzice z dzieæmi w wózkach, przewodnicy po Warszawie z wieloletnim sta¿em
i s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak ró¿ne osoby potrafi³y bez trudu siê
porozumieæ. Tym, co ich po³¹czy³o by³o ¿ywe zainteresowanie miastem – jego histori¹, legendami, dawnymi mieszkañcami, istniej¹cymi i nieistniej¹cymi budynkami. Niektórzy mieli pod tym wzglêdem imponuj¹c¹ wiedzê (np. wspomniany wy¿ej Rafa³ Szumowski zbiera³ wycinki prasowe o dziejach Warszawy). Dla wielu
uczestników spacery by³y te¿ sposobem na czynne spêdzenie wolnego dnia, alternatyw¹ dla siedzenia przed telewizorem czy buszowania po supermarketach.
Szybko okaza³o siê, ¿e niezbêdna jest elektryczna tuba, bo g³os prowadz¹cego wycieczkê ginie w t³umie. Redakcja by³a zmuszona zakupiæ odpowiednie urz¹dzenie.
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Z ka¿dym tygodniem wyd³u¿a³ siê czas trwania spacerów – zaczynaliœmy od dwóchtrzech godzin, by po pewnym czasie chodziæ ju¿ po szeœæ-osiem godzin. Na szczêœcie,
znaleŸli siê sponsorzy, którzy fundowali na trasie darmowe napoje i poczêstunek.
Sukces „Spacerowników” sprawi³, ¿e „Gazeta” zdecydowa³a siê na ich publikacjê i organizowanie wycieczek jeszcze w 2007 i 2008 r. W miêdzyczasie w³adze
Warszawy uhonorowa³y twórców „Spacerownika” swoj¹ nagrod¹, a z zawartoœci
zeszytów powsta³y dwie ksi¹¿ki. Nasz pomys³ wkrótce skopiowa³y inne oddzia³y
„Wyborczej” w ró¿nych miastach Polski, m.in. w £odzi i Wroc³awiu. Tam te¿
w niedzielnych spacerach uczestniczy³y t³umy mieszkañców.
W drugim roku ukazywania siê „Spacerowników” postanowiliœmy jeden z zeszytów poœwiêciæ miejscowoœciom na linii otwockiej. Jego autorem mia³ byæ pisz¹cy te s³owa. Pocz¹tkowo wybra³em, na zasadzie kontrastu, dwa ró¿ne w charakterze osiedla – Anin i Falenicê. Chcia³em wytyczyæ dwie oddzielne trasy i po³¹czyæ
je przeja¿d¿k¹ podmiejskim poci¹giem. Mimo ¿e zgromadzi³em ju¿ ca³y materia³
do przewodnika po Falenicy, musia³em z niego zrezygnowaæ. Okaza³o siê bowiem,
¿e Anin jest tak œciœle zwi¹zany z s¹siednim Wawrem, ¿e nie mo¿na tych organizmów oddzieliæ od siebie. Wyjaœni³em to zreszt¹ we wstêpie do „Spacerownika”:
„Anin i Wawer z pozoru kompletnie do siebie nie pasuj¹. Ró¿ni¹ siê w³aœciwie
wszystkim. Anin powsta³ na pocz¹tku XX w. w sosnowym lesie. Wawer – 70 lat
wczeœniej na wydmach i mokrad³ach. Anin za³o¿ono jako letnisko dla inteligencji,
Wawer to tradycyjna osada rzemieœlników, kupców i drobnych rolników. A jednak
te dwie miejscowoœci od stu lat ¿yj¹ w symbiozie, nawzajem siê uzupe³niaj¹c”. Trasa po Aninie nie mog³a wiêc omin¹æ Wawra. W 16-stronicowym „Spacerowniku”
nie starczy³o ju¿ miejsca na szlak po Falenicy.

„SPACEROWNIK” – PRACA ZBIOROWA
Przy opracowywaniu „Spacerownika” po Aninie i Wawrze powa¿nym problemem
okaza³a siê sk¹pa literatura. Podstawowe Ÿród³o wiedzy o tych terenach stanowi³a
wówczas ksi¹¿ka Henryka Wierzchowskiego Anin Wawer z 1971 r. Ta niewielka
objêtoœciowo pozycja (nieznacznie przekraczaj¹ca 100 stron) zawiera syntezê dziejów obu miejscowoœci. Ukaza³o siê te¿ kilka innych ksi¹¿ek poœwiêconych konkretnym tematom, np.: Jana Tyszkiewicza o zbrodni wawerskiej, siostry Teresy Fr¹cek
o Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi czy opracowanie zbiorowe
55 lat minê³o... o szkole œredniej w Aninie. Korzysta³em równie¿ z artyku³ów poœwiêconych tym okolicom. Natrafia³em na nie w starych numerach tygodnika „Stolica” i dziennika „¯ycie Warszawy” (teksty znanego varsavianisty Jerzego Kasprzyckiego) oraz lokalnych czasopism „Marysin” i „Miêdzy Nami Aninianinami”.
Ale nadal brakowa³o wielu informacji.
W czasie, gdy pisa³em „Spacerownik” nie dotar³y jeszcze do ksiêgarñ tak wa¿ne opracowania jak: Wawer i jego osiedla (opracowanie zbiorowe pod redakcj¹ Ja-
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na Czerniawskiego) oraz Wawer. Korzenie i wspó³czesnoœæ, autorstwa Jana Czerniawskiego. Obie ksi¹¿ki wyda³ dzielnicowy wydzia³ kultury. Nie by³o te¿ wydanego w ubieg³ym roku albumu Barbary Wo³odŸko-Maziarskiej O Starym Aninie inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko. Szkoda, ¿e ten wysyp monografii nast¹pi³ ju¿ po naszym spacerze.
Na szczêœcie, z pomoc¹ przyszli mi mieszkañcy. Na terenie Wawra i Anina istnieje bardzo silna spo³ecznoœæ lokalna zainteresowana histori¹ tych osiedli. Wiele
informacji, które znalaz³y siê w „Spacerowniku”, pochodzi w³aœnie od tych osób.
O aniñskich ulicach, domach i ich mieszkañcach opowiada³a mi pani Maria Chodorek, prezes aniñskiego oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Warszawy. Odbyliœmy „robocz¹ wycieczkê”, podczas której pani prezes pokaza³a mi miejsca, których w przewodniku nie mog³o zabrakn¹æ. O mieszkaj¹cych niegdyœ w Aninie poetach dowiedzia³em siê od pañ Jadwigi Szymczak i dr Aldony Kraus. Pierwsza jest autork¹ artyku³u Osiedle poetów, który mia³em okazjê przeczytaæ zanim jeszcze znalaz³ siê
w ksi¹¿ce Wawer i jego osiedla, druga goœci³a u siebie ksiêdza poetê Jana Twardowskiego. Panowie Jan Czerniawski i Krzysztof Bo¿ym dzielili siê ze mn¹ swoj¹ wiedz¹ o Marysinie Wawerskim, a siostra Fidelia – Ma³gorzata Janas przekaza³a mi
niezwykle wa¿ne wskazówki dotycz¹ce dziejów marysiñskiego koœcio³a i klasztoru ss. Felicjanek. Nie jestem w stanie wymieniæ wszystkich osób, które wpuszcza³y mnie do swoich domów i godzi³y siê na rozmowê, ufaj¹c ¿e nie mam z³ych zamiarów.
Pomoc mieszkañców by³a nie do przecenienia. Nie ograniczy³a siê tylko do etapu pisania „Spacerownika”. Tutejsza spo³ecznoœæ zaanga¿owa³a siê w organizacjê
niedzielnego spaceru. Wycieczka czytelników „Gazety” zmieni³a siê w lokalne
œwiêto Anina. Mieszkañcy sami w³¹czali siê w oprowadzanie naszej grupy. Przy
Cmentarzu Ofiar Wojny przy ul. Koœciuszkowców do mikrofonu podesz³a córka Janiny Mateckiej i siostra Witolda Leopolda Mateckiego, o których pisa³em w „Spacerowniku” (oboje byli harcerzami, zginêli pod koniec wojny, zostali pochowani na
tym cmentarzu i maj¹ charakterystyczny pomnik). Opowiedzia³a o tragicznych okolicznoœciach œmierci swojej mamy i brata. W centrum Anina rolê pilota wycieczki
przejê³a pani Maria Chodorek. Zaprowadzi³a nas do ustawionego przed tutejszym
liceum kamienia poœwiêconego Julianowi Tuwimowi. Przed dawnym domem Jerzego Zaruby, przy ulicy Stradomskiej, aniñski oddzia³ Towarzystwa Przyjació³
Warszawy urz¹dzi³ wystawê jego rysunków. Reprodukcje prac Zaruby zawis³y
na….. parkanach. Zaœ dziêki uprzejmoœci pani Miros³awy Skoczeñ, naczelnik Wydzia³u Kultury Dzielnicy Wawer, nasza wycieczka mog³a zwiedziæ nowy – jeszcze
wtedy nie w pe³ni wyposa¿ony – budynek Biblioteki przy ulicy Trawiastej. Byliœmy
jej pierwszymi goœæmi. Specjalnie dla nas przyjecha³a do Biblioteki Kira Ga³czyñska, córka dawnego mieszkañca Anina – Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego.
Zaanga¿owanie mieszkañców w spacer nie by³o jednorazowe. W latach nastêpnych Anin obchodzi³ Rok Jerzego Zaruby, zacz¹³ organizowaæ w³asn¹ edycjê Festi-

Artykuły i materiały 43

walu Otwartych Ogrodów, a w 2010 r. przygotowa³ uroczyste obchody 100-lecia
powstania osiedla. O niezwyk³ym zaanga¿owaniu aniñskich spo³eczników dobitnie
œwiadczy prowadzona od lat akcja ustawiania kamieni pami¹tkowych poœwiêconych mieszkaj¹cym tu kiedyœ poetom, a ostatnio równie¿ b³ogos³awionemu ks. Jerzemu Popie³uszce, dawnemu wikaremu w tutejszej parafii. Szeroko nag³oœniono
w prasie niedawn¹ akcjê obrony podmiejskich przystanków kolejowych na linii
Warszawa-Otwock. Zainicjowa³ j¹ aninianin Romuald Solnicki, który zorganizowa³
pikietê i zbiera³ podpisy przeciw planom zburzenia pochodz¹cych z lat 30. XX w.
modernistycznych stacji, ze „skrzydlatymi” wiatami i zaokr¹glonymi pawilonami,
mieszcz¹cych kasy biletowe i poczekalnie. Pod presj¹ opinii publicznej i konserwatora zabytków, który postanowi³ wpisaæ przystanki linii otwockiej do rejestru, kolejarze zadeklarowali, ¿e ju¿ nie chc¹ burzyæ przedwojennych stacji, a planowan¹
modernizacjê tego szlaku przeprowadz¹ w inny sposób.

CEL NIEDZIELNYCH WYCIECZEK
Trasa naszego „Spacerownika” zaczyna³a siê na pêtli autobusowej w Marysinie Wawerskim. Wiod³a ulic¹ Koœciuszkowców, zahaczaj¹c o koœció³ Najœwiêtszej Maryi
Panny Królowej Polski i Cmentarz Ofiar Wojny, a¿ do ruchliwej ulicy Bronis³awa
Czecha, za któr¹ wkracza³a na teren Nowego Anina. Tu skrêca³a w prawo, w ulicê
II Poprzeczn¹, by tunelem pod torami kolejowymi przejœæ do Nowego Wawra i dotrzeæ do miejsca egzekucji z 27 grudnia 1939 r. Dalej szlak dzieli³ siê na dwie odnogi. Pierwsza bieg³a na pó³noc, wzd³u¿ torów kolejowych, do Starego Wawra
z dawn¹ karczm¹ wawersk¹ i pierwszym na tym terenie budynkiem szko³y zwanym
„Murowank¹”. Druga odnoga wraca³a do Anina i prowadzi³a zygzakiem miêdzy
najciekawszymi budynkami w starej i nowej czêœci osiedla.
Wytyczaj¹c tê trasê stara³em siê poprowadziæ j¹ tak, by pokazaæ najwiêksze atuty Anina i Wawra, a jest ich naprawdê wiele. Oba osiedla s¹ idealnym celem niedzielnych wycieczek i s¹ w stanie przyci¹gn¹æ pasjonatów ró¿nych dziedzin.
Zacznijmy od historii. Karczma wawerska przy ulicy P³owieckiej, drewniana do
lat 30. XIX w., a potem murowana, by³a œwiadkiem walk powstania listopadowego.
Wojskowi historycy ustalili, ¿e 19 lutego 1831 r. przebywa³ w niej ze swoim sztabem gen. Piotr Szembek, a mo¿e nawet sam naczelny wódz powstania gen. Jan
Zygmunt Skrzynecki.
Jednak¿e wydarzeniem z przesz³oœci, które wycisnê³o najwiêksze piêtno na tych
miejscowoœciach, by³a zbrodnia wawerska – pierwszy g³oœny mord dokonany przez
Niemców na ludnoœci cywilnej w okupowanej Polsce. W drugi dzieñ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1939 r. do baru Antoniego Bartoszka przy ulicy Widocznej 85 w Nowym Wawrze wesz³o dwóch mê¿czyzn. Choæ lokal w œwiêta by³ nieczynny, domagali siê posi³ku. W³aœciciel zawiadomi³ najbli¿szy posterunek policji, mieszcz¹cy
siê wówczas w karczmie wawerskiej. Policjant, który przyby³ na miejsce rozpozna³
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w mê¿czyznach poszukiwanych przestêpców. Wezwa³ na pomoc niemieckich ¿o³nierzy ze stacjonuj¹cego w Aninie batalionu budowlanego. Do lokalu wesz³o
dwóch feldfebli. Chcieli wylegitymowaæ mê¿czyzn, ale bandyci wyci¹gnêli broñ,
zastrzelili obu Niemców, a sami uciekli. Na wieœæ o tym wys³ano z Warszawy kompaniê karn¹ pod dowództwem mjr. Fryderyka Wilhelma Wenzla. Niemcy dokonali
nocnej ob³awy na mieszkañców Wawra i Anina. Z domów wyci¹gali mê¿czyzn
w wieku 16-70 lat. Kilka osób zatrzymali te¿ na przystanku PKP Wawer. W domu
przy ulicy II Poprzecznej 3 w Aninie odby³ siê doraŸny s¹d policyjny. Mjr Wentzel
skaza³ na œmieræ 114 mê¿czyzn zatrzymanych w ob³awie. Przeprowadzono ich tunelem, pod eskort¹, na drug¹ stronê torów i ju¿ na terenie Nowego Wawra, na pustym placu, rozstrzelano. Po drodze skazañcy musieli ogl¹daæ powieszonego na
drzwiach w³asnego lokalu Antoniego Bartoszka. Jednemu mê¿czyŸnie uda³o siê
uciec, kilku cudem prze¿y³o egzekucjê. W sumie zabito 107 osób. Wszystkich pogrzebano na miejscu zbrodni i dopiero w czerwcu 1940 r. ekshumowano i pochowano na innych cmentarzach, g³ównie na Cmentarzu Ofiar Wojny przy ulicy Koœciuszkowców, gdzie ju¿ wczeœniej spoczêli ¿o³nierze polegli we wrzeœniu 1939 r.
Do dziœ ¿yj¹ œwiadkowie tamtej tragedii, zachowa³a siê te¿ wiêkszoœæ miejsc z ni¹
zwi¹zanych. Istnieje dom Antoniego Bartoszka. Stoj¹ domy innych ofiar egzekucji.
Wiadomo, na którym placu odby³ siê s¹d policyjny (choæ samego budynku ju¿ nie
ma), którêdy szli skazañcy (istnieje tunel pod torami), gdzie zostali rozstrzelani
i pochowani (po wojnie za³o¿ono tam symboliczny Cmentarz-Pomnik) oraz gdzie
znajduj¹ siê dziœ ich groby. Bez trudu mo¿na stworzyæ osobny przewodnik wy³¹cznie po miejscach zwi¹zanych ze zbrodni¹ wawersk¹.
Niezwyk³¹ wprost, wojenn¹ historiê ma marysiñski koœció³ pod wezwaniem
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy Koœciuszkowców, nale¿¹cy
wczeœniej do Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, obecnie bêd¹cy œwi¹tyni¹ parafialn¹.
We wrzeœniu 1939 r. wszed³ na jego wysok¹ wie¿ê sam Adolf Hitler, by obserwowaæ oblê¿enie Warszawy przez wojska niemieckie. Piêæ lat póŸniej z tego samego
miejsca patrzyli na ogarniêt¹ powstaniem stolicê ¿o³nierze Armii Czerwonej i polscy berlingowcy. Niemcy zdawali sobie sprawê, ¿e wie¿a koœcio³a jest doskona³ym
punktem obserwacyjnym, dlatego próbowali j¹ zniszczyæ, strzelaj¹c do niej z daleka z dzia³. Spadaj¹ce na koœció³ i klasztor potê¿ne pociski sia³y postach i zniszczenie. Zakonnice poprosi³y wiêc polskich ¿o³nierzy, by wysadzili wie¿ê. Z kawa³ków
zwalonej budowli i skorup pocisków zbudowano przed koœcio³em grotê Matki Boskiej. Ju¿ po naszym spacerze wie¿a zosta³a odbudowana, ale w innym ni¿ przed
wojn¹ kszta³cie. Obecna konstrukcja, wykonana ze stalowej kratownicy, wygl¹da
na niedokoñczon¹.
Skoro mowa o marysiñskim koœciele, wypada zwróciæ uwagê na architektoniczne walory Anina i Wawra. Koœció³ ss. Felicjanek powsta³ w latach 1928-1936 wed³ug projektu krakowskiego architekta Zygmunta Gawlika, jednego z najlepszych
przed wojn¹ twórców budowli sakralnych. Jego dzie³em s¹ m.in. katedra w Kato-
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wicach i koœció³ w Niepokalanowie. Œwi¹tynia w Marysinie Wawerskim ma nowoczesn¹ konstrukcjê: ceglane œciany wzmocniono ¿elbetowymi ramownicami. ¯elbetowy szkielet otrzyma³a równie¿ 72-metrowa wie¿a nad g³ównym wejœciem.
Oprawê plastyczn¹ œwi¹tyni powierzono znakomitym artystom. Znajduj¹ce siê
w fasadzie pos¹gi œwiêtych Franciszka i Feliksa oraz p³askorzeŸba z wizerunkiem
Matki Boskiej Czêstochowskiej s¹ dzie³em Xawerego Dunikowskiego. Drewniany
o³tarz z figurami anio³ów i œwiêtych wykonali uczniowie Dunikowskiego z Krakowa, zaœ stacje drogi krzy¿owej namalowali uczniowie Józefa Mehoffera. Na omawianym terenie znajduje siê jeszcze jeden interesuj¹cy obiekt sakralny – koœció³
Maki Bo¿ej Królowej Polski w Aninie przy ulicy RzeŸbiarskiej. Wzniesiony
w 2. po³owie lat 70., nale¿y do najbardziej udanych wspó³czesnych œwi¹tyñ w Warszawie. Zaprojektowa³ go Zygmunt Stêpiñski, wspó³twórca Trasy W-Z, g³ówny
projektant Mariensztatu i autor planów odbudowy wielu warszawskich zabytków.
W Aninie stworzy³ koœció³ typu namiotowego – z wysokim dwuspadowym dachem, wielkim krzy¿em na froncie i œcianami ob³o¿onymi ³amanym kamieniem jak
pasterski sza³as. Bardzo interesuj¹cycm rozwi¹zaniem przestrzennym jest ustawienie koœcio³a, plebanii i dzwonnicy wokó³ wewnêtrznego dziedziñca, otwartego
arkadami na zachód. Na uwagê zas³uguje równie¿ wnêtrze œwi¹tyni z o³tarzem
w formie gorej¹cego krzewu, autorstwa rzeŸbiarza W³adys³awa Trojana, i zespo³em
witra¿y wykonanych pod kierunkiem Teresy Reklewskiej.
Najstarsza architektura Anina to tzw. œwidermajery, czyli wzniesione na pocz¹tku XX w. drewniane domy z charakterystycznymi otwartymi lub przeszklonymi
werandami i wycinanymi w drewnie ornamentami laubzegowymi. Niektórzy widz¹
w nich polsk¹ wersjê rosyjskich daczy, inni doszukuj¹ siê wp³ywu alpejskich pensjonatów. Ten typ budynków, zazwyczaj letniskowych, choæ czêœæ z nich by³a te¿
przystosowana do zamieszkiwania przez ca³y rok, powstawa³ we wszystkich miejscowoœciach wzd³u¿ linii kolejowej Warszawa-Otwock. Rozpropagowa³ go rysownik Micha³ Elwiro Andriolli, znany m.in. jako ilustrator Pana Tadeusza. Kupi³ ziemiê w Brzegach nad Œwidrem (w obecnych granicach Otwocka) i za³o¿y³ tam letniskow¹ osadê, w której zbudowa³ pierwsze zaprojektowane przez siebie wille
w „stylu nadœwidrzañskim”. ¯artobliw¹ nazwê „œwidermajer” nada³ tej architekturze przedwojenny mieszkaniec Anina – Konstanty Ildefons Ga³czyñski. „[...] Te
wille, jak wójt podaje, s¹ w stylu »œwidermajer«” – napisa³ w wierszu Wycieczka do
Œwidra. Na linii otwockiej by³y kiedyœ setki domów w „stylu nadœwidrzañskim”.
Do dziœ przetrwa³y nieliczne, a i tych wci¹¿ ubywa. S¹ dewastowane, podpalane,
rozbierane. W samym Aninie mo¿na je policzyæ na palcach. Kiedy pisa³em „Spacerownik”, w³aœnie koñczono rozbiórkê du¿ego drewniaka u zbiegu ulic Trawiastej
i V Poprzecznej. Teraz stoi tam potê¿ny murowany budynek, wype³niaj¹cy wiêkszoœæ dzia³ki. Wci¹¿ jeszcze stoj¹ dwa „œwidermajery” po drugiej stronie ulicy
V Poprzecznej, zbudowane sto lat temu przez kolejarsk¹ rodzinê Rozdzia³owskich.
Wzrok cieszy zw³aszcza wiêkszy z nich, z bogato zdobionymi piêtrowymi weran-
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dami. Szkoda tylko, ¿e ten dom jest tak zaniedbany i tylko w czêœci zamieszkany.
W czerwcu 2010 r. g³oœno by³o o rozbiórce „Batorówki” z 1911 r. przy ulicy RzeŸbiarskiej. To jeden z najcenniejszych aniñskich „œwidermajerów”. Dotychczasowi
w³aœciciele chcieli siê go pozbyæ. ZnaleŸli kupca, który zobowi¹za³ siê rozebran¹
„Batorówkê” przewieŸæ w kawa³kach do wsi Mê¿enin nad Bugiem i tam j¹ odbudowaæ.
S¹ jednak w Aninie równie¿ zadbane „œwidermajery”, jak choæby wyremontowana przez prywatnego w³aœciciela „Halina” z 1910 r. przy ulicy IV Poprzecznej 5 albo „Sitkówka” przy Trawiastej 4 – drewniany dom z du¿ymi przeszklonymi werandami, nale¿¹cy niegdyœ do rodziny Snitko-Pleszko – „bia³ych” Rosjan, którzy uciekli ze swojego kraju przed rewolucj¹. Budynek ten, podobnie jak inne aniñskie drewniaki, gra³ w filmach. Mo¿na go rozpoznaæ w Kronice wypadków mi³osnych. Oprócz
„œwidermajerów” spotkamy dom w stylu zakopiañskim. Jest to willa „Zakopianka”
przy ulicy IX Poprzecznej 1. Zaprojektowa³ j¹ dla siebie jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ Antoni Szalla, z zami³owania artysta rzeŸbiarz. Mimo powa¿nej przebudowy budynek zachowa³ cechy stylu stworzonego przez Stanis³awa Witkiewicza.
W Aninie i Wawrze ka¿da epoka pozostawi³a mniej lub bardziej interesuj¹ce
obiekty architektury. S¹ tu przyk³ady zarówno miêdzywojennego modernizmu, jak
i PRL-owskich bloków czy jednorodzinnych domów z lat 70. XX w. typu „klocek
mazowiecki”. Z ostatnich czasów na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa budynki zaprojektowane przez znan¹ warszawsk¹ pracowniê Stefana Kury³owicza – APA Kury³owicz & Associates. Tak siê sk³ada, ¿e oba inspirowane s¹ architektur¹ dalekowschodni¹. Chodzi o by³¹ siedzibê firmy FujiFilm przy ulicy P³owieckiej 105/107
z charakterystycznym wywiniêtym ku górze dachem oraz rezydencjê ambasadora
Korei Po³udniowej przy ulicy Zorzy.
Niezwykle wa¿nym elementem to¿samoœci Anina i Wawra s¹ zwi¹zane z nimi
s³awne postaci. Najd³u¿ej mieszka³ tu Jerzy Zaruba, malarz, grafik, karykaturzysta,
bohater niezliczonych anegdot, barwna osobowoœæ miejscowej elity towarzyskiej.
Do mieszkania na piêtrze domu przy ulicy Stradomskiej 35 sprowadzi³ siê w 1936 r.
i pozosta³ a¿ do œmierci w 1971 r. Podczas naszego spaceru budynek ten jeszcze istnia³. Potem zosta³ sprzedany, a nowy w³aœciciel szybko go rozebra³. Ponoæ za namow¹ Zaruby zamieszka³ w Aninie w 1936 r. poeta Konstanty Ildefons Ga³czyñski.
Z ¿on¹ i córk¹ zajmowa³ pocz¹tkowo mieszkanie przy ulicy Homera (ówczesnej
Legionów), by po pewnym czasie przenieœæ siê do domu przy Trawiastej (ówczesnej Leœnej). Tutaj wiele pisa³, m.in. o córce Kirze, aniñskich nocach i szosie lubelskiej.
Ej! Pod Wawrem, ej! Na szosie lubelskiej
Rozhula³ siê, rozbisurmani³ wiatr wrzeœniowy!
Zaczarowane æmy przypad³y do lampy naftowej,\
Œwiszcz¹ sosny, tañcz¹ sosny, farandole diabelskie.
(fragment wiersza A la russe z 1937 r.)
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St¹d w 1939 r. Ga³czyñski wyruszy³ na front. Budynek, w którym mieszka³,
prawdopodobnie sp³on¹³ podczas wojny, choæ istnieje teoria, ¿e ocala³ i wci¹¿ stoi
pod numerem 18. Po wojnie rodzina Ga³czyñskich ju¿ nie wróci³a do Anina. Natomiast w 1948 r. nowym mieszkañcem osiedla zosta³ poeta Julian Tuwim. W³adze
przydzieli³y mu willê przy ulicy Zorzy 19. Spêdza³ w niej ciep³e miesi¹ce i wszystkie œwiêta. Na zimê przenosi³ siê do swojego mieszkania w Warszawie. Po œmierci
Tuwima w 1953 r. willê zaj¹³ Piotr Jaroszewicz, premier PRL-u w latach 70. XX w.
W 1992 r. zosta³ w niej napadniêty przez bandytów i zamordowany razem ze swoj¹ ¿on¹ Alicj¹ Solsk¹. Dawny dom Tuwima wci¹¿ stoi, ale po gruntownej przebudowie wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿ kiedyœ. Ostatnim aniñskim poet¹ by³ ksi¹dz Jan
Twardowski, który od 2000 r. przyje¿d¿a³ latem na miesiêczny wypoczynek do domu dr Aldony Kraus przy ulicy Niemodliñskiej 36.
Z tymi terenami zwi¹za³y siê te¿ inne wa¿ne postaci. Do nieistniej¹cej ju¿ dziœ
kolonii Ró¿yczka w Marysinie Wawerskim przyje¿d¿a³ na lato ze swymi podopiecznymi Janusz Korczak. ¯ydowskie dzieci z prowadzonego przez niego sierociñca spêdza³y tu wakacje do 1940 r. Zabudowania Ró¿yczki przy ulicy Korkowej
sta³y jeszcze po wojnie. W latach 60. wybudowano w miejscu, które zajmowa³y,
osiedle bloków. Z kolei w aniñskim koœciele przy RzeŸbiarskiej przez trzy lata
(1975-1978) wikarym by³ ks. Jerzy Popie³uszko, który dopiero po kilku latach zas³yn¹³ z p³omiennych kazañ.
Ogromnym atutem Wawra i Anina jest przyroda. Osiedla po³o¿one s¹ na skraju
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Ponadto znajduje siê tu 114-hektarowy Rezerwat im. Króla Jana III Sobieskiego, z najstarszym w granicach Warszawy drzewostanem sosnowo-dêbowo-lipowym. Wprawdzie rezerwat jest ogrodzony i niedostêpny dla zwiedzaj¹cych (specjaln¹ zgodê na wejœcie wydaje Wojewódzki Konserwator Przyrody), mo¿na go ogl¹daæ przez a¿urowy parkan, id¹c np. ulic¹ Koœciuszkowców. W pobli¿u rezerwatu, ale ju¿ na terenie dostêpnym dla wszystkich, natrafimy na zabytkow¹ alejê kasztanowców – 21 tych drzew roœnie po obu stronach
ulicy Karpackiej. Z kolei wzd³u¿ ulicy Bronis³awa Czecha stoj¹ pomnikowe dêby.
Na terenie Anina spotkaæ te¿ mo¿na charakterystyczne dla tej miejscowoœci olbrzymie sosny. Niestety, z roku na rok jest ich coraz mniej.
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Plan rozparcelowanych gruntów z oznaczeniem zabudowy Wawer-Anin w gm. Wawer
pow. warszawskim po³o¿onych, 1934, ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
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Pierwszy drewniany koœció³ w Aninie przed rozbudow¹, okres miêdzywojenny,
zdjêcie ze zbiorów rodziny Girys
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Willa przy ulicy RzeŸbiarskiej 10, wybudowana na pocz¹tku ubieg³ego wieku, dobrze utrzymana,
wspó³czeœnie zamieszkuje w niej wiele osób, fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW

Willa „Zofiówka” przy ulicy XII Poprzecznej 6, wybudowana we wczesnych latach 30. XX w.,
rozebrana w 2010 r., fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW
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Willa „¯enia” przy ulicy III Poprzecznej 6, oficyna z lat 20. (?) XX w., pierwszymi i jedynymi
w³aœcicielami byli przez d³ugie lata Piotr i Eugenia £awrentiew, fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW

Willa przy ulicy IV Poprzecznej 5, zabytkowy charakter budynku zosta³ zachowany dziêki d³ugiej
i pieczo³owicie przeprowadzonej renowacji domu przez jego w³aœciciela – p. Sylwestra
Wrzykowicza, fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW
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Willa „Jutrzenka” przy ulicy Stradomskiej, zbudowana w 1912 r. przez Jana Steinmetza,
jednego z pierwszych osiedleñców w Aninie, do dziœ w posiadaniu rodziny, fot. H. Solnicki,
Oddzia³ Anin TPW

Willa przy ulicy IV Poprzecznej 20, budynek wielorodzinny zbudowany na prze³omie lat 20. i 30.
XX w., obecnie pod zarz¹dem komunalnym, fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW
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Willa Rozdzia³owskich przy ulicy V Poprzecznej, róg Trawiastej, najczêœciej fotografowana
jako przyk³ad budownictwa w tzw. stylu œwidermajer, budynek wielorodzinny, fot. H. Solnicki,
Oddzia³ Anin TPW

Willa „Batorówka” przy ulicy RzeŸbiarskiej 14, widok od frontu, dom nale¿¹cy
do rodziny Gos³awskich, wybudowany w 1911 r., fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW
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Willa „Batorówka” przy ulicy RzeŸbiarskiej 14, widok od podwórka, fot. H. Solnicki,
Oddzia³ Anin TPW

Willa „Batorówka” przy ulicy RzeŸbiarskiej 14 w trakcie rozbiórki w czerwcu 2010 r., dom ma
zostaæ z³o¿ony we wsi Mê¿enin nad Bugiem, fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW
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Willa „Zacisze” przy ulicy VIII Poprzecznej 10, wybudowana w 1910 r., dom wielorodzinny,
fot. H. Solnicki, Oddzia³ Anin TPW

Willa „Danielewo” przy ulicy I Poprzecznej 14, pierwszym jej w³aœcicielem by³ Daniel Gering,
ewangelik rozstrzelany podczas egzekucji wawerskiej 27 grudnia 1939 r., fot. H. Solnicki,
Oddzia³ Anin TPW
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Willa „Jasinek” przy ulicy Stradomskiej 35, w³asnoœæ ma³¿eñstwa Jaroszewskich,
w latach 1930-1971 piêterko zamieszkiwa³ Jerzy Zaruba, dom rozebrano w 2008 r., fot. H. Solnicki,
Oddzia³ Anin TPW

Willa „Tosca” przy ulicy II Poprzecznej 2, wybudowana w 1928 r., budynek murowany,
wielorodzinny, pierwszymi jej w³aœcicielami byli Antonina i Karol £asiñscy, fot. H. Solnicki,
Oddzia³ Anin TPW
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Willa „Agawa M” przy ulicy III Poprzecznej 2, wybudowana w latach 30. XX w., jej ówczesn¹
w³aœcicielk¹ by³a Irena Malinowska, budynek rozebrano w 2008 r., fot. H. Solnicki,
Oddzia³ Anin TPW

Oficyna rodziny Bogus³awskich przy ulicy IV Poprzecznej 10, wybudowana ok. 1920 r., fot. H.
Solnicki, Oddzia³ Anin TPW
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Drewniana willa przy ulicy Trawiastej, 2007, fot. W. Girys-Czagowiec
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Furtka do czarodziejskiego ogrodu, ulica IX Poprzeczna róg Zambrowskiej, fot. J. Olczak
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Basen przy ulicy V Poprzecznej 22, 2010, fot. M. Skoczeñ
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Basen przy ulicy V Poprzecznej 22, 2010, fot. M. Skoczeñ
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Budynek Biblioteki Publicznej i Wypo¿yczalni Nr 87 im. K.I. Ga³czyñskiego przy ulicy Trawiastej,
2008, fot. M. Skoczeñ

Koœció³ pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski przy ulicy RzeŸbiarskiej, 2007, fot. M. Skoczeñ
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Wiata i peron na stacji kolejowej Wawer, budynek stacyjny wraz z przejœciem podziemnym
zniszczone przez Niemców w przededniu powstania warszawskiego, odbudowane w stylu
tzw. modernizmu brukselskiego w latach 50. XX w.

Ogrody aniñskie nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez TPW pod has³em „Warszawa
w kwiatach i zieleni” (nawi¹zuj¹cym do idei prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego
„Warszawa w kwiatach”, propagowanej w dwudziestoleciu miêdzywojennym) – ogród Gra¿yny
Chmielewskiej przy ulicy Trawiastej 26, nagroda ZG TPW, fot. J. Wo³oszka, Oddzia³ Anin TPW
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Ogrody aniñskie nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez TPW pod has³em „Warszawa
w kwiatach i zieleni” (nawi¹zuj¹cym do idei prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego
„Warszawa w kwiatach”, propagowanej w dwudziestoleciu miêdzywojennym) – ogród ma³¿onków
Bigoszewskich przy ulicy IV Poprzecznej 20, nagroda Prezydenta miasta Warszawy,
fot. J. Wo³oszka, Oddzia³ Anin TPW
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Ogrody aniñskie nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez TPW pod has³em „Warszawa
w kwiatach i zieleni” (nawi¹zuj¹cym do idei
prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego
„Warszawa w kwiatach”, propagowanej
w dwudziestoleciu miêdzywojennym) – ogród
Rajmunda Grzywaczewskiego przy ulicy
B. Herca 10, nagroda ZG TPW,
fot. J. Wo³oszka, Oddzia³ Anin TPW
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135 s.; fotografie (Seria: Patriotyzm Wczoraj i Dziœ, t. 1).
ISBN 978-83-87516-91-8
Obchody Jubileuszu 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie, Warszawa
9 paŸdziernika 2009 (praca zbior.; red. M. Krawczyk, M. Wojtach, M. Zielonka),
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009, 144 s.; fotografie (Seria Jubileuszowa).
ISBN 978-83-7637-022-4
Odkrywanie warszawskiej Pragi, t. 2 (praca zbior.; red. nauk. A. Su³tan), Fundacja
Hereditas, Warszawa 2009, 163 s. + 3 nlb.; fotografie.
ISBN 978-83-927791-5-5
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Œwi¹tynie prawego brzegu. Koœció³ katolicki w dziejach prawobrze¿nej Warszawy.
Materia³y z konferencji zorganizowanej 18 listopada 2008 r. pod honorowym patronatem Ksiêdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej (praca zbior.; red. A. So³tan, J. Wiœniewska, K. Zwierz; wstêp
H. Hoser; Od redakcji J. Wiœniewska), Muzeum Warszawskiej Pragi, Warszawa
2009, 260 s.; ilustracje (Seria: Biblioteka Prawego Brzegu).
ISBN 978-83-7401-236-2
Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek, Mokotów przez wieki. Mokotów through centuries,
wyd. 2. rozszerz. (przek³. na ang. E. Kulik), Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam”, Warszawa 2009, 207 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-7232-879-3
Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek, Rafa³ Chwiszczuk, Warszawa wielu kultur. Warsaw a city of many cultures (przek³. na ang. M. Rynkiewicz, G. S³owikowski),
[Fundacja Cultus], Warszawa 2009, 59 s.; ilustracje.
ISBN - Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Sto lat dzia³alnoœci (praca zbior.; red. nauk.
E. Wojnicz-Paw³owska, W. Zych), Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa
2009, 312 s.; ilustracje; CD.
ISBN 978-83-929351-0-0
Krystyna Witkowska, Pow¹zki – mówi¹ce kamienie. Inskrypcje nagrobne na
Cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie, Polska Akademia Umiejêtnoœci, Kraków
2009, 352 s.; tabele; fotografie; CD.
ISBN 978-83-7676-011-7
Ryszard Witkowski, 70 lat Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa (19392009), ZP Grupa sp. z o.o., Warszawa–Piekary Œl¹skie 2009, 79 s.; fotografie.
ISBN 978-83-61529-57-6
Z³ota ksiêga medycyny warszawskiej. Liber aureus medicinae varsoviensis (praca
zbior.; J. Bidziñski i in.; red. M. Krawczyk), Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Warszawa 2009, XIII s. + 386 s.; fotografie (Seria Jubileuszowa).
ISBN 978-83-7637-088-0

DO 1939 ROKU
Archeologia dawnej Warszawy, t. 1 (praca zbior.; komitet red. J. Bojarska-Syrek i in.),
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2009, 224 s.; tabele; ilustracje.
ISBN 978-83-88477-95-9
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Patryk Pawe³ Jaworek, Królewska Wola. Tutaj wybierano króla, Urz¹d Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Warszawa 2009, 64 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-911262-1-9
Stanis³aw Milewski, Codziennoœæ niegdysiejszej Warszawy, Wydawnictwo
„Iskry”, Warszawa 2010, 199 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-244-0134-5
W³odzimierz Karol Pessel, Antropologia nieczystoœci. Studia
z kultury sanitarnej Warszawy, Wydawnictwo „Trio”, Warszawa 2010, 487 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-7436-211-5

Tomasz Strze¿ek, Warszawa 1831, wyd. 2, Bellona S.A., Warszawa 2010, 180 s.
+ 4 nlb.; plany; ilustracje (Seria: Historyczne Bitwy).
ISBN 978-83-11-11703-7

LATA 1939−1945
Edmund Baranowski, Juliusz Kulesza, Bankowe szañce. Bankowcy polscy w latach wojny i okupacji 1939-1945, Wydawnictwo „Askon”, Warszawa 2009, 215 s.;
fotografie.
ISBN 978-83-7452-037-9
W³adys³aw Bartoszewski, Powstanie Warszawskie (wybór tekstów, opracowanie,
przypisy i aneksy A.K. Kunert; wybór ilustracji A.K. Kunert, Z. Walkowski; mapy
i plany Z. Walkowski), „Œwiat Ksi¹¿ki”, Warszawa 2009, 781 s.; fotografie; CD
(prezentacja multimedialna „Powstanie Warszawskie”).
ISBN 978-83-247-1699-9
Krzysztof Fido, Moje spotkania z Plutonem „Torpedy (fot. A. Pacewicz, K. Fido), Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego, Warszawa 2009, 59 s. + 9 s. nlb. fotografii.
ISBN 978-83-925844-3-8
Aneta Ignatowicz, Tajna oœwiata i wychowanie w okupowanej Warszawie, Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”; Bellona S.A., Warszawa 2009, 187 s.; fotografie (Seria: Warszawskie Termopile 1944).
ISBN 978-83-11-11573-6
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Samuel D. Kassow, Kto napisze nasz¹ historiê? Ukryte Archiwum Emanuela
Ringelbluma
(przek³. z ang. G. Waluga, O. Zienkiewicz), Wydaw. „Amber”, Warszawa 2010, 455 s.
ISBN 978-83-241-3633-9
Kedyw Okrêgu Warszawa Armii Krajowej. Dokumenty – rok 1944 (wybór i oprac.
H. Rybicka), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 293 s.;
plany; tabele; fotografie.
ISBN 978-83-235-0508-2
Renata Kobylarz, Walka o pamiêæ. Polityczne aspekty obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944-1989, Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2009, 479 s.; fotografie (Seria: Monografie, t. 49).
ISBN 978-83-7629-041-6
Kompania B1 Pu³ku AK „Baszta” (1939-1944), t. 2 (praca zbior.; red. i wstêp
J. K³oczowski), Wydawnictwo „Norbertinum”, Lublin 2010, 601 s. + 64 s. fotografii.
ISBN 978-83-7222-405-7
Tomasz Moœcicki, Teatry Warszawy 1939. Kronika, Bellona S.A., Warszawa 2009,
473 s.+ 3 nlb.; fotografie.
ISBN 978-83-11-11637-5
Bartosz Nowo¿ycki, Maria Anna Wieczorkiewicz, Batalion AK „Kiliñski”. Dokumenty z Powstania Warszawskiego (wstêp C. Cywiñski; wstêp M. Olczak),
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej; Agencja „Rytm”, Warszawa 2009,
254 s.; tabele; ilustracje (Seria: Biblioteka Armii Krajowej. Bitwy i Akcje).
ISBN 978-83-7399-357-0
Powstanie na Mokotowie. Relacje dowódców (praca zbior.; red. nauk. J. K³oczowski), Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”; Bellona S.A., Warszawa 2009, 226 s.;
plany; fotografie (Seria: Warszawskie Termopile 1944).
ISBN 978-83-11-11522-4
Powstanie Warszawskie (praca zbior.; red. prowadz. A. D¹browska; konsult. nauk.
J. Cisek, J.Z. Sawicki), Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2009, 133 s.
+ 3 nlb.; fotografie (Seria: II Wojna Œwiatowa. Wydarzenia, ludzie, bojowe szlaki,
t. 13).
ISBN 978-83-7675-013-2 [t. 13]
ISBN 978-83-7675-000-2 [seria]
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Katarzyna Utracka, Wola 1944. Powstañcze miejsca pamiêci (tekst i opieka
historyczna K. Utracka; fot. wspó³czesne M. Podkula), Urz¹d Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, Warszawa 2009, 115 s.; plan ; fotografie.
ISBN 978-83-911262-3-3
Józef Kazimierz Broniszewski, Barykada Wrzeœnia. Obrona Warszawy w 1939
roku, wyd. 2, Agencja „Rytm”; Rada i Zarz¹d Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
Warszawa 2009, 305 s. + 20 nlb.; tabele; ilustracje.
ISBN 978-83-7399-350-1
Zdzis³aw Zaborski, Têdy przesz³a Warszawa. Epilog Powstania Warszawskiego
Pruszków-Durchgangslager 121, 6 VIII-10 X 1944, wyd. 3, Wydawnictwo Askon,
Warszawa 2010, 56 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-7452-049-2
Zygmunt Zaremba, ¯eby chocia¿ œwiat wiedzia³. Obrona Warszawy 1939. Powstanie sierpniowe 1944 (oprac. O. Blatowa, A.K. Kunert), Bellona S.A., Warszawa 2010, 376 s.; fotografie.
ISBN 978-83-11-11582-8
Andrzej ¯upañski, Kryptonim „Góral”. Brawurowa akcja AK – zdobycie 100 milionów z³otych, Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, Warszawa 2009, 128 s.; ilustracje (Seria: Biblioteka Armii Krajowej.
Bitwy i Akcje 7).
ISBN 978-83-7399-357-0

PO 1945
Dzieje II Wydzia³u Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (19752009) (praca zbior.; red. J.A. Polañski), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009, 388 s.; tabele; wykresy; fotografie (Seria Jubileuszowa).
ISBN 978-83-7637-081-1
Ksiêga pami¹tkowa absolwentów Archeologii UW (praca zbior.; A. Biñkowska
i in.; red. K. Gutowski, A. Gutowska), Stowarzyszenie SiA IA UW Archeo, Warszawa 2009, 64 s.; fotografie.
ISBN 978-83929818-0-0
Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2, Kronika wydarzeñ, cz. 1 (red. i wstêp
F. D¹browski, P. Gontarczyk, C. Wilanowski; wybór F. D¹browski, P. Tomasik, C.
Wilanowski; oprac. P. Byszewski i in.), Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œci-
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gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2009, XXXIII s. + 912
s.; CD.
ISBN 978-83-7629-029-4
ISBN 978-83-6046-467-0
50 lat Wydzia³u Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jaros³awa
D¹browskiego (praca zbior.; R. Kossowski i in.; red. zbior. M. Dacko i in.), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009, 504 s.; tabele; ilustracje.
ISDN 978-83-61486-29-8
Tadeusz Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie sto³ecznym
1981-1983, Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Warszawa 2009, 613 s.; fotografie (Seria: Monografie, t. 54).
ISBN 978-83-7629-089-8
60 lat Teatru Wspó³czesnego w Warszawie 1949-2009 (pomys³ i wstêp M. Englert;
red. i wybór materia³ów M. Stajewski, J. Adamowicz; wspó³praca A. Strugacz,
M. Hueckel), Teatr Wspó³czesny w Warszawie, Warszawa 2009, 327 s.; fotografie.
ISBN 978-83-914844-0-1
Danuta Szmit-Zawierucha, Warszawa w PRL-u, Miasto Sto³eczne Warszawa,
Warszawa 2009, 98 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-60830-19-2

WSPOMNIENIA. LITERATURA FAKTU. PUBLICYSTYKA
Bedeker warszawski 2. Raczej o ludziach pó³ wieku póŸniej (il. J. Bohdanowicz),
Wydaw. „Trio”, Warszawa 2009, 240 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-7436-210-8
Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 (praca zbior.; kolegium red.
J. Jagielska i i in.; red. tomu zbior.; M. Lenartowicz i in.), Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010, 186 s.; fotografie (Seria: Bibliotekarze polscy we wspomnieniach wspó³czesnych, t. 11).
ISBN 978-83-61464-26-6
Zbigniew Blichewicz (pseud. „Szczerba”), Tryptyk powstañczych wspomnieñ.
Dni „Krwi i chwa³y” czy ob³êdu i nonsensu, Archiwum Akt Nowych, Oficyna Wydawnicza Finna, Warszawa–Gdañsk 2009, 343 s. + 20 s. tablic; ilustracje.
ISBN 978-83-899929-04-4
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Tadeusz Hubert Jakubowski, Lata prawie bezgrzeszne, Powiatowa i miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, Pruszków 2009,
371 s.; fotografie.
ISBN 978-83-62144-01-3
Marek Nowakowski, Moja Warszawa. Powidoki (wstêp P. Bratkowski), Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 2010, 340 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-244-0125-3
Wies³aw Paszta, Cieñ B³yskawicy, nak³. autora, Stare Garkowo-Dzia³dowo 2009,
173 s.; fotografie; CD.
ISBN 978-83-929453-2-1
Tadeusz Kazimierz Rêkawek, Wspomnienia o ludziach i wydarzeniach w FSO
na ¯eraniu 1951-1991, Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich Oddzia³ Warszawski, Klub Pracowników i Przyjació³ Fabryki Samochodów
Osobowych, Warszawa 2009.
Miros³aw Sznajder, Przez Grójeck¹, Spectrum Press, Warszawa 2009, 71 s. (Seria: Zaœcianki).
ISBN 978-83-61846-02-4
Tadeusz Wittlin, Ostatnia cyganeria, Wydawnictwo LTW, £omianki 2010, 416 s.;
fotografie.
ISBN 978-83-7565-111-9

BIOGRAFIE
Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 (praca zbior.; kolegium red.
J. Jagielska i in.; red. tomu zbior. M. Lenartowicz i in.), Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2010, 186 s.; fotografie (Seria: Bibliotekarze polscy we wspomnieniach wspó³czesnych, t. 11).
ISBN 978-83-61464-26-6
Bogdan R. Bruzda, Ludzie i pasje. Rody in¿ynierskie,. Oficyna Wydawnicza £oœGraf, Warszawa 2009, 286 s.; fotografie.
ISBN 978-83-87572-73-0
Hanna Celnik, Magdalena Zielonka, Poczet rektorów i dziekanów (praca zbior.;
komitet red. M. Krawczyk i in.; przedmowa M. Krawczyk; Od autorów H. Celnik,
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M. Zielonka), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009, 294 s.; fotografie (Seria: Jubileuszowa).
ISBN 978-83-7637-096-5 [b³êdny]
Karol Madaj, Ma³gorzata Bu³awnik, Proboszcz getta, Instytut Pamiêci Narodowej – Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010, 184 s.;
fotografie; DVD (Seria: „Kto ratuje jedno ¿ycie…”, t. 5).
ISBN 978-83-7629-135-2 [wstawiamy plik: untitled scanned 03]

Marian Miszczuk, Jan Rossman pseudonim „Wacek”, Wydawnictwo Tomiko,
Warszawa 2009, 241 s.; fotografie.
ISBN 978-83-91707-4-7
Niclas Sennerteg, Kat Warszawy (przek³. ze szwedz. W. £ygaœ), Wydawnictwo
Sensacje XX Wieku Wo³oszañski, Warszawa 2009, 457 s.; fotografie.
ISBN 978-83-61232-03-2
Ewa Skrzypek-Fakhoury, Poczet doktorów honoris causa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009, XI s.+354 s.+ 3 nlb.; fotografie (Seria Jubileuszowa).
ISBN 978-83-7637-096-5
Grzegorz Szumowski, Luminarze warszawskiej medycyny w karykaturze, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2009, X s.+ 235 s.; fotografie (Seria Jubileuszowa).
ISBN 978-83-7637-001-9
Miros³aw Wawrzyñski, Bronis³aw Chajêcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie, Pruszków 2009, 273 s.; fotografie.
ISBN 978-83-926204-9-5
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Dominika Wyrzykiewicz, Warszawiakiem sta³em siê z wyboru. Wk³ad warszawskich rodów pochodzenia niemieckiego w rozwój kultury polskiej w XIX i XX wieku, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 317 s.
ISBN 83-89919-75-3
Ze sportem przez ¿ycie. Historia absolwentów rocznika 1987 AWF Warszawa
przez nich sama spisana (praca zbior.; red. I. Adamski), Wydawnictwo PHU „Salus”, Toruñ 2009, 179 s.; fotografie.
ISBN 978-83-60650-06-6

INNE
Andrzej Gawryszewski, Ludnoœæ Warszawy w XX wieku, Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanis³awa Leszczyckiego, Warszawa
2009, 413 s. + 3 nlb.; tabele; plany; wykresy (Seria: Monografie, t. 10).
ISBN 978-83-61590-96-5
ISSN 1643-2312
Jacek Kurczewski, Mariusz Cichomski, Krzysztof Wiliñski, Wielkie bazary
warszawskie. Œrodowisko spo³eczne, kultura i problem spo³eczny, Wydawnictwo
„Trio”, Warszawa 2010, 255 s. + 8 s.; tablice; ilustracje (Seria: Obyczaje, Prawo
i Polityka, ¯ycie Codzienne).
ISBN 978-83-7436-139-2
Stanis³aw Wyganowski, Lech Królikowski, Rozwa¿ania o przysz³oœci Warszawy,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2010, 312 s.; ilustracje (Seria: Biblioteka Warszawska).
ISBN 978-83-88477-98-0

DLA DZIECI
Henryk Jerzy Chmielewski, Tytus, Romek i A`Tomek jako warszawscy powstañcy 1944 z wyobraŸni Papcia Chmiela narysowani, Prószyñski Media Sp. z o.o.,
Warszawa 2009, 77 s.; ilustracje.
ISBN 978-83-7648-149- 4
Hanna Macierewicz

KRONIKA

KALENDARZ WARSZAWSKI,
lipiec – wrzesień 2009
LIPIEC
1 Na Muranowie na skwerze przed
pomnikiem Bohaterów Getta rozpoczêto budowê Muzeum Historii ¯ydów
Polskich. Budynek zaprojektowany
przez fiñsk¹ pracowniê Lahdelma&Mahlamaki powstaje w miejscu,
gdzie w czasie wojny znajdowa³ siê Judenrat (rada ¿ydowska). Przez ca³¹ jego
d³ugoœæ i wysokoœæ ci¹gn¹æ siê bêdzie
pêkniêcie nawi¹zuj¹ce do rozst¹pienia
siê Morza Czerwonego. Sercem muzeum bêdzie multimedialna wystawa
pozwalaj¹ca zapoznaæ siê z tysi¹cletni¹
histori¹ wspó³istnienia Polaków i ¯ydów. Budowa, której koszt wyniesie
152 mln z³, ma siê zakoñczyæ wiosn¹
2012 r. Nastêpnie rozpocznie siê wyposa¿anie wnêtrz muzealnych. Muzeum
zainauguruje swoj¹ dzia³alnoœæ przed
przypadaj¹c¹ w kwietniu 2013 r. 70.
rocznic¹ powstania w getcie warszawskim.

Miejskie Biuro Ochrony Œrodowiska
zorganizowa³o ju¿ po raz czwarty kampaniê „Psie sprawy Warszawy”, której
g³ównym elementem sta³ siê milion
bezp³atnych zestawów na psie odchody
sk³adaj¹cych siê z papierowych torebek
i tekturowej ³opatki. Mo¿na je by³o
odbieraæ w urzêdach, kioskach ruchu
i wspólnotach mieszkaniowych. Koszt
kampanii wyniós³ ok. 100 tys. z³, a zatem tyle, ile jest zarejestrowanych psów
w Warszawie. Rocznie zostawiaj¹ one
na trawnikach ok. 2 tys. ton odchodów.
2 Podane zosta³y do wiadomoœci wyniki tegorocznych matur. Œrednia zdawalnoœæ dla Warszawy wynios³a 85,5 proc.
(w kraju 78 proc.). Egzamin dojrza³oœci
wypad³ najlepiej w liceach ogólnokszta³c¹cych, gdzie zda³o go 90 proc.
uczniów, nagorzej zaœ w szko³ach uzupe³niaj¹cych – w liceach (39 proc.) oraz
w technikach (29 proc.). Pomimo wysokiej zdawalnoœci œrednia ocena z egza-

80 Kalendarz warszawski, lipiec – wrzesień 2009

minów na poziomie podstawowym z jêzyka polskiego i matematyki by³a niska
– wynosi³a odpowiednio 51 i 49 proc.
Najlepiej matura wypad³a w Rembertowie (zda³o 97 proc. uczniów) i Wilanowie (90 proc.), najgorzej zaœ na Pradze
Pó³noc (77,96 proc.).
3 Zmniejszy³y siê wp³ywy do kasy
miejskiej. Wed³ug prognoz na rok przysz³y spadek dochodów uzyskiwanych
z podatków ma wynieœæ ok. 1 mld z³.
W zwi¹zku z tym ratusz og³osi³ kolejne
ciêcia w postaci, m.in.: ograniczenia
liczby samochodów, wydatków na cele
reprezentacyjne i podró¿e s³u¿bowe; zamro¿enia p³ac, które potrwa co najmniej
do koñca 2010 r.; zmniejszenia wysokoœci nagród, rezygnacji z nowych etatów
i likwidacji tych, z których pracownicy
odejd¹ na emerytury. Planowane z tego
tytu³u oszczêdnoœci maj¹ siêgn¹æ minimum kilkudziesiêciu mln z³. W sierpniu
podano wykaz inwestycji, które z powodu kryzysu wykreœlono z wieloletniego planu inwestycyjnego.
5 Na Cmentarzu Wojskowym na Pow¹zkach zbeszczeszczone zosta³y groby
¿o³nierzy Batalionu AK „Kiliñski”,
z których z³odzieje zrabowali 24 mosiê¿ne krzy¿e, a dwa oderwali od tablic.
Przedstawiciele Œrodowiska Batalionu
„Kiliñski” i Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK zaapelowali o wprowadzenie na
cmentarzu patroli nocnych, szybkie ujêcie
z³odziei i odzyskanie krzy¿y. Kradzie¿y
dokonano tu¿ przed obchodami 1 sierpnia.
6 Na placu Zamkowym mo¿na by³o
podziwiaæ polsk¹ husariê, a nawet poro-

zmawiaæ z odtwórc¹ postaci hetmana
Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Happening
zorganizowany przez Fundacjê Husaria
mia³ przypomnieæ o 399. rocznicy bitwy
pod K³uszynem. By³o to spektakularne
zwyciêstwo nad wojskami rosyjskimi,
po którym ¯ó³kiewski zaj¹³ Moskwê.
W czasach zaborów oraz w okresie
PRL-u œwiêtowanie tej rocznicy by³o
zabronione.
7 Rozstrzygniêto konkurs zorganizowany przez Fundacjê Bêc Zmiana na
opracowanie „Projektu koncepcyjnego
nowoczesnej pami¹tki z Warszawy
zwi¹zanej z prezydencj¹ Polski w Unii
Europejskiej w 2011 r.”. Spoœród 22
zg³oszonych prac wyró¿niono dwie:
„Coœ z Warszawy” i „Warszawska camera obscura”. Pierwsza to propozycja
pude³ka z ró¿noœciami – magnes
w kszta³cie litery „W” i spinacze o zarysie Pa³acu Kultury, szablony z Syrenk¹,
Chopinem i siatkark¹, 20-groszówki zamkniête w rulonie (w sumie 10 z³). Druga to koncepcja fotoaparatu z tektury,
którym mo¿na zrobiæ tylko jedno zdjêcie. Po jego z³o¿eniu i wykonaniu fotografii nale¿y ca³oœæ odes³aæ na adres podany na kopercie. Jedna z odbitek trafi³aby do autora zdjêcia, druga na wystawê o Warszawie.
9 Rada Miasta podjê³a decyzjê, ¿e lokatorzy z kamienic odzyskanych przez
przedwojennych w³aœcicieli bêd¹ mogli
staraæ siê o lokale komunalne. Pierwsze
miejsca na liœcie oczekuj¹cych na lokal
komunalny zajêli ci z nich, którym nowy
w³aœciciel domu wypowiedzia³ umowê
najmu z powodu zaleg³oœci czynszo-
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wych. W takiej sytuacji znalaz³o siê ok.
12 tys. osób, które maj¹ czynsz ra¿¹co
wysoki w stosunku do wysokoœci dochodów. W opinii Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów mo¿liwoœæ starania siê o mieszkanie komunalne powinni mieæ wszyscy lokatorzy zamieszkuj¹cy w takich kamienicach.
10 W wojskowej czêœci lotniska na
Okêciu otwarto now¹ bazê Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Sk³ada siê
ona z kilku kontenerów mieszkalnych
dla za³óg lotniczych oraz hangaru dla
dwóch samolotów ratunkowych. Maszyny zakupiono we W³oszech. Posiadaj¹ one na pok³adzie wysokiej klasy
aparaturê, tak¹ jak doskonale wyposa¿one oddzia³y intensywnej terapii.
Kolonia Profesorska przy ul. Górnoœl¹skiej zosta³a wpisana do rejestru zabytków. Po³o¿ony na zboczu skarpy zespó³, ograniczony ulicami Górnoœl¹sk¹,
Hoene-Wroñskiego i Myœliwieck¹,
sk³ada siê z 18 domów wzniesionych
w latach 20. XX w. dla profesorów Politechniki Warszawskiej. Mieszkali tu
m.in. Romuald Gutt, Karol Jankowski,
Marian Lalewicz oraz Czes³aw Przybylski. Pod ochron¹ znalaz³y siê zarówno
budynki, jak i prowadz¹ca miêdzy nimi
uliczka Profesorska, placyk, ogrody
przy poszczególnych posesjach, ich
ogrodzenie, mury i latarnie.
11 Na terenach klubu Gwardii przy
ul. Rac³awickiej 132 odby³a siê Miêdzynarodowa Wystawa Psów Rasowych.
Wziê³o w niej udzia³ ponad 3 tys. psów
reprezentuj¹cych 190 ras z Polski i Eu-

ropy. Sêdziowie oceniali proporcje, wygl¹d, chód, kolor oczu i tzw. k¹towanie,
czyli sposób, w jaki pies stawia tylne ³apy.
13 Warszawa uzyska³a w Brukseli
ok. 3 mld z³ na budowê centralnego odcinka drugiej linii metra. Przewidywano, ¿e jej koszt nie wyniesie wiêcej ni¿
2,1 mld z³. Pieni¹dze te przeznaczono
nie tylko na projekt i budowê centralnego odcinka drugiej linii metra, ale te¿ na
zakup taboru niezbêdnego do jego obs³ugi, czyli ok. 20 poci¹gów kursuj¹cych miêdzy stacjami Dworzec Wileñski i Rondo Daszyñskiego, których
koszt wyceniono na kwotê rzêdu 500600 mln z³. Unia dofinansuje równie¿
inne inwestycje, m.in: budowê trasy
mostu Pó³nocnego (237 mln), linii tramwajowej na Tarchomin wraz z wagonami (267 mln), wêz³a Al. Jerozolimskich
z £opuszañsk¹ we W³ochach (208 mln),
oczyszczalni Czajka (992 mln). Wed³ug
wyliczeñ ratusza Warszawa przoduje
wœród polskich miast w pozyskiwaniu
funduszy unijnych z bud¿etu 2007-2013
(w przeliczeniu na jednego mieszkañca
uzyskano kwotê 4 tys. z³).
14 Na oddzia³ach chorób wewnêtrznych w szpitalach warszawskich brakuje ³ó¿ek. Pacjenci le¿¹ na korytarzach.
Wed³ug wyliczeñ Pañstwowego Zak³adu Higieny w 2005 r. brakowa³o 100
miejsc, a w 2012 r. zabraknie 540.
Wœród przyczyn tej sytuacji nale¿y wymieniæ starzenie siê spo³eczeñstwa –
wœród pacjentów oddzia³ów przewa¿aj¹
starsi ludzie oraz remonty szpitali –
przepisy nakazuj¹ rozgêszczanie wyre-
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montowanych oddzia³ów, czyli likwidacjê ³ó¿ek. W tej sytuacji jedynym wyjœciem jest budowa nowego szpitala.
15 Do Muzeum Etnograficznego trafi³o tysi¹c dzie³ sztuki ludowej ze zbiorów Ludwiga Zimmmerera. Ten niemiecki dziennikarz, korespondent prasy
zachodniej w Polsce od 1956 r., stworzy³ w swoim domu przy ul. D¹browickiej 28 najcenniejsz¹ po wojnie prywatn¹ kolekcjê nieprofesjonalnej sztuki ludowej, któr¹ w 1997 r. wpisano do rejestru zabytków. Wiele obiektów z kolekcji Zimmerera powsta³o na jego zamówienie, czêsto u tego samego artysty,
gdy¿ – wed³ug niego – dopiero artysta
i jego dzia³o tworzyli ca³oœæ.
16 Kupcy z hali Kupieckich Domów
Towarowych (KDT) na pl. Defilad protestowali przed kancelari¹ premiera
oraz przed sejmem przeciwko zamkniêciu obiektu. Domagali siê, aby miasto
pozwoli³o im zostaæ na pl. Defilad do
czasu wybudowania nowego domu towarowego na dzia³ce przy ul. Targowej
78. Wybuchaj¹ce petardy, palone opony,
œpiewy i krzyki nie zrobi³y jednak wra¿enia na urzêdnikach. Miasto nie ust¹pi³o, gdy¿ teren jest potrzebny do budowy
³¹cznika miêdzy jedn¹ a drug¹ lini¹ metra.
17 Trwaj¹ce 15 minut oberwanie
chmury nad Warszaw¹ sparali¿owa³o
kilka dzielnic miasta. Stacje metra Wilanowska i S³u¿ewiec zosta³y zalane
prawie ca³kowicie. Poci¹gi nie kursowa³y przez 2,5 godziny. Ulice zamieni³y
siê w jeziora, ludzie wychodz¹cy z auto-

busów wpadali po kolana w wodê, utonê³o kilkanaœcie zaparkowanych aut,
podtopionych zosta³o wiele budynków.
Najbardziej ucierpia³y Ursynów, W³ochy, S³u¿ewiec i Mokotów. Deszczomierz na Okêciu wskaza³, ¿e w ci¹gu
godziny spad³o 1,9 litra wody na m kw.
18 Hanna Gronkiewicz-Waltz przekonywa³a Polaków nad Tamiz¹, ¿e Warszawa mo¿e konkurowaæ z Londynem
i ¿e warto do niej wracaæ. Zapewnia³a,
¿e: szanse na zatrudnienie w Warszawie
s¹ bardzo du¿e – bezrobocie wynosi
2,3 proc., mo¿na dostaæ pracê w miarê
zgodn¹ z kwalifikacjami, dziêki funduszom europejskim miasto wci¹¿ nie odczuwa kryzysu, ma pieni¹dze na inwestycje, a mieszkania s¹ tañsze ni¿
w Wielkiej Brytanii.
21 Przejêcie przez komornika hali
KDT na pl. Defilad przemieni³o siê
w trwaj¹c¹ osiem godzin walkê kupców
z ochraniarzami i policj¹. Sprowokowa³o j¹ rozpylenie gazu ³zawi¹cego przy
wejœciu do hali od ul. Œwiêtokrzyskiej.
Byli poszkodowani, by³y straty. Do wieczora sytuacja zosta³ opanowana, policja otoczy³a halê barierkami, a do œrodka wkroczy³ komornik z asystentami,
aby spisaæ maj¹tek kupców z ponad
600 stoisk.
22 Miejskie Zak³ady Autobusowe
rozpoczê³y testowanie autobusu czeskiej firmy SOR, który zacz¹³ kursowaæ
na trasie linii 127 z W³och na Bródno.
Jest on nietypowy – doœæ krótki – ma
12 m d³ugoœci i czworo zamiast trojga
drzwi oraz mniej miejsc siedz¹cych,

Kronika 83

wiêcej osób mo¿e natomiast staæ. Zastosowane rozwi¹zania maj¹ s³u¿yæ szybszej wymianie pasa¿erów oraz skróceniu czasu postoju autobusu na przystankach. Jednak¿e dopiero testy mog¹ wykazaæ, czy rzeczywiœcie tak bêdzie.
MZA za kilka miesiêcy poszukiwaæ bêdzie dostawcy 120 pojazdów.
T³umy przyjació³ i wielbicieli zgromadzi³y siê na wojskowych Pow¹zkach,
aby po¿egnaæ wybitnego aktora i re¿ysera Zbigniewa Zapasiewicza, który
urodzi³ siê i ca³e ¿ycie spêdzi³ w Warszawie. Zadebiutowa³ w 1956 r., wystêpowa³ na 10 sto³ecznych scenach, najd³u¿ej zwi¹zany by³ z teatrami Dramatycznym, Powszechnym i Wspó³czesnym. Zmar³ 14 lipca w wieku 74 lat.
23 Zarz¹d Polskich Kolei Pañstwowych zapowiedzia³, ¿e w latach 20102011 Dworzec Centralny przejdzie renowacjê. Przeznaczono na ten cel
22 mln z³, które zostan¹ wykorzystane
m.in. na uporz¹dkowanie handlu na terenie ca³ego dworca (zniknie czêœæ pawilonów z dolnych korytarzy), zmianê
wygl¹du hali g³ównej (niektóre punkty
handlowe i us³ugowe zast¹pione zostan¹ przez nowe, bardziej eleganckie, pojawi siê te¿ nowa informacja PKP),
usprawnienie wentylacji, monta¿ wind
dla niepe³nosprawnych, wyczyszczenie
budynku dworca z zewn¹trz. W 2014 r.
dworzec ma zostaæ zburzony, a na jego
miejscu prywatny inwestor wybuduje
nowy z czêœci¹ komercyjn¹.
Warszawiacy lubi¹ i chc¹ p³ywaæ po
Wiœle. Weekendowe wycieczki statkiem

„Genera³ Kutrzeba” z Podzamcza do
Serocka ciesz¹ siê takim zainteresowaniem, ¿e wszystkie bilety wyprzedano
ju¿ do wrzeœnia. Zarz¹d Transportu
Miejskiego zadecydowa³ o organizacji
dodatkowych rejsów w pi¹tki. Statek
wyp³ywa o godzinie 9.00, w Serocku
ma dwie godziny postoju, w drogê powrotn¹ do Warszawy wyrusza ok. godziny 19.00.
24 W koœciele œw. Marcina przy
ul. Piwnej prowadzone s¹ najwiêksze
od pó³ wieku prace rekonstrukcyjne
przy rzeŸbach w warszawskich œwi¹tyniach. Konserwatorzy odtwarzaj¹ na
podstawie archiwalnych fotografii ponad dwumetrowe pos¹gi œwiêtych, które
uleg³y zniszczeniu podczas wojny. Figury zdobi³y fasadê, której remont dobiega koñca. RzeŸby powsta³y w latach
60. XVIII w., a ich twórc¹ by³ Jan Jerzy
Plersch. Po wykonaniu glinianych modeli zostan¹ one, podobnie jak wizerunki œw. Augustyna z Novello i Izajasza
Bonera oraz p³askorzeŸba z herbem augustianów, odlane ze sztucznego kamienia. Pieni¹dze na odtworzenie pos¹gów
i herbu zdoby³y siostry Franciszkanki
S³u¿ebnice Krzy¿a, do których nale¿y
koœció³.
26 Zakoñczy³ siê tygodniowy cykl
warsztatów i wyk³adów zorganizowanych na Politechnice Warszawskiej dla
studentów z uczelni technicznych. W tegorocznej edycji Summer School wziêli
udzia³ m³odzi ludzie z Chin, Czech, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Nigerii,
Nikaragui, Rosji, Ukrainy i Turcji. Codziennie do godziny 16.00 uczestniczy-
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li w wyk³adach o historii stolicy, poznawali najciekawsze miejsca, próbowali
dañ polskiej kuchni.
27 Na Uniwersytecie Warszawskim
powsta³o Narodowe Laboratorium
Technologii kwantowych – konsorcjum
za³o¿one przez szeœæ polskich uczelni
(Politechnika Warszawska, uniwersytety w Gdañsku, Krakowie, £odzi, Toruniu, Warszawie, Instytut Fizyki PAN)
zajmuj¹cych siê technologiami kwantowymi. Dziêki jego utworzeniu polscy
naukowcy uzyskali z Unii Europejskiej
47,5 mln z³ przeznaczonych na nowoczesny sprzêt dla 15 ju¿ istniej¹cych laboratoriów oraz 4 nowych pracowni naukowych.
28 Gmach „Adrii” przy ul. Moniuszki 8, obecnie siedziba PZU, zosta³
wpisany do rejestru zabytków. Jest to jeden z najbardziej interesuj¹cych budynków z koñca lat 20. XX w., wzniesiony
przez w³oskie towarzystwo ubezpieczeniowe Riunione Adriatica di Sciurta.
W 1931 r. powsta³ w nim lokal gastronomiczny z barem amerykañskim, kawiarni¹, restauracj¹ i dancingiem. Jego
wnêtrza olœniewa³y nowoczesn¹ i luksusow¹ architektur¹. Wystêpowa³y tu najwybitniejsze gwiazdy polskiej estrady,
kina, kabaretu, m.in. Jerzy Petersburski,
Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo.
29 Dalajlama, duchowy przywódca
Tybetu, odebra³ na Zamku Królewskim
tytu³ Honorowego Obywatela Warszawy. Transmisjê uroczystoœci mo¿na by³o ogl¹daæ na telebimie na pl. Zamkowym. Podczas dwudniowej wizyty

w Warszawie Dalajlama wyg³osi³ wyk³ad dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego
w auli starej Biblioteki oraz odwiedzi³
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Na Rynku Starego Miasta otwarto
Centrum Warszawskiej Informacji Turystycznej. Mieœci siê ono w tej samej
kamienicy co restauracja „Krokodyl”
i galeria Katarzyny Napiórkowskiej.
31 Jak co roku, w przeddzieñ rocznicy wybuchu powstania warszawskiego,
Rada Miejska na uroczystej sesji w Sali
Balowej Zamku Królewskiego przyzna³a najwy¿sze miejskie godnoœci – honorowego obywatela Warszawy. Otrzymali jej: XIV Dalajlama, Tadeusz Mazowiecki, poœmiertnie rotmistrz Witold Pilecki oraz wybitny leœnik i zoolog Micha³ Sumiñski. Wrêczono równie¿ coroczne Nagrody m.st. Warszawy. Wyró¿nienia ³¹cz¹ce siê z gratyfikacj¹ finansow¹ (10 tys. z³) otrzyma³o 30 osób
(m.in. Ernest Bryll, Wies³aw Michnikowski, Przemys³aw Gintrowski) i jedna organizacja – Towarzystwo Przyjació³ Dzieci.
W dawnym kinie „Ochota” przy
Grójeckiej powstanie teatr. Budynek
wydzier¿awi³a Fundacja Krystyny Jandy. Aktorka zdecydowa³a siê na now¹
scenê, gdy¿ otwarty przez ni¹ cztery lata temu teatr „Polonia”, maj¹cy w swoim repertuarze a¿ 28 spektakli, nie posiada doœæ miejsca, aby je wszystkie
wystawiaæ. Za wizerunek i program artystyczny Och-Teatru odpowiada Maria
Seweryn. Budynek wymaga remontu,
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niemniej przewiduje siê, ¿e nowa scena
zostanie otwarta w paŸdzierniku.

lanckiej i Madaliñskiego) urodzi siê do
koñca 2009 r. ponad 4 tys. dzieci.

SIERPIEŃ

3 Na krajowy rynek trafi³a pierwsza
transza warszawskich obligacji o wartoœci 600 mln z³. Termin wykupu obligacji ustalono na rok 2019. Oferta zosta³a
skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Zainteresowanie obligacjami
przewy¿szy³o dwukrotnie wartoœæ emisji. W³aœcicielami najwiêkszej puli warszawskich papierów d³u¿nych (ponad
64 proc.) zosta³y otwarte fundusze emerytalne, reszt¹ podzieli³y siê firmy ubezpieczeniowe, banki i fundusze inwestycyjne. Ratusz planuje dalsze emisje,
jednak¿e ich termin uzale¿nia od kondycji rynków finansowych.

1-2 Oprócz oficjalnych uroczystoœci
zorganizowanych przy powstañczych
grobach i pomnikach z okazji 65. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego odby³o siê w Warszawie wiele innych imprez przeznaczonych dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y, takich jak
np. gra miejska przygotowana przez
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej
i Stowarzyszenie Harcerskie, IV sp³yw
kajakowy „Wis³¹ przez miasto nieujarzmione”, ods³oniêcie powstañczego muralu na ogrodzeniu stadionu Polonii
Warszawa, spektakl teatralny w Muzeum Powstania Warszawskiego (sobota), koncert pieœni powstañczych, powstañcza masa krytyczna inauguruj¹ca
66. Tour de Pologne, koncert „Kraków
bohaterskiej Warszawie” w wykonaniu
orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcj¹ Jerzego Maksymiuka (niedziela).
2 W Warszawie rodzi siê coraz wiêcej dzieci, a w miejskiej kasie brakuje
ju¿ pieniêdzy na szko³y rodzenia i realizacjê programu „Zdrowie, mama i ja”,
w ramach którego ka¿da przysz³a mama
mia³a zagwarantowane cztery badania
USG oraz analizy laboratoryjne. W zajêciach prowadzonych przez szko³y rodzenia wziê³o udzia³ do koñca czerwca
br. ok. 6 tys. kobiet, podczas gdy w ca³ym zesz³ym roku 7,5 tys., a 6,5 tys.
skorzysta³o z porad lekarskich. Szacuje
siê, ¿e w trzech miejskich szpitalach po³o¿niczych (przy ulicach ¯elaznej, Inf-

W ramach oszczêdnoœci ratusz zapowiedzia³ zmniejszenie zatrudnienia.
Plan by³ po³¹czony z przejœciem na
emeryturê pracowników urzêdu (120 osób
do grudnia 2010 r.). Zwalniane w ten
sposób etaty oraz wstrzymanie od
1 sierpnia do koñca 2010 r. rekrutacji
mia³o zmniejszyæ liczbê zatrudnionych.
Tymczasem wdro¿ono postêpowanie
przy ponad stu konkursach. Ich zwyciêzcy otrzymaj¹ etaty po 1 sierpnia.
Rzecznik prasowy ratusza Tomasz Andryszczyk t³umaczy, ¿e przed zamro¿eniem struktury trzeba by³o j¹ uporz¹dkowaæ, a wiêkszoœæ konkursów dotyczy
wakatów, na które dotychczas nikt siê
nie zg³asza³. Bilans wyjdzie na zero.
4 Zarz¹d Mienia m.st. Warszawy
otworzy³ przy Wale Miedzeszyñskim
pó³dzik¹ pla¿ê. Uprz¹tniêto œmieci, nawieziono piasek, skoszono trawê. Mo¿-
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na siê opalaæ, piknikowaæ, ale nie k¹paæ, poniewa¿ woda wiœlana ma trzeci¹
klasê czystoœci. W tej sytuacji moczenie
nóg w Wiœle dopuszczalne jest tylko na
w³asn¹ odpowiedzialnoœæ zainteresowanych. Przed wojn¹ w tym miejscu mieœci³a siê pla¿a braci Koz³owskich, która
w s³oneczny dzieñ zawsze by³a wype³niona warszawiakami. W planach jest
utworzenie ci¹gu pla¿ od mostu £azienkowskiego po Gdañski.
5 Ratusz przedstawi³ now¹ listê projektów w systemie partnerstwa prywatno-publicznego. Dziêki temu Warszawa
ma uzyskaæ potrzebne inwestycje za
pieni¹dze firm prywatnych, które bêd¹
czerpaæ z nich zyski. Na liœcie znalaz³y
siê: gara¿e podziemne pod pl. Defilad
i Teatralnym oraz ul. Sienkiewicza
i Emilii Plater, rozbudowa spalarni
œmieci przy ul. Zabranieckiej na Targówku, nowy szpital w Bia³o³êce, wymiana ok. 1,6 tys. wiat przystankowych,
domy komunalne. Najszybciej zostan¹
og³oszone przetargi na inwestorów do
wymiany wiat i modernizacji spalarni.
Najd³u¿ej poczekamy na podziemne
parkingi, gdy¿ pod pl. Teatralnym znajduj¹ siê XVII-wieczne piwnice, które
musi zbadaæ konserwator zabytków,
w przypadku pl. Defilad trwaj¹ poszukiwania w³aœcicieli czêœci gruntu, a przy
ul. Sienkiewicza protestuj¹ przeciw budowie mieszkañcy bloku s¹siaduj¹cego
z dzia³k¹.
Spod koœcio³a œw. Anny na Krakowskim Przedmieœciu wyruszy³a ju¿ po raz
298. najwiêksza warszawska pielgrzymka organizowana przez ojców

paulinów. Przez dziewiêæ dni p¹tnicy
przejd¹ 260 km. Do Czêstochowy dotr¹
wieczorem 14 sierpnia. Oprócz tej pielgrzymki w sierpniu wyruszy jeszcze
piêæ innych. Wszystkie mo¿na ogl¹daæ
w Internecie. W zesz³ym roku z Warszawy wyruszy³o ok. 15 tys. p¹tników.
7 Na skwerze Hoovera otwarto wystawê prac Igora Mitoraja, jednego
z najbardziej znanych polskich rzeŸbiarzy, pt. „Lux in Tenebris” (Œwiat³o
w ciemnoœciach). Jest ona czêœci¹ obchodów 400-lecia koœcio³a oo. Jezuitów
na Starówce, do którego artysta zaprojektowa³ i wykona³ drzwi. Ich model
mo¿na ogl¹daæ na wystawie. Mitoraj
mieszka i pracuje w Toskanii, jest autorem prac wystawianych na ca³ym œwiecie (ponad 120 wystaw).
Uniwersytet Warszawski prowadzi
nabór na podyplomowe studia varsavianistyczne. W programie m.in. architektura i ¿ycie kulturalne Warszawy, historia, specyfika jej rozwoju urbanistycznego czy zachodz¹ce na terenie miasta
procesy demograficzne. Studia trwaj¹
dwa semestry i kosztuj¹ 4,4 tys. z³.
8 UEFA podjê³a decyzjê o lokalizacji
w Warszawie centrum dziennikarskiego. Ma ono mieœciæ siê w hali EXPO
XXI przy ul. Pr¹dzyñskiego na Woli.
Wczeœniej wymieniano pawilon Pa³acu
Sportu w Kijowie. Jako oficjalny powód zmiany decyzji podano po³o¿enie
geograficzne Warszawy (bli¿ej centrum
Europy) oraz fakt posiadania przez ni¹
lepszych po³¹czeñ lotniczych i bazy hotelowej. Uznano, ¿e transport materia-
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³ów transmisyjnych, odprawy celne,
uzyskanie pozwoleñ na pracê bêdzie ³atwiejsze, gdy¿ jest ona stolic¹ kraju nale¿¹cego do Unii Europejskiej. Ukraiñskie media podaj¹, ¿e w tej sytuacji
mecz fina³owy zostanie rozegrany najprawdopodobniej w Warszawie, a nie
w Kijowie.
9 Niebawem rozpocznie siê remont
Fortu Sokolnickiego na ¯oliborzu.
Dawny bastion zbudowany na przedpolach Cytadeli w 1851 r. czeka³ na
rozpoczêcie prac od szeœciu lat. Budowê poprowadzi firma PBM Po³udnie,
wykonawca Muzeum Powstania Warszawskiego. Za rok obiekt stanie siê
centrum towarzyskim i oœrodkiem kultury, znajd¹ siê w nim m.in. amfiteatr,
sala koncertowa, sala wystawowa, kawiarnia, siedziba fundacji Œwiat Dziecka, prowadz¹cej tu popularne zajêcia
plastyczne.
10 Na zlecenie ratusza firma
SMG/KRC przeprowadzi³a badanie opinii warszawiaków dotycz¹ce poszukiwania Ÿróde³ oszczêdnoœci. Respondentom zadano pytanie: gdzie samorz¹d powinien szukaæ oszczêdnoœci? Spoœród
badanych 20 proc. wskaza³o na bud¿et
bezpieczeñstwa, 19 proc. na wydatki na
sport. Pod ochron¹ znalaz³y siê: edukacja, drogi i komunikacja miejska, wydatki na œrodowisko i oczyszczanie miasta. W ¿adnej z tych dziedzin zgoda na
radykalne ciêcia nie przekroczy³a 10
proc. Zgoda na ciêcia w bud¿ecie bezpieczeñstwa jest zdaniem ratusza dowodem, ¿e w Warszawie jest coraz bezpieczniej i systematycznie spada liczba

pospolitych przestêpstw. 70 proc. ankietowanych opowiedzia³o siê za zorganizowaniem przez miasto imprezy sylwestrowej, z czego 34 proc. uzna³o, ¿e powinna byæ ona skromniejsza.
11 Przy ul. £uckiej powstanie jeden
z najbardziej niezwyk³ych budynków
w Warszawie –19-pietrowy przeszklony
biurowiec, doklejony do wielkiej œlepej
œciany bloku J.W. Construction. Zaprojektowa³a go pracownia APA Kury³owicz&Associates. Obiekt bêdzie mia³
fasadê wygiêt¹ w ³agodny brzuszek.
Os³oni j¹ ¿elbetowa kratownica
o oczkach w kszta³cie rombów. W¹ski
jak o³ówek budynek bêdzie mia³ zaledwie 5,5 tys. m kw. Do koñca sierpnia
2010 r. powstanie stan surowy. Wykonawc¹ tego etapu robót bêdzie firma
Warbud.
13 Kryzys gospodarczy wywo³a³ zastój w obrocie miejskimi gruntami. To
oznacza, ¿e nie uda siê zrealizowaæ za³o¿eñ bud¿etu na rok bie¿¹cy, zgodnie
z którymi planowano uzyskaæ ze sprzeda¿y nieruchomoœci kwotê 150 mln z³.
W przysz³ym roku tak¿e nie bêdzie lepiej. Miasto wielokrotnie og³asza przetargi na sprzeda¿ atrakcyjnych dzia³ek
i nikt siê nie zg³asza. Potencjalni zainteresowani nie mog¹ zdobyæ kredytów,
a poza tym trudno jest sprecyzowaæ
wartoœæ gruntów, gdy¿ ich ceny okreœlaj¹ rzeczoznawcy, dla których punktem
odniesienia s¹ podobne du¿e transakcje,
tyle ¿e z czasów hossy.
14 Wojewódzki konserwator zabytków, Barbara Jezierska, wpisa³a do reje-
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stru zabytków uk³ad urbanistyczny Mariensztatu. Ta pierwsza wzniesiona po
wojnie kolonia mieszkaniowa Warszawy
zosta³a oddana do u¿ytku 22 lipca 1949 r.
razem z Tras¹ W-Z. Projektanci – Zygmunt Stêpinski i Józef Sigalin – stworzyli wspó³czesne osiedle inspirowane miasteczkami doby renesansu i baroku. Wpis
do rejestru zabytków pozwoli zachowaæ
charakter osiedla, jego jednorodn¹ architekturê i urbanistykê, uchroni je tak¿e
przed niekontrolowanymi nadbudowami.
80 tys. osób wys³ucha³o koncertu
Madonny na Bemowie. To najwiêkszy
tegoroczny koncert i zarazem najwiêksza, od czasu s³ynnego koncertu Michaela Jacksona sprzed kilkunastu lat, tak
du¿a impreza na tutejszym lotnisku.
Wystêp piosenkarki ró¿ni³ siê od pozosta³ych z jej œwiatowej trasy. Gwiazda
zazwyczaj trzyma siê œciœle scenariusza,
tymczasem w Warszawie fani wybili j¹
z tego rytmu, wyrzucaj¹c w górê bia³e
papierowe serce i œpiewaj¹c „Sto lat”.
W ten sposób uczcili przypadaj¹ce nastêpnego dnia 51. urodziny gwiazdy.
16 Rozpocz¹³ siê 5. Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego
Europa”. Koncerty odbêd¹ siê g³ównie
w Filharmonii Narodowej. Jego program jest zró¿nicowany i wielow¹tkowy, poœwiêcony nie tylko muzyce patrona, ale te¿ jego wspó³czesnych oraz
kompozytorów póŸniejszych, którzy
czerpali z chopinowskiego dorobku.
Gwiazdami festiwalu bêd¹ niemiecki
wirtuoz fortepianu historycznego i klawesynista Andreas Staier oraz argentyñska pianistka Martha Argerich.

18 Miasto podpisa³o umowê na modernizacjê Teatru Powszechnego mieszcz¹cego siê przy ul. Zamoyskiego 20.
Prace potrwaj¹ osiem miesiêcy, w trakcie których teatr zostanie „powiêkszony” od frontu, powstan¹ trzy sceny (na
300, 200 i 100 osób), budynek zostanie
dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Koszt modernizacji wyniesie ponad 25 mln z³. Teatr Powszechny
by³ pierwszym teatrem w powojennej
Warszawie – otwarto go jesieni¹ 1944 r.
Znajduje siê na liœcie dziedzictwa kultury Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Archiwum Pañstwowe m.st. Warszawy mieszcz¹ce siê przy ul. Krzywe Ko³o 7 postanowi³o promowaæ swoje zbiory za poœrednictwem serwisu internetowego. Historyczne zdjêcia, pocztówki,
plany i panoramy Warszawy trafi³y
w formie uk³adanek do najpopularniejszego w Polsce serwisu z elektronicznymi puzzlami (www.ipuzzle.pl). Na razie
jest ich 32 i maj¹ ró¿ny stopieñ trudnoœci, do listopada ma byæ ok. 100.
19 W Warszawie rozpoczê³a siê inwentaryzacja azbestowych dachów,
która potrwa do koñca listopada. Wed³ug szacunkowych danych jest ich ponad 600 m kw., najwiêcej w Bia³o³êce
i Wawrze. W czasach PRL-u azbestu
u¿ywano te¿ do wykonywania elewacji,
kanalizacji i balkonów. Dachy s¹ jednak
najwiêkszym zagro¿eniem. Wed³ug dyrektyw unijnych Polska ma byæ oczyszczona z azbestu do 2032 r. Zarz¹d
Miasta pokryje w ca³oœci koszty zdjêcia
azbestowego dachu, jego transportu
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i utylizacji. Niestety, nie jest w stanie
zap³aciæ za monta¿ nowych dachów.
21 W Teatrze na Woli rozpoczê³a siê
9. edycja Miêdzynarodowego Festiwalu
Sztuki Mimu, jedna z najwa¿niejszych
europejskich imprez prezentuj¹cych
spektakle ruchu. W tym roku w programie festiwalu znalaz³y siê przedstawienia z Francji, Niemiec, Polski, Rosji
i USA. Imprezie towarzysz¹ miêdzynarodowe warsztaty pantomimy.
W ¿ycie wszed³ nowy regulamin
parku £azienki. Najwiêksza zmiana dotyczy paragrafu szóstego: „1. Na terenie
parku zabrania siê uprawiania sportu
poza indywidualnym bieganiem. 2. Indywidualne bieganie mo¿e byæ uprawiane od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach otwarcia parku, w soboty
i w niedziele – do godz. 10.00”. Dotychczas jogging by³ dozwolony jedynie od
œwitu do 10.00.
Do rejestru zabytków trafi³a XIXwieczna tkalnia spó³dzielni „£ad”. Od
2000 r. pozostawa³a ona pod opiek¹ Dariusza Makowskiego, który w szklarni
w £azienkach Królewskich prowadzi³
najstarszy na œwiecie zak³ad tkacki produkuj¹cy wyroby kupowane przez teatry na ca³ym œwiecie z mediolañsk¹ La
Scal¹ na czele. Utrzymanie maszyn
przeros³o jednak mo¿liwoœci w³aœciciela, który popad³ w d³ugi i chcia³ sprzedaæ krosna. Wpis do rejestru zabytków
sprawi³, ¿e sprzeda¿ nie jest ju¿ taka
prosta. Zarz¹d miasta postanowi³ jednak¿e, ¿e tkalniê wycenion¹ na 1,8 mln
z³ ma przej¹æ Muzeum Historyczne

m.st. Warszawy. Po³owê œrodków na jej
odkupienie przeka¿e miasto, a po³owê
ma zapewniæ Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
22 Barwnie i weso³o by³o na Nowym
Œwiecie, gdzie odby³a siê parada V Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Warsfolk”. T³umy warszawiaków i turystów ogl¹da³y wystêpy zespo³ów m.in. z Estonii, Francji i Ukrainy.
24 Zakoñczy³ siê remont w Al. Ujazdowskich. Przeprowadzony zgodnie
z harmonogramem opracowanym przez
drogowców, zosta³ ograniczony do wymiany nawierzchni. W opinii architektów i urbanistów nie uda³o siê wydobyæ
„charakteru alei spacerowej”, dominuje
za to œcie¿ka rowerowa, której czarna
plama odbija siê od eleganckiego granitu chodnika. Nie oznaczono te¿ w ¿aden
sposób wa¿nych i atrakcyjnych dla turystów miejsc. Poza tym aleje nie s¹ jeszcze umeblowane – brakuje wiat przystankowych, ³awek, koszy, stojaków rowerowych i nie wiadomo, jak bêd¹ one
wygl¹daæ. Remont nie przyniós³ tak¿e
zmian w organizacji ruchu, uby³o za to
miejsc parkingowych.
25 Al. Komisji Edukacji Narodowej
jest jedn¹ z najd³u¿ej budowanych ulic
w Warszawie. Pierwszy odcinek, ko³o
stacji metra Ursynów, powstawa³ jeszcze w latach 70. XX w. Gdy w latach
90. Ursynów zosta³ gmin¹, zaczêto go
wyd³u¿aæ w kierunku Kabat. Od wielu
lat trwaj¹ przygotowania do budowy
po³¹czenia z Mokotowem, czyli odcin-
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ka od Doliny S³u¿ewieckiej do ul. Wa³brzyskiej, który pozwoli³by omin¹æ korki na ul. Pu³awskiej w rejonie Dworca
Po³udniowego. Na tym odcinku aleja
ma prowadziæ wiaduktami nad Potokiem S³u¿ewieckim. Jest nadzieja, ¿e
prace ostatecznie rusz¹, gdy¿ powsta³
ju¿ projekt budowlany, a w³adze Mokotowa maj¹ lada dzieñ wyst¹piæ o tzw.
zezwolenie na realizacjê inwestycji.
Wed³ug w³adz Mokotowa al. KEN powinna zostaæ po³¹czona z Ursynowem
w 2011 r.
26 W 126. rocznicê urodzin Kazimierza Pu¿aka wmurowano pami¹tkow¹ tablicê w œcianê domu, w którym
mieszka³ na Pradze Po³udnie (ul. Byczyñska 2). Kazimierz Pu¿ak (18831950) by³ w latach miêdzywojennych
sekretarzem generalnym Polskiej Partii
Socjalistycznej, w 1944 r. stan¹³ na czele Frontu Jednoœci Narodowej. Skazany
w moskiewskim procesie „szesnastu”,
zmar³ w wiêzieniu w Rawiczu.

Trasy Siekierkowskiej alej¹ ministra
spraw zagranicznych Józefa Becka
(przypada w³aœnie 70. rocznica jego
s³ynnego wyst¹pienia w sejmie,
w którym odrzuci³ niemieckie ultimatum terytorialne wobec naszego kraju). Natomiast patronem dojazdu do
Fortu Bema od ul. Pow¹zkowskiej zosta³ Jerzy Waldorff, za³o¿yciel Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Pow¹zkami.
Zakoñczono trwaj¹cy kilka lat proces usuwania barier architektonicznych
w gmachu sejmu przy ul. Wiejskiej. Budynek ca³kowicie przystosowano do potrzeb pos³ów niepe³nosprawnych,
którzy mog¹ dojechaæ do mównicy
szklan¹ ramp¹. Poza tym przy schodach
zamontowano pochylnie, obni¿ono blaty i lady w szatniach, usuniêto kaloryfery, parapety i inne elementy wystaj¹ce
ze œcian i stanowi¹ce zagro¿enie dla
niewidomych. Uda³o siê tak¿e wkomponowaæ przeszklon¹ windê w zabytkow¹ klatkê schodow¹.

Wed³ug danych sto³ecznego Biura
Edukacji we wrzeœniu w ca³ej Warszawie
pójdzie do pierwszej klasy ok. 1,2 tys.
szeœciolatków. Po³owa trafi do 27 klas
przeznaczonych tylko dla nich. Pozostali
pójd¹ do klas pierwszych razem z siedmiolatkami. Najwiêcej szeœciolatków zosta³o zapisanych do szkó³ w Weso³ej (co
pi¹ty) oraz na Mokotowie (co szósty).
90 proc. szkó³ podstawowych jest przystosowana do ich przyjêcia. W ok. 400
szko³ach przeprowadzono remonty.

28 Zarz¹d Dróg Miejskich oœwiadczy³, ¿e w 2009 r. nie uda siê wyremontowaæ w Warszawie, jak zak³adano
wczeœniej, tyle samo dróg co w roku poprzednim, czyli ok. 110 km ulic, gdy¿
radni dopiero niedawno przyznali obiecywane wczeœniej pieni¹dze. Rada
przeznaczy³a na weekendowe frezowanie 60 mln z³, zaznaczy³a jednak, ¿e
w roku bie¿¹cym na roboty ma pójœæ
tylko 5 mln z³.

27 Rada Warszawy podjê³a decyzjê
o nazwaniu lewobrze¿nego fragmentu

29 Rozpoczê³a siê VI edycja Festiwalu Kultury ¯ydowskiej „Warszawa
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Singera”. Zaplanowano ponad sto imprez – wystaw, filmów, przedstawieñ
teatralnych, a przede wszystkim koncertów z udzia³em uznanych gwiazd,
m.in. Nigela Kennedy’ego i Davida
Krakauera, amerykañskiego kantora
Moshe Schulhofa, zespo³u Zakopower.
Organizatorzy przygotowali tak¿e gry
i zabawy dla dzieci, tradycyjny jarmark na ul. Pró¿nej oraz warsztaty
m.in. ¿ydowskiej kuchni, tañca i œpiewu.
Na stadionie Gwardii wyst¹pi³ jeden
z najwybitniejszych tenorów na œwiecie
Andrea Bocelli. Koncert cieszy³ siê tak
wielkim zainteresowaniem, ¿e nawet fatalna pogoda nie mia³a wp³ywu na frekwencjê. Andrea Bocelli zaprezentowa³
utwory z nowej p³yty Incanto oraz wi¹zankê swoich najwiêkszych przebojów,
w niektórych utworach towarzyszy³a mu
m³oda polska sopranistka Joanna Jakubas.
30 Uniwersytet Warszawski otrzyma³ z funduszy unijnych 280 mln z³ dofinansowania na budowê Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych u zbiegu ul.
¯wirki i Wigury oraz Miecznikowa na
Ochocie. Nowy budynek zaprojektowali
architekci z pracowni APA Kury³owicz&Associates. Zostanie on po³¹czony z istniej¹cymi siedzibami Wydzia³u
Biologii i Chemii. W budynku powstan¹
133 nowoczeœnie wyposa¿one laboratoria. Budowa gmachu ma siê zacz¹æ
w 2010 r. i zakoñczyæ w 2013.
31 Zakoñczy³ siê remont Trasy W-Z.
Nowoœci¹ jest wspólny pas dla autobu-

sów i tramwajów od pl. Bankowego do
parku Praskiego. Dla samochodów osobowych pozosta³ jeden pas. Autobusy
zabieraj¹ pasa¿erów ze wspólnych przystanków. Niestety, u wylotu tunelu pod
Starym Miastem nie powsta³y wysepki
przystankowe i pasa¿erowie bêd¹ wysiadali na œrodek ulicy. Nie zainstalowano tak¿e wiat, które po raz pierwszy
mia³y os³aniaæ przystanki przed deszczem na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci.
W £azienkach Królewskich odby³a
siê premiera filmu Amerykañski korespondent w oblê¿onej Warszawie. Jego
autor Eugeniusz Starky wykorzysta³
wiele niepublikowanych dotychczas
zdjêæ Juliena Bryana, jedynego zagranicznego reportera, który we wrzeœniu
1939 r. pozosta³ w oblê¿onej Warszawie
i nakrêci³ szeœæ godzin filmów oraz wykona³ 700 zdjêæ. W Polsce znany by³
tylko ma³y fragment tego olbrzymiego
zbioru.

WRZESIEŃ
1 Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny.
W wielu szko³ach czekaj¹ na uczniów
niespodzianki – odnowione klasy, boiska, place zabaw i, jak na ¯oliborzu,
wolne miejsca w klasach. Natomiast
burmistrz Bia³o³êki mówi o katastrofie
edukacyjnej w dzielnicy. Istniej¹ tu tylko trzy szko³y podstawowe i jedno
przedszkole, tymczasem w ci¹gu
dwóch ostatnich lat przyby³o ok. 700800 dzieci w wieku „podstawówkowym”. Lekcje na dwie zmiany by³y ju¿
codziennoœci¹ w minionym roku. Obecnie klasy licz¹ po 30 uczniów, nieba-
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wem trzeba bêdzie tworzyæ nowe,
a wówczas lekcje odbywaæ siê bêd¹ na
trzy zmiany, do godz. 21.00. Budowa
szko³y to koszt rzêdu ok. 34 mln z³,
tymczasem bud¿et Bia³o³êki na rok
2009 wynosi 40 mln z³. W przysz³ym
roku natomiast ma byæ mniejszy z powodu kryzysu o 10 mln.
M³odzi warszawscy architekci ze
spó³ki WXCA zdobyli pierwsz¹ nagrodê w miêdzynarodowym konkursie na
projekt Muzeum Wojska Polskiego
w Cytadeli. Nawi¹zali do historycznego
uk³adu budynków pawilonów gwardii
pieszej z XVIII w. Na osi utworzonej
przez al. Wojska Polskiego i Bramê
Straceñ zaprojektowali gigantyczny budynek z elewacj¹ wygl¹daj¹c¹ na prze¿art¹ rdz¹, z dwoma pawilonami po bokach i historycznym pl. Gwardii w czêœci œrodkowej. Koszt realizacji projektu
nie powinien przekroczyæ 420 mln z³.
Budowa muzeum ma siê rozpocz¹æ
w roku 2011, a jego otwarcie nast¹pi
w 2014.
2 Awaria rosyjskiego sk³adu sparali¿owa³a ruch w warszawskich metrze.
Do awarii dosz³o na stacji Centrum
ok. godz. 6.30. Na peronach t³oczy³y siê
tysi¹ce ludzi, powsta³o ogromne zamieszanie, a sk³ad uda³o siê uruchomiæ dopiero po godzinie. Normalny ruch przywrócono po nastêpnych 45 minutach.
W³adze metra przyznaj¹, ¿e sk³ady kupione dwa lata temu w Sankt Petersburgu maj¹ nieco wiêcej usterek ni¿ poprzednie. Objête s¹ trzyletni¹ gwarancj¹, dlatego wszelkie wady musz¹ byæ
usuniête przez producenta.

W Muzeum Techniki otwarto wystawê prezentuj¹c¹ fragment kolekcji niemieckiego dziennikarza Siegfrieda Tasche, fana ksi¹¿ek i filmów o Jamesie
Bondzie, który od lat zbiera wszelkie gad¿ety zwi¹zane z agentem 007. S¹ wœród
nich pluskwy nas³uchowe, zamaskowane skrytki na dokumenty, tajna broñ
szpiegowska, skafander kosmiczny,
a nawet samochody. Dziennikarz ma ju¿
w swoich zbiorach 150 oryginalnych
bondowskich rekwizytów, 800 plakatów
i ok. 15 tys. drobnych gad¿etów.
3 Na pl. Pi³sudskiego otwarto wystawê
poœwiêcon¹ polskim ofiarom II wojny
œwiatowej. Organizatorzy – Dom Spotkañ z Histori¹ i Oœrodek „Karta” – podkreœlaj¹, ¿e jest to pierwsze, symboliczne uhonorowanie wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej, którzy podczas
wojny padli ofiar¹ niemieckich i sowieckich represji. Multimedialna instalacja
sk³ada siê z 18 tablic odpowiadaj¹cych
18 kategoriom represji. Na ka¿dej umieszczono biogram jednej z ofiar reprezentuj¹cej konkretn¹ grupê przeœladowanych. Œmieræ i represje dotknê³y w czasie II wojny œwiatowej co trzeciego obywatela II RP, w sumie 12 mln osób. Dotychczas udokumentowano imiennie tylko 2 mln. z nich.
Prawobrze¿na Warszawa bêdzie
mia³a pierwsz¹ placówkê muzealn¹.
Muzeum Warszawskiej Pragi otworzy
swoje podwoje w 2011 r. Zajmie trzy
odrestaurowane XIX-wieczne kamienice przy ul. Targowej 50/52 i oficynê
w podwórzu, w której mieœci³ siê ¿ydowski dom modlitwy. Znajd¹ siê
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w nich sale wystawowe. Muzealny
kwarta³ zostanie zamkniêty budynkiem
zbudowanym wed³ug projektu wykonanego przez pracowniê PAS Projekt Architekci z Nadarzyna, w którym zaplanowano miejsce na restauracjê, oœrodek
edukacyjny dla m³odzie¿y, sklepik z pami¹tkami i centrum informacji turystycznej. Inwestycja mo¿e kosztowaæ
45 mln z³, z czego 15 mln przyzna³ minister kultury, a 30 mln przeznaczy
z bud¿etu miasto.
4 Na pl. Defilad rozpocz¹³ siê dwudniowy Orange Warsaw Festival. Organizowany po raz drugi, ma wype³niæ pustkê festiwalow¹. Warszawa w odró¿nieniu od innych miast nie mia³a do tej
pory masowej imprezy z muzyk¹ popularn¹. OWF ma te¿ pomóc miastu
w uzyskaniu tytu³u Europejskiej Stolicy
Kultury 2016 r. W programie m.in. Andrzej Smolik, Mika Urbaniak, Gaba
Kulka, Victor Davisa i Emmanuelle Seigner, funkowo-rockowa grupa N.E.R.D,
czy bigbandowa Groove Armada.
Po raz 16. w tym roku bandyci napadli na bank. Najczêœciej okradanym bankiem w stolicy jest Millennium, ale tym
razem obrabowany zosta³ oddzia³ Eurobanku przy ul. Grójeckiej. Policja jest
przekonana, ¿e za tegorocznymi napadami nie stoi ¿adna zorganizowana grupa
przestêpcza, gdy¿ ryzyko jest zbyt du¿e,
a ³up minimalny. Do tej pory uda³o siê
uj¹æ sprawców trzech napadów.
5 Na Dworcu Centralnym uruchomiono pierwsze cztery automaty biletowe. Stanê³y w hali g³ównej przy Cen-

trum Obs³ugi PKP Intercity. Maj¹ roz³adowaæ kolejki i zmniejszyæ czas oczekiwania na zakup biletu. Na razie mo¿na
w nich kupowaæ, p³ac¹c kart¹, tylko bilety na poci¹gi z miejscami objêtymi rezerwacj¹ i najwy¿ej z dwudniowym wyprzedzeniem. Pierwsze automaty do
sprzeda¿y biletów komunikacji miejskiej zamontowa³a na próbê Mennica
Polska w dwóch przegubowych autobusach (typ Solaris), które kursuj¹ na trasie linii 175. Mo¿na w nich kupiæ bilety
jednorazowe, dobowe, 20- i 40-minutowe, p³ac¹c bilonem.
Biuro Sto³ecznego Konserwatora
Zabytków rozpoczê³o szczegó³ow¹ inwentaryzacjê Starych Pow¹zek. Ksiêgi
cmentarne sp³onê³y podczas wojny, dlatego nie wiadomo, ile dok³adnie jest nagrobków na cmentarzu. Liczba 60 tys.
jest tylko orientacyjna. Nie ma tak¿e
pe³nej informacji o pochowanych tu
osobach. To praca na lata. Zaanga¿owano do niej szeœæ niepe³nosprawnych
osób z wy¿szym wykszta³ceniem, które
poleci³ urz¹d pracy. Przesz³y one odpowiednie przeszkolenie. Fotografuj¹,
mierz¹ i opisuj¹ ka¿dy nagrobek. Okreœlaj¹ stan zachowania i materia³ z jakiego zosta³ wykonany. Zebrany materia³
pos³u¿y do stworzenia elektronicznej
bazy danych wszystkich obiektów znajduj¹cych siê na cmentarzu.
7 Warszawskie ZOO ma now¹ atrakcjê – estuarium, czyli nietypowe akwarium z wod¹ morsk¹ i s³odk¹ o pojemnoœci ok. 800 l. Imituje ono œrodowisko
oko³orównikowej strefy morskiej wystêpuj¹ce zazwyczaj w ujœcia rzek wpa-
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daj¹cych do mórz lub oceanów.
W akwarium zamieszka³y ju¿ argusy,
monodaktylusy i barachusy, a niebawem do³¹cz¹ do nich rozdymki.
9 Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, ¿e z powodu kryzysu
zmniejszy³a siê liczba turystów zagranicznych korzystaj¹cych ze sto³ecznych
hoteli. W najlepszych, piêciogwiazdkowych hotelach zajêtych by³o ok. 65
proc. pokoi, w pozosta³ych natomiast co
drugi pokój pozostawa³ pusty. W najlepszych hotelach uby³o tzw. klientów korporacyjnych, najzamo¿niejszych (mniej
o 11 proc. w stosunku do 2008 r.). Dotychczas najwiêcej zagranicznych turystów przyjecha³o z Wielkiej Brytanii,
Niemiec i Francji. Coraz bardziej zaczyna siê te¿ liczyæ klient rodzimy, gdy¿
polscy turyœci coraz chêtniej korzystaj¹
z hoteli.
11 „Œwiat³oczu³e. Kolekcje fotografii w Muzeum Narodowym w Warszawie” to tytu³ wystawy prezentuj¹cej
prace polskich i zagranicznych mistrzów obiektywu od XIX w. do czasów
wspó³czesnych, m.in. Karola Beyera,
Jana Bu³haka, Jerzego Kosiñskiego,
Gustawa Le Graya, Jamesa Robertsona.
W sumie 952 fotografie, z których wielu nigdy nie publikowano. Wystawa
zorganizowana z okazji 170-lecia wynalazku fotografii przedstawia dzieje polskiego kolekcjonerstwa. Jej wiêksz¹
czêœæ poœwiêcono najstarszym koneserom fotografii. Zaprezentowano m.in.
kolekcjê Józefa Ignacego Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej, Olgi Niewskiej,
Leopolda Méyeta.

12 W³adze warszawskiego metra postanowi³y zatrudniæ jastrzêbia do p³oszenia go³êbi zanieczyszczaj¹cych stacje. Dotychczasowe próby ich odstraszania nie powiod³y siê, nie przestraszy³y siê one nawet sygna³u dŸwiêkowego
emitowanego na stacji S³u¿ew. Jastrz¹b
Mietek bêdzie codziennie przyje¿d¿a³
ze swoim opiekunem z Ostrowi Mazowieckiej, a miêdzy stacjami ma
podró¿owaæ metrem. Po wyp³oszeniu
go³êbi miejsca, w których siê gromadzi³y zostan¹ oczyszczone i pokryte specjalnym ¿elem, nastêpnie zostan¹ zamontowane na nich siatki zabezpieczaj¹ce.
Prawie 20 tys. osób uczestniczy³o
w zorganizowanym ju¿ po raz pi¹ty Ecco Walkathonie. Z Podzamcza wyruszyli doroœli, dzieci, niepe³nosprawni, kobiety w ci¹¿y. Id¹c, zdobywali pieni¹dze na cele dobroczynne. „Wychodzili”
704 309 z³. Tym razem mo¿na by³o
wesprzeæ organizacjê Street Kids International, pomagaj¹c¹ dzieciom z biednych ulic Polski i Kenii, World Wide
Fund fot Nature, chroni¹c¹ niedŸwiedzie polarne Arktyki, oraz fundacjê Anny Dymnej Mimo wszystko.
Biskup Tadeusz Pikus uroczyœcie
poœwiêci³ nowe drzwi w koœciele Jezuitów przy ul. Œwiêtojañskiej. Ich autor,
Igor Mitoraj, umieœci³ na niej trzy p³askorzeŸbione postaci – Matkê Bosk¹
wysy³aj¹c¹ w œwiat anio³y, swoich pos³añców. Ca³oœæ jest chropowata, okaleczona, jakby wydobyta z ruin Warszawy. Osadzenie drzwi w g³ównym portalu zakoñczy³o prowadzony od kilku lat
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remont koœcio³a, który w 2009 r. obchodzi swoje 400-lecie.
14 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego sta³a siê jednym z najbardziej obleganych przez nowo¿eñców
miejsc w Warszawie. Sesji fotograficznych i filmowych jest ju¿ tak wiele, ¿e
biblioteka zatrudni³a osobê odpowiedzialn¹ za ich organizacjê. Dba ona o zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy
liczb¹ studentów i ekip filmowych. Nowo¿eñcy, którzy chc¹ mieæ zdjêcia z biblioteki musz¹ wczeœniej uzyskaæ zgodê. Sesja jest bezp³atna. Na sesjê œlubn¹
w uliczce BUW-u i jego ogrodzie pozwolenia nie trzeba.
15 Zakoñczy³ siê trwaj¹cy kilka lat
remont Hotelu Mercure Grand Warszawa przy ul. Kruczej. Budynek zaprojektowano i wzniesiono w latach 50. XX w.
jako hotel dla delegacji przybywaj¹cych
z ca³ej Polski do ministerstw. Mimo ¿e
w trakcie remontu przekszta³cono gruntownie wnêtrza pokoi i restauracjê oraz
przeorientowano hol, to w stylistyce hotelu utrzymano wyraŸn¹ aluzjê do socrealizmu, widoczn¹ w odnowionych kilka
lat temu kamiennych elewacjach z lat
1954-1957. Œcianê holu zdobi, chyba
najd³u¿sze w Polsce, malowid³o ze sztafet¹ biegn¹cych sportowców.
16 Ratusz og³osi³ przetarg na kupno
i rozbiórkê opuszczonej hali KDT. Nabywca ma na rozbiórkê 150 dni. Oczyszczony z hali plac zostanie wykorzystany pod budowê drugiej linii metra. Miasto chce te¿ sprzedaæ swoje cztery
udzia³y w spó³ce KDT i zachêca kup-

ców, by je odkupili. Ich wartoœæ jest niewielka (4 tys. z³), ale nosz¹ one miano
tzw. z³otych udzia³ów. Miasto przy zak³adaniu spó³ki zagwarantowa³o sobie
bowiem za ich poœrednictwem decyduj¹cy wp³ywa na wiele podejmowanych
w KDT decyzji.
Gruba Kaœka, studnia infiltracyjna
umieszczona w nurcie Wis³y, obchodzi
45-lecie istnienia. By³a sztandarow¹ inwestycj¹ PRL-u. Jej budowa trwa³a ponad 10 lat. Prowadzi do niej tunel d³ugoœci 311 m biegn¹cy 7 m poni¿ej dna Wis³y. Studnia pobiera wodê za pomoc¹
drenów, przysypanych piaskiem, który
dzia³a jak sito. Kiedyœ nurt rzeki by³
wartki i piasek siê oczyszcza³, teraz gdy
Wis³a ma 0,80 m g³êbokoœci piasek poruszaj¹ p³ywaj¹ce hydrauliczne spulchniacze zwane od nazwiska projektanta
Jerzego Wojtkowskiego „Chudymi
Wojtkami”.
17 Msza odprawiona przez bpa Tadeusza P³oskiego przy pomniku Poleg³ym i Pomordowanym na Wschodzie
by³a g³ównym punktem obchodów 70.
rocznicy agresji ZSRR na Polskê. Wieczorem na dziedziñcu Zamku Królewskiego odby³ siê koncert „W ho³dzie
Polsce”. O godz. 21.00 w wielu oknach
zamigota³y p³omyki œwiec. O upamiêtnienie w ten sposób pamiêci ofiar sowieckich i niemieckich represji zaapelowa³y Dom Spotkañ z Histori¹ i Oœrodek „Karta”.
Z okazji 70. rocznicy wybuchu II
wojny œwiatowej w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim otwarto wy-
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stawê upamiêtniaj¹c¹ losy Polaków
w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Z³o¿y³y siê na ni¹ materia³y
z archiwów polskich, niemieckich, austriackich oraz ze zbiorów prywatnych
by³ych wiêŸniów. Pierwszy raz pokazano fotokopiê dyrektywy Hitlera dotycz¹cej napaœci na Polskê oraz telefonogram z rozkazem zniszczenia Warszawy
po powstaniu.
19 Rozpocz¹³ siê XIII Festiwal Nauki, którego has³o brzmi: „Brak inwestycji w naukê to inwestycja w ignorancjê”. Zaplanowano, ¿e w ci¹gu 9 dni
odbêdzie siê ok. 500 imprez zorganizowanych przy wspó³pracy 100 placówek
naukowych. Bêdzie mniej wyk³adów,
a wiêcej dzia³añ praktycznych. Organizatorzy zrezygnowali z tematu wiod¹cego na rzecz kilku g³ównych debat, nadaj¹cych ton festiwalowi, a mianowicie:
przysz³oœæ humanistyki, miejsce Polski
w globalnym wyœcigu kosmicznym,
nieskoñczona emancypacja kobiet i biologia syntetyczna.
19-20 Na Kanale ¯erañskim odby³y
siê mistrzostwa Polski i Grand Prix
w narciarstwie wodnym. Wystartowa³o
kilkudziesiêciu zawodników z kilku
pañstw. Wygra³a warszawianka, Olga
Kurczyñska.
21 Korki, brak czasu i dobrych dróg
dojazdowych do Warszawy powoduj¹,
¿e coraz wiêcej osób interesuje siê
mo¿liwoœci¹ dotarcia do stolicy helikopterem. Niestety, nad wiêksz¹ czêœci¹ miasta nie wolno lataæ w ogóle
prywatnym helikopterom, a poza tym

nie maj¹ one gdzie l¹dowaæ. Do niedawna jedynym czynnym helipadem,
czyli l¹dowiskiem dla helikopterów,
by³a platforma na dachu wie¿owca TP
SA przy ul. Twardej. Jednak¿e zezwolenie na l¹dowanie na niej anulowano,
poniewa¿ miasto przyst¹pi³o do zmiany
planu zagospodarowania pl. Defilad,
który przewiduje m.in. budowê wie¿owców przy ul. Emilii Plater. Wed³ug
zwolenników lotów helikopterem obawy o bezpieczeñstwo, które s¹ przyczyn¹ wycofania przez Urz¹d Lotnictwa
Cywilnego zezwolenia na l¹dowanie,
s¹ bezzasadne, gdy¿ helikopter w razie
potrzeby mo¿e awaryjnie wyl¹dowaæ
na ka¿dej wiêkszej ulicy.
22 Na obu jezdniach Trasy £azienkowskiej, od skrzy¿owania ul. Ostrobramskiej z al. Stanów Zjednoczonych
a¿ do ul. Grójeckiej na Ochocie, powsta³ najd³u¿szy bus pas w mieœcie.
Wed³ug ratusza pozwoli to skróciæ przejazd na tym odcinku o kwadrans. Niebawem bêd¹ te¿ kursowaæ têdy dwie dodatkowe linie autobusowe – 382 z os.
Ostombramska do Dworca Zachodniego oraz 415 z Mokrego £ugu, przez
Rembertów i Wiatraczn¹, do stacji metra Politechnika.
Wed³ug rankingu najdro¿szych ulic
œwiata, sporz¹dzanego co roku przez firmê analityczn¹ Cushman&Wakefield,
kryzys sprawi³, ¿e po³owa najdro¿szych
ulic sta³a siê znacznie mniej kosztowna.
Pierwsze miejsce na liœcie zajmuje Pi¹ta
Aleja w Nowym Jorku, gdzie rocznie za
metr kw. trzeba zap³aciæ ponad 13 tys. euro (o 8 proc. mniej ni¿ w zesz³ym roku).
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Tymczasem warszawski Nowy Œwiat odnotowa³ wzrost czynszów o 2,4 proc. Jest
jedyn¹ ulic¹ w Polsce, gdzie za metr kw.
lokalu trzeba zap³aciæ rocznie 1008 euro.
Analitycy firmy twierdz¹, ¿e przyczyn¹
jest rosn¹ca atrakcyjnoœæ ulicy, poniewa¿
niedaleko jest wyremontowane Krakowskie Przedmieœcie oraz przechodz¹ce modernizacjê Al. Ujazdowskie.
23 Ponad 100 podwójnych (stereoskopowych) zdjêæ Warszawy z prze³omu XIX i XX w. trafi³o do Muzeum Powstania Warszawskiego. Podarowa³a je
Danuta Szlajmer, do 1973 r. w³aœcicielka fotoplastykonu. Zdecydowa³a siê
przekazaæ zdjêcia, gdy dowiedzia³a siê,
¿e urz¹dzenie trafi³o pod opiekê muzeum. Przedstawiaj¹ one zarówno salon
stolicy – widoki Ogrodu Saskiego, Krakowskiego Przedmieœcia, Al. Ujazdowskich, £azienek Królewskich, jak i biedniejsze rejony miasta – nêdzne zau³ki
Starego Miasta, warsztaty i sklepy na
Sewerynowie.
24 Józef Hen, pisarz, scenarzysta
i dramaturg, zosta³ laureatem wznowionej w zesz³ym roku Nagrody Literackiej
m.st. Warszawy. Dyplom, medal i czek
na 100 tys. z³ odebra³ w galerii na skwerze Hoovera z r¹k prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz i przewodnicz¹cej
Rady Warszawy Ewy MalinowskiejGrupiñskiej. Wrêczono równie¿ nagrody po 20 tys. z³. W kategorii literatura
piêkna dla doros³ych otrzymali j¹ Anna
Piwkowska za tomik Farbiarka, Maciej
Wojtyszka za ksi¹¿kê dla dzieci i m³odzie¿y Bromby i Fikandra wieczór autorski oraz prof. Marek Kwiatkowski za

Gawêdy warszawskie (edycja o tematyce warszawskiej).
W Wilanowie otwarto prywatny
szpital Medicoveru. Ma 5 sal operacyjnych, 180 ³ó¿ek i najlepszej jakoœci
sprzêt diagnostyczny. Zespó³ tworz¹:
33 pielêgniarki i po³o¿ne oraz 60 lekarzy (docelowo ma byæ 400 osób). Doba
pobytu kosztuje 750 z³. W cenê jest wliczona dieta dobierana przez lekarza.
Warunkiem korzystania z us³ug szpitala
jest wykupienie polisy (miesiêcznie 30letni mê¿czyzna musi zap³aciæ 280 z³,
kobieta w tym samym wieku 320 z³,
a dziecko od 70 do 200 z³).
Od rana pod g³ówn¹ siedzib¹ Narodowego Banku Polskiego przy pl. Powstañców Warszawy ustawi³a siê kolejka chêtnych do nabycia banknotu kolekcjonerskiego wydanego w 200. rocznicê
urodzin Juliusz S³owackiego. Banknoty
o nominale 20 z³, w cenie 29 z³ za sztukê, wyemitowano w nak³adzie 80. tys.
To trzeci w historii banknot kolekcjonerski wydany w jubileuszowym roku
urodzin poety. Bank og³osi³, ¿e sprzedaje tylko po jednej sztuce, dlatego po kupieniu banknotu wiele osób stawa³o
w kolejce ponownie.
26 Filharmonicy Berliñscy, jedna
z najwspanialszych orkiestr œwiata, wyst¹pi³a w Filharmonii Warszawskiej.
Zagrali pod dyrekcj¹ jednego z najwy¿ej cenionych dyrygentów Simona Rattle’a. Przed wojn¹ berliñczycy koncertowali w Polsce dwukrotnie, po wojnie
tylko raz (w 1991 r.). Bilety na koncert
rozesz³y siê w ci¹gu jednego dnia. Fil-
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harmonicy zagrali m.in. II Symfoniê
D-dur Ludwiga van Beethovena i IV
Symfoniê c-moll Dymitra Szostakowicza.
27 Ponad 4 tys. osób wystartowa³o
w 31. Maratonie Warszawskim. Trasa
dwukrotnie okr¹¿a³a Œródmieœcie.
Oprócz zawodowców w imprezie wziê³o udzia³ wielu debiutantów, biegli te¿
niepe³nosprawni i rodziny z dzieæmi
w wózkach. Wiêkszoœæ bieg³a dla zabawy, aby siê sprawdziæ i pokonaæ siebie.
Ale byli i tacy, którzy biegn¹c chcieli
przypomnieæ o wa¿nych problemach,
jak np. Wies³aw Klich z Dru¿yny Szpiku, który chcia³ przypomnieæ ludziom
o tym, ¿e wci¹¿ jest ma³o dawców szpiku kostnego. Do mety na pl. Zamkowym dotar³o ponad 3 tys. osób. Wygra³
zawodnik z Etiopii Teshome Gelane
Etane.
28 Cztery firmy podpisa³y umowê na
doprowadzenie autostrady A2 od Strykowa pod £odzi¹ do Konotopy na przedmieœciach Warszawy. Budowê podzielono na
piêæ czêœci. Dwie z nich (w tym pocz¹tkowe za Strykowem) o d³ugoœci 50 km wytyczy za ok. 1,3 mld z³ firma China Over-

seas Engineering Group. Bêdzie to debiut na polskim rynku firm chiñskich.
17-kolometrowy odcinek w pobli¿u Nieborowa wybuduje Mostostal Warszawa
(za 843 mln z³), 18-kilometrowy pod
Grodziskiem firma Strabag (za 643 mln
z³), a 7-kilometrowy odcinek koñcz¹cy
siê w Konotopie firma Budimex-Dromex (za 425 mln z³). Prace powinny zacz¹æ siê w paŸdzierniku 2010 r.
30 Najkrótsza ulica w Polsce znajduje siê w Warszawie. To ulica Samborska. Ma tylko 24 m, odchodzi od ul.
Przyrynek na Nowym Mieœcie vis-à-vis
Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Noakowskiego. O zaroœniêtym
krzakami, œlepym zau³ku ma³o kto wie,
choæ istnieje on od prawie 240 lat i jest
zaznaczony na planie miasta. Uliczka
powsta³a w 1770 r., a nazwê wziê³a od
mieszczañskiej rodziny Samborskich,
do których w tamtych czasach nale¿a³y
miejscowe grunty. Niedawno z inicjatywy burmistrza Œródmieœcia Wojciecha
Bartelskiego w³adze dzielnicy postanowi³y zmieniæ zau³ek w atrakcjê turystyczn¹ stolicy.
Aleksandra So³tan-Lipska

