
Poniżej publikujemy trzy wspomnienia nagrodzone w 
konkursie z okazji 40-lecia Biura Odbudowy Stolicy, ogło-
szonym w 1987 r. przez Oddział Warszawski Tow. Urbanistów 
Polskich przy współpracy Biura Planowania Rozwoju War-
szawy. Są to teksty: Henryka Stamatelli, Stanisława Jan-
kowskiego i Wacława Kłyszewskiego. 

Kolejne, nagrodzone wspomnienia opublikujemy w nas-
tępnym numerze „Kroniki". 

Henryk Stamatello 

MOJA DROGA DO URBANISTYKI 

Myślę, że mogę nazwać się urbanistą, choć nie pracowałem ani jednego 
dnia w biurze planowania przestrzennego. Nie jestem również architek-
tem, ukończyłem Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

Uważam się za warszawiaka, choć urodziłem się w Siedlcach. Pomimo 
dużej sympatii, jaką czuję do Podlasia, jego ludzi serdecznych i dobrych 
oraz do jego smutnego ale urokliwego krajobrazu — nie mogę uważać się 
za podlasiaka, gdyż zbyt krótko przebywałem w miejscu rodzinnym. 

Przez kilka lat przed moim urodzeniem ojciec mój pracował w pol-
skich firmach budujących koleje i mosty w Rosji, zarówno europejskiej, 
jak i azjatyckiej. Matka, nie chcąc, aby jej dziecko urodziło się gdzieś 
w głębi Rosji, przyjechała do bliskich krewnych mieszkających w Siedlcach 
i w ten sposób zostałem obywatelem tego miasta gubernialnego. 

Niedługo tam bawiłem. Kilka miesięcy po moim urodzeniu rodzice 
przenieśli się do miejscowości, mającej dosyć ponurą nazwę — Dno. Budo-
wano tam w tym czasie linię kolejową Orsza—Petersburg. Dno było i jest 
dużą stacją węzłową. Później rodzice przeprowadzili się do Witebska. 
Dopiero w roku 1908, tj. kiedy miałem sześć lat, ojciec otrzymał posadę 
urzędniczą na Kolei Nadwiślańskiej w Warszawie. Od tego czasu całe 
moje życie związane jest z tym właśnie miastem. 

Z czasów mego wczesnego dzieciństwa niewiele pozostało w pamięci, 
poza dosyć mętnymi wspomnieniami o mieszkaniu zwykle w pobliżu dużej 
stacji kolejowej, hałasu pociągów i gwizdków lokomotyw w ciągu całej 
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doby. Pozostała mi za to znajomość rosyjskiego. Tę cechę dzieci wycho-
wanych w podobnych warunkach najlepiej obrazują słowa Miłosza z Ro-
dzinnej Europy: „słysząc dookoła siebie ciągle rosyjski język, mówiłem 
nim nie uświadamiając sobie, że jestem dwujęzyczny i że zmieniam układ 
ust w zależności od tego, czy zwracam się do do moich bliskich, czy do 
obcych". Znajomość rosyjskiego pozostała mi na zawsze i nigdy później nie 
musiałem się go uczyć. 

Napisałem, że od roku 1908 stale mieszkałem w Warszawie. Stwierdze-
nie to jest nieścisłe; właściwie powinienem był napisać, że od tego roku 
mieszkałem na obszarze należącym obecnie do Warszawy. 

Przed rokiem 1916 osada kolejarska Nowe Bródno, gdzie ówcześnie 
mieszkaliśmy, należała do gminy Bródno. Była to miejscowość o typie 
miejskim, ale bez wodociągu, gazu i elektryczności. Za oświetlenie służyły 
lampy naftowe, studnie mieściły się w podwórkach, a ulice nie były utwar-
dzone. Mieszkaliśmy tam, gdyż ojciec pracował jako urzędnik w biurze 
wydziału trakcji przy parowozowni Warszawa-Praga. Komunikacja z War-
szawą odbywała się koleją — ze stacji Praga (obecnie Warszawa-Praga) 
do dworca Kowelskiego (obecnie dworzec Gdański). 

Obecna część Warszawy położona na prawym brzegu Wisły, określana 
nazwami dzielnic Północ i Południe, przez wiele lat, a właściwie stuleci, 
była oddzielnym miastem. Mieszkańcy jej byli dumni z te j odrębności 
i niezależności. Cecha ta istniała częściowo aż do wybuchu II wojny świa-
towej. Starsi obywatele Pragi, jadąc przez most tramwajem na lewy brzeg 
Wisły mówili, że jadą „do Warszawy". Pojęcie centrum miasta w obecnej 
postaci nie istniało, a Praga miała własne centrum przy ul. Targowej 
(dziś podobnie mówią mieszkańcy Ursynowa). 

W roku 1911 zdałem egzamin i zostałem przyjęty do klasy wstępnej 
II Warszawskiego Gimnazjum Państwowego z rosyjskim językiem wykła-
dowym. Gmach tego gimnazjum mieścił się przy ul. Nowolipki 11. Do 
szkoły dojeżdżałem koleją, a następnie tramwajem lub częściej piechotą 
przez pl. Muranowski, ul. Nalewki do szkoły na Nowolipkach. Nalewki 
były główną ulicą handlową dzielnicy żydowskiej, siedzibą handlu zarów-
no hurtowego, jak i detalicznego. Ulica ta zasługuje na szczegółowy opis, 
ale mnie jako dziesięcioletniego ucznia najbardziej interesowały liczne 
stoiska ze słodyczami, gdzie — starsze zwykle — Żydówki proponowały swe 
bardzo smaczne wyroby: makagigi, panieńską (pańską) skórkę, bardzo 
słodkie ciastka typu wschodniego i znakomite obwarzanki „bajgełe" stano-
wiące specjalność piekarni żydowskich. 

W okresie kiedy uczęszczałem do wspomnianego gimnazjum, tj . w 
1. 1911-15, panowały już inne stosunki niż te, które dotyczą okresu przed 
rewolucją 1905-07 r. Przy języku wykładowym rosyjskim wszędzie poza 
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lekcjami mówiono prawie wyłącznie po polsku. Mówili po polsku Polacy, 
Żydzi, a nawet nieliczne dzieci Rosjan pracujących przez dłuższy czas 
w Polsce. Nikt nie miał z tego powodu żadnych przykrości. Wyłącznie dla 
Rosjan przeznaczone było I Warszawskie Gimnazjum, mieszczące się w 
Pałacu Staszica, przebudowanym pod koniec XIX w. przez rosyjskiego 
architekta w formach bizantyjskich i ruskich. Mówiono wtedy w War-
szawie, że to zeszpecenie Corazziańskiej architektury przez Rosjan jest 
słuszną karą i klątwą rzuconą na Corazziego za to, że w swoim czasie 
podjął się przebudowy barokowego kościoła Pijarów przy ul. Długiej na 
cerkiew. Corazzi zresztą, jak mówią o tym wspomnienia ludzi mu współ-
czesnych, nie uważał się nigdy za Polaka — nie nauczył się nawet dobrze 
mówić po polsku. Wyjechał do swojej ojczyzny, t raktując długoletni zresz-
tą pobyt w Polsce jako źródło dobrych zarobków. Nie należy się temu 
dziwić, bowiem w czasach obecnych podobnie robi wielu Polaków. 

Spośród moich kolegów z II Gimnazjum najlepiej pamiętam dwóch: 
Eugeniusza Bagińskiego, który stale straszył, że mnie pobije, jeśli nie 
będę go słuchał, i Henryka Wociala, który jako najwyższy w klasie 
posiadał obrazowe przezwisko „Bocian". Pierwszy z nich to późniejszy 
ulubieniec Warszawy znany jako Adolf Dymsza, drugi to znany mier-
niczy warszawski. 

I wojna światowa wybuchła 1 VIII 1914 r., kiedy przeszedłem do III 
klasy. Podczas wojny w gmachu szkoły urządzono szpital wojskowy, 
a szkoła została przeniesiona do tzw. Galerii Luksemburga, krytego wielo-
piętrowego pasażu łączącego ul. Niecałą z Senatorską. W zimie 1914/15 r. 
życie w Warszawie toczyło się prawie normalnie. Front ustabilizował się 
w odległości 40—50 km od Warszawy na linii określanej w przybliżeniu 
Mszczonów—Sochaczew. Od czasu do czasu słychać było kanonadę daleką. 
Również z rzadka pojawiały się nad Warszawą niemieckie samoloty „Tau-
be" (gołąb) lub „Zeppelin" o kształcie srebrzystego cygara. Zrzucały one 
czasami kilkukilogramowe bomby, które nie czyniły większej szkody; 
naloty były tłumnie oglądane przez publiczność. Nie było wówczas jeszcze 
artylerii przeciwlotniczej, chyba że czasami próbowali ją zastąpić poje-
dynczy żołnierze strzelając do samolotu z karabinów, rzecz jasna bez 
skutku. 

Warunki zmieniły się poważnie w czerwcu 1915 r. Rosjanie zaczęli 
przygotowywać się do opuszczenia Warszawy. Ojca zawiadomiono, że 
kolejarze zostaną ewakuowani do Rosji — jednak nie podano do wiado-
mości kiedy, dokąd i w jakich warunkach. Również w gimnazjum poin-
formowano uczniów, że szkoła będzie ewakuowana do Kaługi. W tych 
warunkach rodzice postanowili, że ja z matką wyjedziemy do krewnych 
do Oratowa na Ukrainie, niedaleko Humania, a po ustabilizowaniu się sy-
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tuacji spotkamy się w kościele w Kałudze. Było to najpewniejsze miejsce 
do odnalezienia się, gdyż prawie w każdym mieście gubernialnym w Rosji 
był kościół. 

Oratowo było dużym polskim majątkiem, jakich wiele było wówczas 
na Ukrainie, był tam kościół z XVII w., pałac, cukrownia. Przebywałem 
tam z matką do końca sierpnia 1915 r., aby we wrześniu po uciążliwej 
podróży znaleźć się w Kałudze i móc chodzić do szkoły nie tracąc roku. 

W listopadzie 1915 r. przyjechał ojciec i zabrał nas do Moskwy, gdzie 
zdołał się osiedlić. I znowu problem: moja szkoła. Po usilnych staraniach 
zostałem przyjęty do prywatnego rosyjskiego gimnazjum im. Szełaputina 
w dzielnicy Moskwy zwanej Dziewicze Pole. Szkoła, do której uczęszczały 
dzieci zamożnej inteligencji moskiewskiej — adwokatów, lekarzy i bogat-
szych kupców. Byłem jednym z dwóch tylko cudzoziemców, drugim był 
Litwin z Kowna, Olek Maczunas, mówiący po polsku ze ślicznym śpiew-
nym akcentem litewskim. Nie czułem się dobrze w tej szkole, pomimo 
dobrego i nawet serdecznego stosunku kolegów i ich rodziców do nas, 
„bieżeńców": odmienne zwyczaje, sposób bycia i odczuwana obcość — 
i silne uczucie tęsknoty do Warszawy. 

We wrześniu 1916 r. zacząłem chodzić do polskiego gimnazjum Cen-
tralnego Komitetu Obywatelskiego (CKO) w Moskwie. Dyrektorem był 
znany powszechnie geograf i krajoznawca Kazimierz Kulwieć. Była to 
szkoła o wysokim poziomie nauczania — większość nauczycieli to ów-
cześni albo późniejsi profesorowie polskich wyższych uczelni. Szkoła wy-
chowania patriotycznego i obywatelskiego. Drużyna harcerska im. Tadeu-
sza Kościuszki. Atmosfera, w której czuje się już bliską niepodległość 
Polski. Moja kochana szkoła. Na wiosnę 1918 r. kończę szóstą klasę 
gimnazjum. 

Rok 1917, rok dwóch rewolucji, marcowej i październikowej, a właści-
wie dla nas listopadowej. Jako kilkunastolatek nie czuję historycznej 
wielkości czasu. Odczuwam za to trudne warunki życia — rozpoczynający 
się głód, a w zimie 1917/18 dotkliwe zimno. Jest to chyba najcięższa zima 
w moim życiu. 

W czerwcu 1918 r. rodzice postanawiają wracać do Polski. Jedziemy 
w grupie nie zorganizowanej ze znajomymi. Uciążliwa podróż trwa prawie 
trzy tygodnie. Do Warszawy nie mogliśmy wrócić, ponieważ była wtedy 
miastem zamkniętym. W lipcu i sierpniu gościliśmy u mego wuja ks. Ada-
ma Murawskiego, proboszcza w Cieksynie koło Nasielska. Pełnia szczęścia. 
Nareszcie polska wieś. Mogę ze wszystkimi wokół mówić po polsku. Na-
reszcie nie jestem głodny. 

W Cieksynie gościliśmy do końca sierpnia. Rodzice moi nie chcieli, 
abym stracił rok szkolny i dlatego przenieśliśmy się do Łomży, korzystając 

20 



ARTYKUŁY 

z pomocy przyjaciela ojca. W Łomży zostałem zapisany do tamtejszego 
gimnazjum. Była to już piąta szkoła średnia podczas kilku lat mojej edu-
kacji. Wspominam tu o tym dlatego, że chciałbym chociażby w ten sposób 
wykazać swą głęboką wdzięczność moim drogim rodzicom za trudy 
i kłopoty, które musieli ponieść, aby zapewnić mi wykształcenie bez 
przerw w trudnych warunkach wojennych i ciągłych przeprowadzkach. 

W gimnazjum w Łomży doczekałem dnia 11 XI 1918 r. Czuło się 
atmosferę zmian. W tym dniu rano w szkole postanowiliśmy przyłączyć 
się do akcji rozbrajania Niemców. Wyszedłszy na ulicę spotkałem pierw-
szego „mojego" żołnierza niemieckiego. Był to starszy człowiek. Pod-
szedłem doń i moją najlepszą szkolną niemczyzną proponuję mu, aby mi 
oddał karabin. Nie protestuje, wydaje mi się nawet, że robi to z pewnego 
rodzaju zadowoleniem. Poklepuje mnie po ramieniu. Bez protestu oddaje 
mi również ciężki pas z pełnymi ładownicami. Przejęty lekturą Gąsiorow-
skiego i Przyborowskiego wiem, że żołnierz polski nie znęca się nad poko-
nanym nieprzyjacielem i w razie jego poddania się może mu zostawić 
boczną broń. Nie zabieram mu przeto bagnetu, choć mam na to wielką 
ochotę. 

Do gimnazjum w Łomży chodziłem do początku grudnia. Zaczęła się 
odbudowywać polska administracja. Również i koleje zaczęły pracować 
już pod nazwą PKP. Ojciec otrzymał pracę w poprzednim miejscu i już 
w grudniu 1918 r. zamieszkaliśmy znowu na Nowym Bródnie, tym razem 
już w powiększonej Warszawie. 

Z radością wróciłem do swojej szkoły z Moskwy. Obecnie nosiła ona 
nazwę RGO; dyrektorem był znowu K. Kulwieć. Mieściła się w War-
szawie na pl. św. Aleksandra 8 (dzisiejszy pl. Trzech Krzyży). Tym razem 
udało mi się ukończyć całą szkodę aż do matury, którą zdałem w 1920 r. 

Ze swych współkolegów z gimnazjum Kulwiecia muszę wymienić 
dwóch. Jeden z nich to Zygmunt Skibniewski — nazwisko to nie może 
być obce żadnemu urbaniście polskiemu. Zygmunt zresztą był dodatkowo 
w moim zastępie 20 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, do czego chętnie 
sam się przyznaje. Drugim był Jan Podoski — wybitny specjalista od 
spraw komunikacji, również wystarczająco dobrze znany w środowisku 
urbanistów. Janek był jednocześnie uczestnikiem Harcerskiego Kursu 
Instruktorskiego w Piwnicznej w 1922 r. 

Rok 1920. Znowu wojna. Tym razem już bardzo blisko Warszawy. 
W końcu lipca zgłosiłem się jako ochotnik. Dostałem przydział do 18 puł-
ku artylerii ciężkiej w Modlinie. Nazwa baterii nie zgadza się z uzbroje-
niem. Wyposażenie baterii — działa lekkie, cztery armaty średnicy 75 mm, 
produkcji francuskiej typ rok 1892. Według opinii ogniomistrza instruk-
tora, podoficera z armii niemieckiej, który przyjechał z błękitną armią 
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Hallera, są to armaty najlepsze na świecie — bardzo celne z doskonałymi 
oporopowrotnikami. Strzelań ostrych podczas ćwiczeń nie było z powodu 
braku miejsca, czasu i oszczędzania amunicji. W dniu 12 VIII wyjecha-
liśmy na pozycje. Cel — obrona przeprawy przez rzekę Wkrę w Borkowie. 
13 i 14 VIII jestem łącznikiem — telefonistą. W dniu 15 VIII zostałem 
wyznaczony jako zamkowy do obsługi działa. Strzelamy przez kilka go-
dzin, aż do wyczerpania amunicji w jaszczach. W pewnej chwili usły-
szałem meldunek z punktu obserwacyjnego, że udało nam się trafić w 
punkt obserwacyjny nieprzyjaciela, tj . w wieżę kościoła w Cieksynie. 
Jestem przerażony — znowu narobiliśmy szkody memu wujowi, który już 
tyle wysiłku włożył w naprawienie uszkodzeń powstałych w 1915 r. pod-
czas oblężenia Modlina przez Niemców. 

W grudniu zostałem zdemobilizowany w stopniu bombardiera. Po przy-
jeździe do Warszawy zostałem przyjęty w styczniu 1921 r. na I rok Wy-
działu Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, bez egzaminu wstęp-
nego, jako zdemobilizowany. Podobne zwolnienie uzyskali w roku 1982 
i 1983 moi znacznie młodsi koledzy. 

W czasie studiów na Politechnice brałem czynny udział w pracy har-
cerskiej, co bynajmniej nie wpłynęło na szybki postęp studiów. W roku 
1922 ukończyłem pierwszy w niepodległej Polsce Harcerski Kurs Instruk-
torski w Piwnicznej, razem z Aleksandrem Kamińskim, słynnym później 
działaczem Szarych Szeregów. W roku 1924, już jako instruktor harcerski, 
wziąłem udział w Jamboree (3 Boy Scouts International Jamboree) w 
Kopenhadze. Byłem wtedy oboźnym polskiej drużyny reprezentacyjnej, 
biorącej udział w Międzynarodowych Zawodach Harcerskich. Członkami 
tej drużyny byli m.in. Piotr Biegański i Jurek Hryniewiecki. Drużyna 
polska zajęła w tych zawodach III miejsce. Byliśmy z tego bardzo dumni, 
a ja — szczególnie z okoliczności, że zostałem wtedy osobiście przedsta-
wiony generałowi Baden Powellowi. 

Studia na Politechnice trwały do 1927 r. Byłem dość mocny w mecha-
nice budowli i interesowałem się bardzo mostami. Liczyłem, że będę kon-
struktorem mostów o dużej rozpiętości. Niespodziewanie dla samego siebie 
zdecydowałem się po uzyskaniu absolutorium wziąć temat pracy dyplo-
mowej u prof. Radziszewskiego z wodociągów i kanalizacji, licząc, że będę 
taki projekt robił krócej. Myślę, że tę właśnie okoliczność należy upatry-
wać jako początek mojej drogi do urbanistyki. 

Profesor dał mi niechętnie temat pracy. Był projekt wodociągów dla 
Kielc. Nad projektem pracowałem cztery miesiące. Kielczanie powinni być 
chyba radzi, że otrzymali wodociągi według innego projektu. Dyplomanci 
Wydziału Inżynierii Lądowej byli obowiązani projektować również elewa-
cje budynków. Byłem wówczas zwolennikiem architektury dworkowej — 
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barokowej. Dlatego budynki potrzebne na stacji do uzdatniania wody mia-
ły wysokie dachy kryte dachówką, wieża ciśnień w Kielcach miała wygląd 
wieży ciśnień na stacji w Pruszkowie, zaś budynek filtrów był podobny 
do dworca żyrardowskiego. Ku memu zdziwieniu projekt podobał się 
Profesorowi, tak że po skończonym egzaminie zaproponował mi poparcie 
potrzebne do uzyskania pracy w Wodociągach w Warszawie. Z tej pro-
tekcji skorzystałem we wrześniu 1928 r. po ukończeniu Szkoły Podcho-
rążych Rezerwy Saperów w Modlinie. 

Zgłosiłem się do dyrektora Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, 
inż. Włodzimierza Rabczewskiego. Po przeczytaniu listu polecającego 
zapytał mnie, czy chcę pracować w biurze, czy na budowie. Odpowiedzia-
łem, że wolę na budowie. Dyrektor uśmiechnął się i powiedział: „jeśli pan 
rzeczywiście chce pracować na budowie a nie w biurze, to tej decyzji nie 
powinien pan żałować, gdyż skieruję go na bardzo ciekawą budowę i do 
bardzo dobrego kierownika". Tak się rzeczywiście stało — trafiłem na bu-
dowę kolektora zwanego A2, dużych wymiarów (szerokość 160 cm, wyso-
kość 225 cm), budowanego w ul. Okopowej, metodą tunelową na głębo-
kości spodu kanału przeszło 10 m. Od kierownika tej budowy, inż. Włodzi-
mierza Skoraszewskiego bardzo wiele się nauczyłem. Jestem mu za to 
dotychczas wdzięczny. 

Włodzimierz Rabczewski został dyrektorem Wodociągów i Kanalizacji 
w Warszawie w wyniku konkursu ogłoszonego przez Zarząd Miejski. Był 
to człowiek bardzo inteligentny, z bardzo lotnym umysłem, rozważny w 
decyzjach. O jego charakterze może świadczyć fakt, że będąc w swoim 
czasie profesorem Politechniki Kijowskiej nigdy nie mówił o tym i nigdy 
nie używał tego tytułu, uważał bowiem, że tytuł profesora przysługuje 
tylko wtedy, kiedy pełni się funkcje dydaktyczne w wyższej uczelni. 

Dziś trudno sobie wyobrazić ministra, a nawet wiceministra bez tytułu 
profesorskiego. Nawet na stanowiskach niższych pracują docenci, i to habi-
litowani. Za to nader często można usłyszeć w radiu lub telewizji profe-
sora mówiącego niepoprawną polszczyzną. 

W roku 1930 byłem już samodzielnym kierownikiem budowy. Objęcie 
tej funkcji oceniam jako drugi mój krok w kierunku urbanistyki. Rozwój 
miast był i pozostaje związany nierozerwalnie z budową wodociągów i ka-
nalizacji. A zatem — uznałem się za urbanistę. 

Aż do 1938 r. byłem kierownikiem grupy roboczej, zwanej wtedy bry-
gadą. Budowaliśmy duże kolektory, przeważnie metodą tunelową i ruro-
ciągi tłoczne o dużych średnicach dochodzących do 1200 mm. W niektó-
rych sezonach budowlanych liczba robotników w brygadzie dochodziła do 
tysiąca. Byli to w większości robotnicy wykwalifikowani. Muszę tu wy-
razić uznanie i podziw dla pracowitości, uczciwości i sumienności tych 
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ludzi, którzy pracowali ambitnie, bez potrzeby stałego nadzoru. Wielokrot-
nie spotykałem z ich strony objawy uczucia, które nazwałbym przyjaź-
nią. Z personelu technicznego kierownictwa grupy pragnę wymienić swo-
ich zastępców, inż. H. Janczewskiego i inż. T. Jabłczyńskiego. Wiele sko-
rzystałem z ich współpracy. 

W sierpniu 1938 r. decyzją Prezydenta Starzyńskiego zostało powołane 
Biuro Studiów Kolei Podziemnej w Warszawie, którego kierownikiem 
został inż. Jan Kubalski. Biuro miało za cel przygotowanie materiałów do 
ogłoszenia przetargu międzynarodowego na budowę pierwszej linii metra. 
Przedsiębiorstwo albo firma wygrywająca przetarg miały opracować pro-
jekt i przeprowadzić budowę, oddając całą inwestycję do eksploatacji 
wraz z taborem. Miasto miało na ten cel otrzymać kredyty gwarantowane 
przez państwo. Moim zadaniem było wykonanie tzw. podkładu geologicz-
nego. Wykonanych zostało na projektowanej trasie (prawie zgodnej zresz-
tą z trasą obecnie budowanego metra) kilkadziesiąt otworów badawczych. 
Materiały z otworów przekazano do Instytutu Geologicznego i... wybuchła 
wojna. 

W dniu 31 VIII 1939 r. wróciłem do pracy w Dyrekcji Wodociągów 
i Kanalizacji. Pracowałem tam do wybuchu Powstania na kilku stanowis-
kach, najdłużej jako naczelnik Stacji Pomp Rzecznych na ul. Czernia-
kowskiej. Dobry Ausweis, nocna przepustka, niezła znajomość niemiec-
kiego i dużo szczęścia pozwoliły mi przetrwać ten okres bez większych 
strat, i 

1 sierpnia 1944 — Powstanie Warszawskie. Jestem w Wojskowej Służ-
bie Ochrony Powstania (WSOP) komendantem wojskowym personelu 
podstawowych ośrodków Wodociągów i Kanalizacji. Tragedia. Wszystkie, 
także chronione ośrodki, jak Stacja Pomp na ul. Czerniakowskiej, Stacja 
Pomp na ul. Karowej, a przede wszystkim Stacja Filtrów znajdują się poza 
obszarem regularnych walk i Niemcy obsadzają je w ciągu kilku dni. To, 
że zarówno ja, jak i mój zastępca ppor. inż. Henryk Janczewski wyszliśmy 
cało przy końcu Powstania, należy zaliczyć do cudów. 

Po Powstaniu kilka dni spędziłem u znajomych niedaleko Grójca, aby 
po odszukaniu w Radomsku mej matki znaleźć schronienie u przyjaciół 
z Krakowa — rodziny profesorostwa Latkowskich w ich domu w Zakopa-
nem. Spędziłem tam okres do 29 I 1945 r., kiedy to Zakopane zostało 
zajęte przez wojska radzieckie. 2 II 1945 r. wyruszyłem z plecakiem do 
Warszawy. Do Krakowa szedłem pieszo, później korzystałem z nadarza-
jących się okazji: wozów konnych, samochodów wojskowych, wreszcie 
kolei. Do Warszawy dotarłem 13 II. 

Nie czuję się na siłach i nie widzę potrzeby opisywania mych wrażeń 
z pierwszego spotkania ze zniszczonym miastem. Inni zrobili to już lepiej. 
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Zgłosiłem się do Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji i zostałem miano-
wany naczelnikiem Działu Odbudowy. Wstępne oględziny: filtry nie 
zniszczone, jest nawet zapas wody w zbiorniku wody czystej. Nie odna-
wiana od kilku miesięcy, ale nadaje się do użytku. Pompy elektryczne 
wraz z silnikami wywiezione. Pozostały nie naruszone trzy najstarsze, 
pochodzące z 1885 r. pompy parowe, wraz z kotłami. Jest nawet mały 
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zapas węgla. Zakład Filtrów mógłby pracować, jeśli tylko otrzymywałby 
wodę surową i można by było korzystać z sieci rozdzielczej. Urzęduje już 
od kilku dni naczelnik Stacji Filtrów, inż. Henryk Janczewski. Stacja 
pomp rzecznych, pompująca wodę z Wisły na filtry, przedstawia rozpacz-
liwy obraz. Wszystkie cztery budynki pomp wysadzone w powietrze aż do 
fundamentów. Nie ma mowy o szybkiej odbudowie. Trzeba myśleć o roz-
wiązaniu prowizorycznym. Postanawiam wybudować poza obrębem gru-
zów pompownię czasową. W fabryce pomp inż. Twardowskiego znajdu-
jemy dwie pompy nadające się do naszych celów. Zgłaszają się do pracy 
robotnicy, przeważnie z obszaru Warszawy i jej najbliższych okolic. Są to 
„starzy warszawiacy", a większość z nich znam osobiście. Są bardzo chęt-
ni, pracują w nastroju, który nazwać można entuzjazmem. 

Nową pompownię budowaliśmy przez trzy miesiące, aby 24 V pod-
łączyć ją do jednego z czterech przewodów tłocznych uprzednio napra-
wionego i rozpocząć pompowanie wody wiślanej na filtry. Wodociągi 
warszawskie mogą już pracować. Musi teraz nastąpić żmudna reperacja 
rur sieci rozdzielczej i kanałów. Reperację tę umożliwia zapas rur i kształ-
tek różnych średnic, których Niemcy nie zdołali wywieźć. 

W marcu przyjeżdża do Warszawy misja rządu radzieckiego. Na jej 
czele stoi Nikita Chruszczow, premier rządu Ukraińskiej Radzieckiej 
Republiki Socjalistycznej. W jego ekipie znajdują się eksperci od poszcze-
gólnych specjalności. W dniu przeznaczonym dla wodociągów towarzyszę 
dyrektorowi J. Wojniewiczowi obwożącemu misję po uszkodzonych miej-
scach. N. Chruszczow osobiście robi dobre i sympatyczne wrażenie; jest 
uprzejmy, uważnie słucha, ma poczucie humoru, pozwala sobie na drobne 
żarty. Jest zadowolony, że obaj z dyrektorem Wojniewiczem mówimy po 
rosyjsku i nie potrzebujemy pomocy tłumacza. Po objeździe jemy obiad 
w restauracji „Polonia". Później przekazuję jednemu z ekspertów spis 
najbardziej potrzebnych nam urządzeń. Są to głównie pompy dużych 
średnic, zarówno dla filtrów, jak i dla projektowanej dużej pompowni 
na ul. Czerniakowskiej. Następnego dnia dyrektor otrzymuje podpisane 
przez Chruszczowa zarządzenie skierowane do komendanta Zarządu Zdo-
byczy Wojennych (Trofiejnoje Uprawlenije) w Gliwicach z poleceniem 
spełnienia naszych żądań. 

W kilka dni potem jadę do Gliwic. Towarzyszą mi: inżynier elektryk 
i specjalista od pomp. W Gliwicach komendant Zarządu Zdobyczy Wojen-
nych, generał, przyjmuje nas z powściągliwą uprzejmością. Nie wiedzia-
łem, jak się mam do niego zwracać, gdyż nie chciałem używać zwrotu 
„gospodin", odpowiadającemu polskiemu „pan". Zwrot ten, powszechnie 
stosowany w Rosji przed rewolucją, nabrał potem znaczenia pejoratyw-
nego. Zwróciłem się do niego „towarzyszu generale". Otrzymałem odpo-
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wiedź: „orioł pietuchu nie towariszcz", co znaczy, że kogut nie jest towa-
rzyszem dla orła. Chciałem zapytać, kto z nas jest kogutem, ale się bałem. 
Generał nie był entuzjastą odbudowy Warszawy. Przeczytał pismo i po-
wiedział krótko, że takich pomp i sprzętu nie ma. Powiedział również, że 
takie pompy będziemy mogli znaleźć we Wrocławiu, jak tylko skończy 
się jego oblężenie, co ma nastąpić w najbliższym czasie. Nie byłem zach-
wycony tą obiecującą możliwością i poprosiłem o potwierdzenie decyzji 
generała na piśmie. Jestem bowiem zobowiązany złożyć Chruszczowowi 
raport o załatwieniu sprawy. Dopiero wtedy jeden z wyższych oficerów 
obecnych przy rozmowie zaproponował, by może poszukać potrzebnych 
pomp pomiędzy przygotowanymi do wywiezienia urządzeniami zdemon-
towanej fabryki chemicznej w Kędzierzynie. Pojechaliśmy tam i rzeczy-
wiście pompy były. Moi towarzysze szybko oznaczyli je pożyczoną farbą, 
malując po polsku napisy: „do Warszawy". W maju pompy do Warszawy 
dotarły; niektóre z nich uszkodzono podczas transportu. 

W lutym 1946 r. został zwolniony ze stanowiska bez wypowiedzenia 
J. Wojniewicz. Zwolnienie było tak nagłe, że nie pozwolono mu wejść do 
gabinetu i zabrać drobiazgów pozostawionych na biurku. Na jego miejsce 
„przyniesiono w teczce" nowego dyrektora, inż. Stanisława Wojnarowicza. 
Nowy dyrektor nie znał zupełnie wodociągów i kanalizacji warszaw-
skiej. Był za to bardzo zarozumiały i pewny siebie. W tych czasach zmiany 
na kierowniczych stanowiskach były bardzo częste. Zwykle nowy kierow-
nik wykazywał aktywność przede wszystkim przez przeprowadzanie 
zmian organizacyjnych. Pozorowały one na ogół zmianę czegoś starego, 
czasem reakcyjnego, na coś nowego, postępowego. Nie inny był też nowy 
dyrektor Wodociągów i Kanalizacji. Nie można było nic zarzucić technicz-
nemu działaniu urządzeń, przeto w pierwszym okresie jego działalności 
zmiany nosiły charakter oszczędnościowy, inspirowany zresztą przez dzia-
łalność Komisji Planowania. Niektóre z tych zmian, rzekomo oszczędnoś-
ciowych, miały charakter personalny — zlikwidowano np. funkcję tzw. 
obchodowych, tj. ludzi (zwykle emerytów), których obowiązkiem codzien-
nym było obejście przydzielonego im rejonu i sporządzenie raportu 
o wszystkich zauważonych uszkodzeniach urządzeń, np. ucieczek wody. 
O potrzebie utrzymywania takiej inspekcji obecnie nikt nie wątpi. 

Inne działania dotyczyły rezerw — zlikwidowano około połowy zaso-
bów magazynów rur i kształtek potrzebnych do napraw awaryjnych. 
Ponieważ zaniechano na sieci kanalizacyjnej stosowania wentylacji, urzą-
dzeń do płukania kanałów, zapasowe urządzenia dla tych celów oddano na 
złom; zmieniono typ zasuw, hydrantów i armatury naziemnej, idąc w kie-
runku oszczędności przez zmniejszenie ich ciężaru. Zasuwy i hydranty 
mają obecnie cieńsze ścianki i są mniej odporne na przemarzanie. 
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Niektóre z wniosków przynosiły ich autorom drobne zarobki, ale nie 
sposób porównać sumy tych zarobków ze stratami, jakie w związku 
z rzekomymi oszczędnościami ponosiła gospodarka miejska. 

Trudno jest mi znaleźć słowa dla wyrażenia sądu o decyzji nowego 
dyrektora dotyczącej rozbiórki i oddania na złom trzech zabytkowych 
i nie uszkodzonych pomp parowych z końca XIX w. Pracowały one do 
końca 1946 r., miały znaczną wartość muzealną. Mogły być ozdobą mu-
zeum wodociągów warszawskich, świadczyć o ich stuletniej historii. Inne 
miasta, jak np. Sztokholm i Amsterdam, starannie konserwują podobne 
urządzenia. Wstydzę się za autora tego postępku. 

Nie mogły mi się podobać działania tego rodzaju. Nie chciałem za nie 
ponosić choćby tylko pośredniej odpowiedzialności. Po krótkiej, ale bar-
dzo ostrej wymianie zdań na ten temat złożyłem na ręce dyrektora Woj-
narowicza żądanie zwolnienia mnie z pracy z terminem natychmiastowym. 
Rezygnacja została przyjęta, ale postępek mój zepsuł mi gruntownie 
opinię w Zarządzie Miasta Warszawy, czego skutki odczułem później. 

Przez dwa tygodnie byłem bezrobotny. Na szczęście znalazłem nową 
pracę w Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy w charakterze inspektora 
nadzoru robót budowlanych. Pracę w WDO rozpocząłem 1 V 1947 r. od 
udziału w pochodzie pierwszomajowym. Chciałem wykazać gorliwość i za-
angażowanie w nowym miejscu pracy. Poprosiłem więc dyrektora Hen-
ryka Smoleńskiego, aby dał mi nieść transparent z dużym portretem 
Marksa. Miałem uznanie dla postaci z portretu i bardzo podobał mi się on 
graficznie. Niestety spotkałem się z odmową. Dyrektor oświadczył, że 
jestem nowym pracownikiem i nie może mieć do mnie zaufania — po 
pochodzie mogę bowiem ukryć transparent gdzieś w zaroślach, zamiast 
odnieść go do magazynu przy ul. Chocimskiej. 

Przez trzy miesiące nadzorowałem budowy szkół o typie barakowym. 
W sierpniu wybrałem się na urlop w góry. Jednego dnia po powrocie 
z wycieczki na Kościelec wręczono mi depeszę z Warszawy. Była podpi-
sana przez inż. Józefa Sigalina. Treść depeszy bardzo mnie zdziwiła: 
„Proszę przyjechać natychmiast do Warszawy celem opracowania projektu 
tunelu na trasie W-Z". Byłem zaskoczony. Przed wyjazdem na urlop prze-
czytałem dokładnie artykuł w „Stolicy" o projektowanej trasie wschód-
-zachód. Starannie zapoznałem się z informacjami o tej budowie. Zawierał 
je artykuł inż. C. Lubińskiego Jak będziemy budowali tunel. Były tam 
w miarę szczegółowe informacje o rodzaju przekroju poprzecznego tunelu 
z wymiarami. Zawierał on też wiadomości, że prace zostaną wykonane 
„środkami całkowicie zmechanizowanymi". Dokładny opis projektu i prze-
widywanej metody wykonawstwa pozwoliły mi sądzić, że projekt jest już 
zupełnie gotowy i problem jego opracowania jest przesądzony. Bardzo 
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4. Gruba Kaśka 

byłem ciekawy pierwszego spotkania z inż. Sigalinem. Spotkanie miało 
miejsce następnego dnia po przyjeździe do Warszawy w pracowni W-Z 
w BOS. Prócz inż. Sigalina brali w nim udział pozostali autorzy projektu. 
Inż. Sigalin spytał mnie, czy podejmę się opracowania projektu tunelu 
na trasie W-Z. Nie było mowy o poprzednim projekcie inż. Lubińskiego, 
ja również nie poruszałem tej sprawy ze zrozumiałych względów. Nie 
starałem się również dowiedzieć, co czy kto był przyczyną, że zwrócono 
się z propozycją do mnie; dotychczas tego nie wiem, mogę się tylko 
domyślać. 

Opracowanie moje różniło się znacznie od wspomnianego projektu 
inż. Lubińskiego. Pozwalało one zrezygnować z nadmiernej, a mało realnej 
mechanizacji robót oraz zachować istniejącą i prawie nie naruszoną wieżę 
dzwonnicy przy Kościele Sw. Anny. Nie wymagało także budowy dużego 
placu przeładunkowego sprzętu mechanicznego u podnóża Zamku. 

Opracowałem cztery warianty konstrukcji tunelu. Obliczenia statyczne 
konstrukcji wykonał mi metodą wykreślną inż. Wacław Błaszczyk, mój 
długoletni przyjaciel. Metoda wykreślną jest wystarczająco dokładna dla 
projektu wstępnego, a obliczenia i rysunki zajęły tylko 20 dni. 

Projekt wstępny został przedstawiony Radzie Technicznej Minister-
stwa Komunikacji 7 X 1947 r. Nie byłem obecny na posiedzeniu. Jego 
przebieg znam tylko z książki J. Sigalina Warszawa 1944—1980. Referen-
tem projektu tunelu był inż. Nowkuński. Zalecał wybór przekroju tunelu 
o ramie zamkniętej. Był to jego zdaniem wariant najbezpieczniejszy. 
Przewidywał bardzo znaczne trudności wykonawcze z powodu złych 
warunków gruntowych, wody i tzw. kurzawki i dlatego wnioskował spły-
cenie, t j . podniesienie poziomu tunelu. Rada te wnioski przyjęła. Wniosek 
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o spłycenie tunelu nie został jednak spełniony. Tunel wykonany zgodnie 
z nim byłby przyczyną podniesienia odcinka trasy od mostu do wlotu 
tunelu, co z kolei zasłaniałoby widok na pałac Pod Blachą. 

Projekt techniczny konstrukcji tunelu wykonał wraz z obliczeniami 
inż. Jan Rossman. Sprawdzeniem obliczeń i projektu zechciał się zająć 
prof. dr Jerzy Mutermilch, mój kolega i przyjaciel jeszcze z czasów 
studiów. Doradcą naukowym był prof. Radzimir Piątkowski. 

Funkcję inwestora budowy trasy W-Z pełniła Warszawska Dyrekcja 
Odbudowy. Centrala tej instytucji załatwiała problemy zleceń, umów oraz 
rachunkowości. Dla problemu bezpośredniego nadzoru robót oraz ich 
koordynacji została stworzona specjalna organizacja, odmienna od stoso-
wanych do robót o mniejszym zakresie. Tak się szczęśliwie złożyło, że 
byłem już pracownikiem WDO jako inspektor nadzoru. Rozszerzono 
wyraźnie zakres moich obowiązków i nadano mi tytuł inspektora budowy. 
Tytuł ten bardzo mi odpowiadał. Ten sam tytuł miał Feliks Pancer, 
budowniczy słynnego, rozebranego przez nas wiaduktu. Świadczyła o tym 
brązowa tablica wmurowana w jeden z filarów wiaduktu. Miałem szczęś-
cie, że podczas mego długiego życia zawodowego nigdy nie musiałem być 
dyrektorem. Podległy mi zespół składał się z kilku osób; zastępcą moim 
był inż. Jan Rossman. Mieściliśmy się w oficynie pałacu Pod Blachą, na 
parterze, pod dawną biblioteką królewską. 

Dla prowadzenia nadzoru technicznego i kontroli robót zostały zorga-
nizowane dwa zespoły dla dwóch odcinków, na które podzielono w okresie 
budowy całą trasę. Odcinek wschodni zaczynał się od wiaduktu nad Ryn-
kiem Mariensztackim; należał do niego wiadukt nad Wisłostradą, most 
Sląsko-Dąbrowski i kończył się przy ul. Radzymińskiej. Roboty na nim 
wykonywał „Mostostal". Do odcinka zachodniego należał wiadukt marien-
sztacki, tunel i reszta trasy aż do Woli. Roboty wykonywał tu „Betonstal". 
Na czele każdego z tych zespołów nadzoru inwestorskiego stał kierownik 
budowy. Przedsiębiorstwa budujące trasę reprezentowane były przez kie-
rowników robót. Z ramienia WDO funkcje kierowników budowy pełnili: 
na odcinku wschodnim inż. Józef Pniakowski (zastępcą jego był inż. Ste-
fan Fariaszewski), na odcinku zachodnim inż. Henryk Janczewski. Kierow-
nikami robót byli: na wschodzie inż. Zenon Woliński, na odcinku zachod-
nim inż. arch. Feliks Próchnicki. 

Opisana organizacja zdała egzamin sprawności. Trwała do roku 1950, 
kiedy to jej prace zostały zakończone kolaudacją robót. 

Czołową osobistością budowy trasy W-Z był niewątpliwie Józef Siga-
lin. Posiadając wybitną inteligencję, błyskotliwy umysł i łatwość koja-
rzenia faktów — był wyraźnie powściągliwy w wydawaniu szybkich de-
cyzji. Każda z nich była przemyślana i przedyskutowana z zainteresowaną 
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stroną czy osobą. Takie postępowanie zezwoliło na uniknięcie koniecz-
ności zmiany czy też odwoływania raz podjętych decyzji. Miał też poczu-
cie humoru, a ta cecha także ułatwia współżycie. 

Kierowniczy zespół W-Z, a w szczególności zespół projektujący, co 
jakiś czas zbierał się przy zaimprowizowanej skromnej kolacji. Czasami 
nie obyło się bez wody ognistej. Podczas tych zebrań omawiane były 
sprawy poważne, dotyczące projektu i postępu robót, ale również i spra-
wy mniejszej wagi. Na jednym z takich zebrań przy rozważaniu tzw. ma-
łej architektury na osiedlu Mariensztat postanowiono postawić przy 
wyjściu na rynek rzeźbę — figurę przekupki z kurą. Problemem dyskusyj-
nym było zagadnienie, w jaki sposób przekupka ma trzymać kurę: głową 
do tyłu czy do przodu. Myślano o powołaniu rzeczoznawcy. Do tej pory 
zdania są podzielone. Na innym zebraniu zdecydowano wyróżnić miejsce 
walki pana Zagłoby z małpami. W murze oporowym dawnego pałacu 
Kazanowskich każdy ciekawy może obejrzeć odpowiednią tablicę. 

Przy omawianiu spraw ogólnych były nieraz i sporne problemy. Jed-
nym z nich było zagadnienie dostępności zieleni miejskiej dla tzw. „sza-
rego człowieka". Kierowniczka pracowni zieleni, Alina Scholtzówna była 
gorącą zwolenniczką takiego poglądu, bardzo idealistycznego i humanis-
tycznego. Nie wydawało mi się, że zbyt daleko posunięta otwartość tere-
nów zielonych mogłaby być zastosowana w odbudowywanej Warszawie, 
choćby ze względu na proces wymiany ludności, związany z napływem 
ludności wiejskiej. Przecież w wielkich miastach Europy parki i skwery 
są ogrodzone, często zamykane na noc i zawsze specjalnie pilnowane. 
Tymczasem w Warszawie w omawianym okresie rozgrodzono park Skary-
szewski i głoszone były poglądy, że należy również skasować ogrodzenie 
Łazienek i parku Ujazdowskiego. Z moich dziecinnych lat pamiętam, 
że kiedy wychodziłem z ojcem z cukierni na końcu ul. Niecałej, to przy 
nas była brama Ogrodu Saskiego, a urzędujący przy niej stróż skrupulat-
nie pilnował porządku. W zimie np. nie wpuszczał do Ogrodu dzieci 
z sankami, aby zapobiec niszczeniu trawników. Ławki ogrodowe w parku 
były głęboko wkopane w ziemię. Nawet jeśli znaleźliby się wtedy weseli 
i rozbawieni młodzi ludzie, chcący te ławki wstawić do stawu — to nie 
starczyłoby im na to siły. Wydaje mi się, że wyrażane wtedy w naszej 
dyskusji poglądy — obecnie są już dobrze uzasadnione. 

Na jednym z ostatnich spotkań tuż przed oddaniem trasy do eks-
ploatacji inż. Sigalin zakomunikował nam, że trasa na całej długości ma 
otrzymać nazwę al. Generała Karola Świerczewskiego. Zaskoczyła mnie 
ta decyzja. Nikt nie kwestionuje zasług generała, ani tego, że imię jego 
należy godnie uczcić. Uważałem jednak, i tak sądzę dotychczas, że wiel-
kość zasług nie może być mierzona długością ulicy. Większe znaczenie 
mają tu względy urbanistyczne, jak ważność miejsca, położenie w mieście, 
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wreszcie architektura otoczenia. Najczęściej tym warunkom odpowiada 
plac. W Moskwie imię Marksa nosi stosunkowo krótka aleja, ale w naj-
ważniejszej urbanistycznie centralnej części miasta. W przypadku trasy 
W-Z nadanie jednej nazwy odcinkowi o długości kilku kilometrów, 
podzielonemu mostem na dużej rzece, ciągnęło za sobą kilka wątpliwości. 
Przede wszystkim było niezgodne ze stosowaną w Warszawie zasadą, że 
numeracja domów na ulicy ciągnie się od Wisły lub wzdłuż jej biegu. 
W tym przypadku jest jeden wyjątek: ul. Puławska, ale wyjątek ten 
ma uzasadnienie historyczne. Dalej, wybór ten nie liczył się z historyczną 
odrębnością dwóch organizmów miejskich — Warszawy i Pragi. Wspomi-
nałem już, że odrębność tę długo odczuwali mieszkańcy Pragi. Pozostała 
ona dotychczas w aktualnie używanych nazwach dzielnic. Przyjęcie propo-
nowanej nazwy było również przyczyną zniknięcia z planu Warszawy 
kilku od dawna znanych nazw ulic: Zygmuntowskiej, Tłomackiego i Lesz-
na. Zwłaszcza tej ostatniej nazwy szkoda najbardziej — była to nazwa 
jednej z większych osiemnastowiecznych jurydyk. Zabytkowy ratusz tej 
jurydyki został starannie odbudowany, nazwa zaś jej została eksmitowana 
na Wolę. Proponowałem, aby nazwę al. Generała Karola Świerczewskiego 
nadać odcinkowi trasy W-Z od mostu do pl. Dzierżyńskiego. Na tym od-
cinku jest jeden z najbardziej znanych i ciekawych historycznie widoków 
Warszawy. Widać tu: pałac Pod Blachą, Zamek Królewski, Kolumnę 
Zygmunta, kościół św. Anny i wreszcie nad wylotem tunelu piękne, 
zabytkowe kamienice Krakowskiego Przedmieścia. Na tym odcinku znaj-
duje się również pomnik generała. Stanowisko moje pozostało jednak 
odosobnione. 

W lecie 1948 r. wyjechałem na kilka tygodni za granicę. Prof. Radzimir 
Piętkowski, mój doradca do sprawy tunelu, wystarał się dla mnie o zapro-
szenie na II Kongres Międzynarodowy Stowarzyszenia Mechaniki Grun-
tów i Fundamentowania w Rotterdamie. Otrzymałem również od inż. Gaj-
kowicza, dyrektora Departamentu Drogowego w Ministerstwie Komu-
nikacji list polecający do francuskiego Ministerstwa Robót Publicz-
nych w Wersalu z prośbą o umożliwienie mi poznania podziemnych bu-
dowli drogowych. W kongresie brał udział również prof. Piętkowski oraz 
inż. Zenon Wiłun z Instytutu Techniki Budowlanej. 

Jedna z wycieczek kongresowych przewidywała zwiedzanie tunelu dro-
gowego pod rzeką Waal w Rotterdamie. Byłem zainteresowany materia-
łem, którym były obudowane ściany tunelu drogowego oraz korytarzy 
i pochylni schodów ruchomych. Bardzo podobała mi się wykładzina ścian 
z brązowego klinkieru. Postanowiłem zaproponować taką wykładzinę w 
korytarzach schodów ruchomych w Warszawie. Propozycja ta została za-
akceptowana w rok później przez architektów S. Jankowskiego i J. Knothe 
i przyjęta do wykonania. Ciemne ściany korytarza i pochylni bardzo nie 
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5. Ruiny Zamku 

podobały się ambasadorowi radzieckiemu w Polsce. Twierdził, że radziec-
kie schody powinny mieć pomieszczenia obudowane marmurem; nie star-
czyło jednak wtedy czasu na podobną zmianę. 

Po przyjeździe do Paryża skorzystałem z listu polecającego inż. A. Gaj-
kowicza, dzięki czemu mogłem wraz z prof. Piętkowskim zapoznać się 
szczegółowo z interesującymi nas problemami. Przede wszystkim intereso-
wał mnie tunel Saint Cloud. Wielkość przekroju poprzecznego i kształt 
tunelu były zbliżone do warszawskiego. Był on jednak przeszło cztery razy 
dłuższy. Interesowały mnie szczególnie dwa problemy: jednym z nich 
była wykładzina wewnętrzna ścian, zwłaszcza rodzaj glazury, jej odpor-
ność na mróz, nasiąkliwość i wytrzymałość; zaś drugim — była wentylacja 
tunelu. Projekt wentylacji tunelu W-Z został opracowany przez inż. W. 
Tomaszewskiego. Przyjęty system wenylacji był w tym projekcie wzoro-
wany na tunelu St. Cloud. Dlatego właśnie chcieliśmy się dowiedzieć, 
jak ona działa w rzeczywistości. Ku naszemu zdziwieniu poinformowano 
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nas, że w tunelu St. Cloud, znacznie dłuższym niż nasz, wentylacja nie 
pracuje, gdyż od czasu oddania go do eksploatacji w roku 1943 nie zdołano 
uzyskać wentylatora o dużej średnicy. Informator wyjaśnił nam, że jego 
zdaniem wentylacja sztuczna jest zbędna, jeśli tunel jest krótszy niż 400 m 
i jest usytuowany na kierunku przeważających wiatrów. Tunel W-Z ma 
długość 192 m, jest usytuowany na kierunku najczęściej wiejących w 
Polsce wiatrów. Postanowiliśmy więc zrezygnować z wentylacji sztucznej. 
Ponieważ otwory wentylacyjne były już zabetonowane w stropie, posta-
nowiliśmy je zabezpieczyć i jednocześnie zrezygnować z budowy wenty-
latorni w podwórzu kamienicy Roesslera przy ul. Miodowej i Krakow-
skiego Przedmieścia. Decyzja ta okazała się słuszna. 

Pomysł budowy schodów ruchomych powstał w pracowni W-Z razem 
z decyzją o budowie tunelu na niższym, tzw. głębokim poziomie. W lipcu 
1947 r. myśl tę poparli rzeczoznawcy pracowni W-Z, inż. Gajkowicz i inż. 
Gordziałkowski. Jesienią 1947 r. prezydent Warszawy Stanisław Tołwiński 
podczas pobytu w Moskwie z okazji 700-lecia jej istnienia otrzymał obiet-
nicę, że Moskwa ofiaruje schody zniszczonej Warszawie. W lutym 1948 r. 
prezydent Tołwiński zwrócił się pisemnie do przewodniczącego Rady Miej-
skiej Moskwy — Popowa, przypominając o obietnicy. Do pisma dołączony 
był projekt rozmieszczenia schodów i prośba o ścisłe dane do projektu. Na 
list ten nie otrzymuje odpowiedzi. W 1948 r. budowa trasy W-Z jest w 
pełnym toku. Wizytuje ją ambasador ZSRR Lebiediew. Otrzymuje od 
prezydenta Tołwińskiego album z projektem trasy oraz dane dotyczące 
schodów ruchomych. Znowu prośba o dane techniczne do projektu. 
I znowu brak odpowiedzi. W sierpniu roku 1948 sprawa staje się pilna — 
trzeba zacząć betonować ścianę oporową czoła trasy z wlotem do kory-
tarza schodów. Jako projektant niepokoję się bardzo, stale przypominając 
o pilności. 20 XII 1948 r. otrzymuję pilną wiadomość: mam wyjechać do 
Moskwy w sprawie schodów ruchomych. Prócz mnie mają jechać: inż. 
Sigalin i inż. Jankowski. Ostatecznie jednak jadę sam 23 XII — inż. Jan-
kowski ma trudności z paszportem, a inż. Sigalin wyjedzie tydzień później. 

Do Moskwy przyjeżdżam rano w dzień wigilijny. Na Dworcu Biało-
ruskim podałem kierowcy taksówki, młodej dziewczynie, adres ambasady 
polskiej. Pomimo dawnej dobrej znajomości Moskwy nie mogłem zorien-
tować się w planie miasta, gdyż od czasu rewolucji większość nazw ulic 
miasta została zmieniona. Po półgodzinnej jeździe dotarliśmy do gmachu 
ambasady i ku memu zdziwieniu okazuje się, iż znajduje się on kilkaset 
metrów od dworca. 

Ambasada była nieczynna z powodu świąt, ale woźny z hallu dał mi 
list ze skierowaniem do hotelu „Metropol" z rezerwacją pokoju. Inż. Siga-
lin przyjechał 30 XII. Pierwsze rozmowy na temat schodów ruchomych 
odbyły się na początku stycznia 1949 r. Miały one miejsce w ambasadzie 
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polskiej, w biurze radcy handlowego. Ku memu zdziwieniu ze strony 
radzieckiej nie było nikogo ani z Metroprojektu ani z Metrostroju. Byli 
natomiast przedstawiciele z przedsiębiorstwa handlu zagranicznego od 
eksportu maszyn ciężkich. Wbrew wcześniejszym obietnicom nie chodziło 
0 żaden dar dla Warszawy, ale o zwykłą transakcję. Rozmawiano prawie 
wyłącznie o cenach urządzenia. Żadnych danych technicznych potrzebnych 
do projektu konstrukcji uczestnicy narady nie mogli dostarczyć; obiecy-
wali skontaktować nas z Metroprojektem. Podobnych narad — również 
bez rezultatów — było jeszcze kilka w odstępach parodniowych. Miałem 
dużo czasu wolnego — zwiedzałem muzea, poznawałem metro moskiew-
skie, oglądałem miasto, kilkakrotnie byłem w teatrze i operze. Brałem też 
udział w spotkaniu architektów radzieckich z Józefem Sigalinem. Odbyło 
się ono w domu związku architektów radzieckich. Zaproszenie to doręczył-
mi inż. arch. Edmund Goldzamt, ówczesny aspirant studiów doktoran-
ckich w Moskwie. Na tych obradach usłyszałem wiele ciekawych infor-
macji o architekturze socrealistycznej, narodowej w formie, a socjalis-
tycznej w treści. 

Ponieważ do połowy stycznia nie otrzymałem potrzebnych danych tech-
nicznych ani rysunków, zmuszony byłem postawić sprawę na ostrzu noża. 
Na zebraniu w ambasadzie oświadczyłem, że czas nagli — do terminu 
ukończenia trasy W-Z zostało tylko pół roku. Jako konstruktor odpo-
wiedzialny za projekt i wykonawstwo pomieszczeń dla schodów rucho-
mych nie mogę się już podjąć tego zadania w terminie i rezygnując z tej 
funkcji proszę o załatwienie mi biletu na powrót do Warszawy. Zapano-
wała konsternacja. Kilka telefonów — i oświadczono mi, że nazajutrz 
będą w „Metropolu" potrzebni specjaliści. 

Rzeczywiście, następnego dnia dwóch inżynierów z Metroprojektu 
(mechanicy, specjaliści od schodów ruchomych) zabrało mnie na jedną ze 
stacji metra w śródmieściu Moskwy. Chętnie udzielali szczegółowych 
informacji, pokazując urządzenia i tunele. Kiedy jednak zapytałem, jaka 
jest wysokość podnoszenia schodów, oświadczyli mi z pewnym zakłopota-
niem, że to jest informacja zastrzeżona. Wyciągnąłem z kieszeni miarkę 
1 zmierzyłem wysokość jednego ze stopni schodów betonowych znajdu-
jących się pod konstrukcją. Szeroki uśmiech na twarzy jednego z infor-
matorów i powiedzenie: „Nie musi pan liczyć schodów i mierzyć, wyso-
kość — 42 m". Roześmiałem się również i od tej pory wyraźnie zmienił się 
nastrój. Po dwóch dniach miałem potrzebne do projektu rysunki i infor-
macje i mogliśmy wracać do domu. Przyjechaliśmy do Warszawy 19 I 
1949 r. Nie bez trudności udało mi się zebrać zespół do projektu. Wszystko 
skończyło się dobrze i konstrukcja korytarza oraz kondygnacji piwnicznej 
w kamienicy Johna była gotowa przed umówionym dniem przyjazdu do 
Warszawy ekipy radzieckiej. 

s» 
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6. Sianokosy... 
I 

Kwiecień roku 1949. Budowa trasy zbliża się ku końcowi. Na budowie 
nastrój ogólnego optymizmu. Już mieszkam w „małym mieszkanku na 
Mariensztacie". Wtem grom z jasnego nieba. Inż. arch. Beata Trylińska 
melduje, że w kościele Św. Anny pojawiły się groźne pęknięcia. Wygląda 
na to, że około jednej trzeciej gmachu kościoła wraz z apsydą oddzieliło 
się od jego głównej części i zsuwa się w kierunku wykonanego świeżo 
wykopu dla drogi wyjazdowej z tunelu. Sytuacja jest bardzo groźna. 
Zostaje w trybie natychmiastowym powołana specjalna komisja dla urato-
wania zabytkowego gmachu. Na czele komisji staje prof. Wacław Żenczy-
kowski. Komisja otrzymuje nieograniczone środki do działania. Na pierw-
szym jej zebraniu uczestnicy decydują, że ze względu na niezbędny 
pośpiech będą podjęte wszystkie zaproponowane prace, bez względu, czy 
są potrzebne. Nie będzie się tymczasem wyjaśniać przyczyn powstawania 
zsuwu. W komisji przydzielono mi obowiązek ogólnego nadzoru i koordy-
nacji robót. 

Przystąpiliśmy do działania. Najpierw został wykonany ściąg pierście-
niowy opasujący fundamenty ruchomej części gmachu i łączący je z nie-
ruchomą Była to inspiracja prof. Hempla. Umotywował ją obrazowo: jeśli 
komuś pęknie garnek, to szuka druciarza. Młode pokolenia nie zrozumieją, 
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o co tu chodzi — nie ma już druciarzy, a pęknięte garnki wyrzuca się na 
śmietnik. Ściąg ten to sześć prętów stalowych o dużej średnicy (50 mm) 
ułożonych w płytkim wykopie, sprężonych i obetonowanych. Prof. Radzi-
mir Piętkowski proponuje wwiercenie w ruchomą masę piasku na ze-
wnątrz kościoła 30 pali stalowych do głębokości kilkunastu metrów, tj. do 
zagłębienia ich w grunty wytrzymałe. Inż. Henryk Janczewski wyszukuje 
potrzebne w tym celu rury na filtrach i roboty wiertnicze rozpoczyna 
specjalne przedsiębiorstwo. Prof. Żenczykowski zaleca wykonanie ciężkiej 
ściany oporowej, aby zmniejszyć w ten sposób spadek terenu zsuwu. Od-
mienny jest pogląd dr. Kazimierza Guzika, geologa. Jest on z usposobienia 
pesymistą, a nawet katastrofistą. Twierdzi, że rozpoczęte roboty nie wy-
starczą, dotyczą bowiem tylko warstwy piasku nad gruntami spoistymi. 
Zsuw zaś ma charakter głęboki; uruchomione zostały również warstwy 
gruntów pod piaskiem, tj. glin morenowych i iłów. Zasięg zsuwu jest 
znaczny i mogą wystąpić wybrzuszenia terenu sięgające poniżej wlotu 
do tunelu. Należy więc również wzmocnić dodatkowo grunty pod piaska-
mi. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez komisję postanowiono zaprosić 
prof. Romualda Cebertowicza z Gdańska. Stosownie do jego zaleceń w 
warstwę gleby u podnóża skarpy wbito kilkaset prętów aluminiowych 
0 długości 2,5—3,0 m. Do końców tych prętów podłączono prąd elektrycz-
ny. Potrzebny był prąd stały; za jego źródło służyły dwa agregaty do 
spawania elektrycznego z silnikami benzynowymi. Nie były one nowe 
1 często się psuły; były też przerwy w dopływie prądu. 

Prof. Cebertowicz proces działania prądu w gruncie określał dwojako. 
Używał w tym celu na zmianę terminów: elektroosmoza i bauksytyzacja. 
Oba te terminy budziły poważne wątpliwości. Elektroosmoza jest to proces 
wspomagania przepływu wody w gruncie za pomocą prądu elektrycznego. 
Grunt, w który zostały wbite pręty, był suchy i nieprzepuszczalny — żad-
nego ruchu wody być w nim nie mogło. Terminu bauksytyzacja nie ma w 
żadnym słowniku naukowym; w naszym przypadku miał on oznaczać 
przemianę gliny morenowej w bauksyt, twór bardziej od niej wytrzymały, 
znany jako ruda do produkcji aluminium. Dla tej przemiany trzeba wy-
mienić minerały charakterystyczne dla utworów morenowych na inne, 
charakterystyczne dla bauksytu. To zadanie nie sprawiłoby, być może, 
trudności tylko średniowiecznemu alchemikowi. Nie przywiązywaliśmy 
zresztą do tych spraw większego znaczenia. 

Na kolejnych codziennych posiedzeniach komisji jej członkowie za-
poznawali się ze skutkami podjętych działań. Wielkość odkształceń budyn-
ku oraz reperów gruntowych na obszarze zsuwu referował codziennie prof. 
Tadeusz Lazzarini. Już po kilku dniach zauważyć było można zmniejszenie 
się tempa odkształceń, a 7 V pojawiły się pewne objawy poprawy sytuacji. 
Od tego dnia powoli, ale stale ruchy gruntu ulegały stabilizacji. W końcu 
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maja można było już być pewnym, że kościół Św. Anny został uratowany. 
Po tak pomyślnym zakończeniu sprawy mogło powstać pytanie, która 

z podjętych czynności była najbardziej skuteczna. Członkowie komisji nie 
zabierali na ten temat głosu zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą, że jedy-
nym celem działania jest ratowanie zabytku o dużej wartości narodowej. 
Nie było również merytorycznych powodów do podnoszenia tej sprawy: 
wszystkie działania były jednoczesne, a obserwacje wspólne. 

Sprawa uratowania kościoła św. Anny stała się bardzo głośna nie tylko 
w Warszawie. Zainteresowali się nią dziennikarze, a szczególnie osobą 
prof. Cebertowicza. On zaś nie bronił się przed udzielaniem wywiadów. 
Chętnie udzielał informacji na temat swej metody oraz jej skuteczności; 
nie wątpię, że sam gorąco wierzył w to, co mówił. Pewna bardzo zdolna 
dziennikarka z prasy codziennej wymyśliła nawet nazwę dla metody 
Profesora — „cebertyzacja". I tak oto pojawiła się legenda. A te w Polsce 
mają długi żywot. 

Dla warszawiaków bardzo uroczysty był dzień ponownego ustawienia 
figury króla Zygmunta III na odbudowanej kolumnie. Z tytułu swych 
obowiązków zajmowałem się koordynacją działań przy tej czynności. By-
łem tą funkcją wzruszony; widziałem bowiem w roku 1945 figurę króla 
leżącą w śniegu obok zniszczonej kolumny. 

W przeddzień tej uroczystości obudził mnie późnym wieczorem telefon. 
Dzwonił pracownik bardzo ważnej instytucji. Pytał: „W którą stronę bę-
dzie zwrócona figura królewska na kolumnie". Odpowiedziałem, że na 
południe, w stronę Krakowskiego Przedmieścia, to jest tak jak przedtem. 
Ponowne pytanie: „Na pewno nie w stronę Wisły?" Potwierdziłem, że na 
pewno nie. Dopiero wtedy rozmówca się uspokoił. 

Uroczyste oddanie trasy W-Z od eksploatacji nastąpiło 2 VII 1949 r. 
Obserwowałem pochód z trybuny rządowej. Pierwszy i jedyny raz w życiu 
poczułem się jak VIP. 

Teraz, po upływie wielu, wielu lat, kiedy zaczynam myśleć o budowie 
trasy W-Z i o innych moich przeżyciach, ogarnia mnie niepokój. Nie mogę 
sobie wytłumaczyć, że zdarzenia, w których sam brałem udział, dziś trak-
tuje się jako nierealne. Czy to bowiem jest możliwe wybudować tunel 
drogowy i kamienice na nim w ciągu 18 miesięcy, a dom, w którym miesz-
kam, począwszy od wykopu fundamentowego do całkowitego wykończenia 
budynku — w ciągu 11 miesięcy, i to bez później usuwanych usterek? 
Zaczynam porównywać tę budowę z obecnymi o podobnej skali, np. z bu-
dową Trasy Toruńskiej. Nie są to przyjemne porównania. Największą 
jednak przykrość sprawia mi stwierdzenie faktu, że zdążyłem już przy-
zwyczaić się do zmian, jakie zaszły w ostatnich latach, że uważam je 
za stan normalny. 

Po ukończeniu budowy Trasy W-Z i rozwiązania pracowni pragnąłem 
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znaleźć pracę odpowiadającą moim umiejętnościom. Myślałem o budowie 
kolei podziemnej w Warszawie. Była wtedy czynna pracownia Szybkiej 
Kolei Miejskiej (SKM), powstała jeszcze w BOS-ie, przekształcona później 
w Biuro Projektów Metra „Metroprojekt". Zaoferowałem tam swe usługi. 
Nie bardzo kwapiono się je przyjąć; niewątpliwie mogła być tu przyczyną 
niezbyt przychylna dla mnie opinia, którą zyskałem w Zarządzie Miasta 
Warszawy po gwałtownym pożegnaniu się z Wodociągami i Kanalizacją 
w 1947 r. Po pewnym czasie zaoferowano mi stanowisko głównego kon-
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struktora w Metroprojekcie; nie bardzo odpowiadała mi atmosfera, która 
panowała tam we wczesnych latach pięćdziesiątych. Z pomocą przyszedł 
mi prof. Radzimir Piątkowski, mój doradca przy opracowywaniu projek-
tu tunelu W-Z. Zaproponował mi objęcie stanowiska starszego asystenta 
w jego Katedrze Mechaniki Gruntów i Fudamentowania na Wydziale 
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Stanowisko to objąłem 
w dniu 1 IX 1949 r. W ten sposób, zrządzeniem losu, rozpoczęła się dość 
późno — nazywając to przesadnie — moja kariera pracownika naukowego. 
Przebieg jej nie jest tematem niniejszych wspomnień. Pragnę jednak tu 
stwierdzić, że moja praca na Politechnice miała zawsze bliski związek 
z urbanistyką. Kiedy na Wydziale Inżynierii Budowlanej (taką nazwę 
miał wtedy obecny Wydział Inżynierii Lądowej) zorganizowana została 
Katedra Budowli Podziemnych, to jej kierownictwo, w drodze konkursu, 
przyznano mnie. Kiedy zaś w 1959 r. przy reorganizacji Wydziału Katedra 
ta została zlikwidowana, to w rok później zaproponowano mi kierow-
nictwo Katedry Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Inżynierii Sani-
tarnej i Wodnej. Funkcję tę pełniłem aż do emerytury. 

Urbanistyka była również dziedziną mojej pracy o charakterze spo-
łecznym. W roku 1957 został powołany do życia Komitet Urbanistyki przy 
Zarządzie Głównym Polskiego Związku Inżynierów, Techników Budow-
nictwa (PZITB). Przedmiotem działalności tego Komitetu było zachowanie 
stałej łączności między środowiskami inżynierów budownictwa a SARP-em 
i Towarzystwem Urbanistów Polskich. Udało się wtedy znaleźć entuzjas-
tów zagadnienia budowy miast. Byli to przedstawiciele różnych specjal-
ności: inżynierowie budowlani, architekci, inżynierowie sanitarni, elektry-
cy, ekonomiści. W ramach działalności Komitetu w 1. 1958-84 zorganizo-
wano dwadzieścia kilka konferencji naukowo-technicznych na tematy 
urbanistyczne. Niektóre z nich były w swoim czasie dyskusyjne. I tak: 
konferencja na temat: Problem wartości terenów miejskich zorganizowana 
w 1960 r. wzbudziła zastrzeżenia władz politycznych. Zarzucano nam, że 
jesteśmy propagatorami zasady renty gruntowej. Również nie wywołała 
zachwytu władz konferencja na temat: Koncentracja czy deglomeracja 
miast na tle ich uzbrojenia inżynieryjnego. 

Ostatnia z konferencji w okresie, kiedy stałem na czele Komitetu Ur-
banistyki ZG PZITB, miała za temat: Uwarunkowania środowiska przy-
rodniczego w planowaniu przestrzennym. Odbyła się ona w grudniu 
1984 r. Większość naszych konferencji była organizowana wspólnie z Za-
rządem Głównym Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

Od roku 1961 jestem członkiem TUP. Jestem z tego bardzo dumny. 
Na początku tych wspomnień napisałem, że uważam się zarówno za urba-
nistę, jak i warszawiaka. Ciekaw jestem, czy zdaniem czytelnika zasłuży-
łem na miano warszawskiego urbanisty. 
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