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Powstańcy warszawscy nieśli ze sobą śmierć i zniszczenie. A przynajmniej tak mogli czuć
cywile,  którzy  w  zdecydowanej  większości  nie  byli  w  konspiracji  i  po  prostu  chcieli
doczekać  wyzwolenia.  We  wtorek  1  sierpnia  1944  roku  o  godzinie  17  nagle  i
niespodziewanie  wciągnięto  ich  w  wir  wydarzeń,  który  z  siłą  huraganu  rozbił  cały
otaczający ich świat, przynosząc śmierć i cierpienie.
Powstańcy  mogli  znaleźć  satysfakcję  z  prowadzenia  otwartej  walki:  „Tu  był  jeden  z
punktów najzaciętszej walki. Domy bliżej Grzybowskiej stoją, te naokoło nas to albo puste
ściany, albo kupy gruzu. Barykady naprawdę »czołgoszczelne«. Wysokie z pięć metrów,
najeżone szynami i żelastwem, i zaraz spadające w wąski, bardzo głęboki, chyba na trzy –
cztery  metry,  dół.  Na  takich  barykadach  Ukraińcy  niemało  krwi  stracili,  Niemcy  kupę
czołgów – a nam przybyło Virtuti i rang”, wspominał powstaniec Janusz Rola-Szadkowski.
… potem warszawskie piekło.. nie wszyscy  tak myśleli, inni po prostu walczyli i ginęli..
W zatłoczonym uchodźcami schronie zaduch.  Wyziewy z niewynoszonych przez nikogo
kubłów. Brudne legowiska, toboły, jakieś łachmany. Dookoła śmieci, odpadki. Płacz małych
dzieci. Ktoś klnie, ktoś inny narzeka. Obok ludzi zdrowych – ciężko chorzy na czerwonkę.
Obok młodzieży –  niedołężni  starcy,  kobiety  w ciąży.  Podwórko brudne.  I  tu  snują  się
bezdomni. Twarze blade, zmęczone. Oczy kobiet zaczerwienione od płaczu. Niesprzątane
ustępy stanowią znakomity rozsadnik chorób epidemicznych. Brak wody. Głód.
To znów cytat z „Biuletynu Informacyjnego”. 

Nic dziwnego, że Juliusz Wilczur-Garztecki dodawał, że „podziemny spacer z biało-
czerwoną opaską na rękawie i z bronią w ręku bynajmniej nie był przyjemny. Co chwilę 
słyszało się okrzyki: „»Bandyci! Dranie! Złoczyńcy! Coście z nami zrobili?«”.

Dziś byłem świadkiem brutalnego zachowania się kilku żołnierzy, którzy mimo protestów
tłumu przepychali się do studni nie inaczej, niż uczyniliby to żandarmi niemieccy. Jeden
groził nawet pistoletem. (…) Istotnie stosunek wojska do ludności (…) przypomina często
w ostatnich tygodniach stosunek armii okupacyjnej do ludności podbitej. „»Szabrowniki«
lub »polskie  wojsko« – same rabuśniki„,  pisał  o  takich powstańcach powstaniec  Janusz
Rola-Szadkowski.  I  podawał  przykład:  „Na  podwórku  mnóstwo ludzi.  We  wnętrzu,  ale
tylko na parterze, w magazynie też. Szabrują plecaki z wódką, papierosami i… bronią. 

Warszawskie dzieci, które poszły w bój – jak ocenił Norman Davies – zapewniły „sobie
trwałe  miejsce  w  historii  wojskowości”  i  podziw  rodaków,  ale  cena  była  straszliwa.
Przyznawali to nawet powstańcy. Jeden z nich, Mieczysław Kurzyna, przyznał: „Zawsze
najpierw  spotykaliśmy  dzielnicę  słoneczną,  roześmianą,  niezniszczoną.  Kiedyśmy  ją
opuszczali,  pozostawały  za nami  gruzy”.Po  wojnie  do  zrujnowanego  miasta  powróciła
jedynie ok. 1/3 przedwojennych  mieszkańców.  

                     W  roku 2021  sami warszawiacy i ich dzieci,nie wiedzą ,
                               jak  wyglądała  przedwojenna  stolica. 
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7 sierpnia  2017 

POWSTAŃCZE  LUDOBÓJSTWO I PSYCHOZA
Redaktor Naczelna  BO: Przeczytałam chyba wszystkie wspomnienia o Powstaniu 
Warszawskim  dostępne w WBP w Lublinie - cała  szufladka   a może nawet  więcej rewersów.
Niemiecki okupant był jednak dobrze przygotowany na wybuch Powstania Warszawskiego. - Jeśli 
wierzyć fragmentom wspomnień głównego dowódcy akcji likwidacji Powstania Warszawskiego, 
znano nawet godzinę rozpoczęcia Powstania. Mało tego- Niemcy jacy byli wszyscy wiedzą ale  
lojalnie uprzedzali ,żeby powstania nie wywoływać , gdyż  będą się  mścić  okrutnie. 

Jak zwykle co  roku tak i i w roku 2017  odbywała się  pompatyczna  uroczystość  z okazji
niepotrzebnego wybuchu powstania  warszawskiego , którego skutkiem było zrównanie z ziemią
przedwojennej   antycznej  Warszawy i  straszliwe   ludobójstwo  ludności  oraz   żołnierzy  Armii
Krajowej  ,którzy także do  tego dzieła zniszczenia się  walnie  przyczynili. Nie mówi się o tym
chyba ze względu na osoby nielicznych  żyjących jeszcze  weteranów  którzy służą za  atrapy  i
którzy   w  roku 1944  byli dziećmi  bezkrytycznie  biorącymi udział w warszawskim  holocauście .
Powstanie  warszawskie   miało  służyć  celom politycznym  sanacyjnej   klice  piłsudczyków
walczących  o  władzę  w  Komendzie   Głównej   AK  ,  którzy   po  wojnie   żyli  na  emigracji  i
fałszowali wspomnienia  przedstawiając  obraz  powstania w fałszywym świetle,  wybielając siebie
samych. Na ten  temat są  liczne źródła  i  publikacje  napisane  jeszcze w  epoce  PRL-u, starannie
pomijane  przez  koniunkturalnych  historyków  wolących  trzymać  gęby na  kłódkę  zamiast
uczciwie się na  ten  temat wypowiedzieć, lub być może,  historycy  ci ( na przykład z IPN o
którym  jest  mowa dalej  )   nie  znają   historii  za   co  też  podostawali   dyplomy doktorów i
profesorów.  

 Powstanie warszawskie  cały czas  jest  przedstawiane  szablonowo jako zryw  wolnościowy oraz
walka o stolicę i ze Stalinem ale nie jest to prawda  tylko  pewien  ugruntowany schemat  głęboko
zakorzeniony w świadomości  Polaków,  wychowanych na  tej mitologii. Powstanie nie doczekało
się potępienia  i  trzeba  było wreszcie  to uczynić, gdyż  cyrk medialny z rocznicą  z udziałem
bezkrytycznych  weteranów stał się już  sztywną sztampą  i okazją do  patriotycznych przemówień .
Prawda  bowiem o powstaniu jest  bolesna,  gdyż wiąże się z  naszą  ukochaną  i bohaterską Armią
Krajową  jak wiadomo  mordowaną  po wojnie   przez  żydokomunę .  Wydaje się,  że    sami
powstańcy  mają poczucie niedowartościowania z  tego powodu  oraz  jakiś  kompleks  niższości, i
czują się   wyróżnieni  udziałem w  uroczystościach    co  jest  bardzo przykrym widokiem, gdyż są
to już ludzie  starzy , często schorowani nie znający być może  także  źródeł o  kulisach  powstania
w którym się  wykazywali   jako  harcerze  .   Niestety,  byli   wykorzystani,  wraz  z  pozostałymi
uczestnikami,    ale  trzeba także  stwierdzić,że  powstańcza  psychoza  której  podłożem  było
wychowanie  w  kulcie  jednostki   wielkiego  marszałka   Józefa   Piłsudskiego  oraz    mitologii
powstańczej to  problem złożony . Warto w tym miejscu w skrócie  przypomnieć  podstawowe
fakty o  powstaniu warszawskim: 

1  sierpnia 2017:
Hołd powstańcom w godzinę "W" przed pomnikiem Gloria Victis  na warszawskich Powązkach
oddali  przedstawiciele  władz,  m.in.  prezydent  Andrzej  Duda  i  premier  Beata  Szydło.  W
uroczystości wzięli udział weterani walk oraz tłumy warszawiaków.  Marszałek Sejmu dodał także,
że Powstanie Warszawskie przyczyniło się do "trwałego oparcia polskości na wierze katolickiej i
ufności  wobec  Opatrzności  Bożej".  "Jest  to  nasz  sposób istnienia  w Europie  oraz  pojmowania
świata i polityki" - zaznaczył.Bohaterską obronę stolicy, którą latem 1944 r. prowadzili powstańcy
na Mokotowie, uczczono w 73. rocznicę powstańczego zrywu.  
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W stołecznym parku im. gen. Orlicz-Dreszera spotkali się m.in. weterani walk, władze stolicy i
warszawiacy.
Uroczystości  upamiętniające  powstańcze  walki  na  Mokotowie  jak  co  roku  odbyły  się  przed
pomnikiem  Mokotów  Walczy  1944.  Monument  upamiętnia  powstańców  Mokotowa,  żołnierzy
Armii Krajowej pułku "Baszta" oraz innych oddziałów V obwodu 10 dywizji im. Macieja Rataja,
walczących  w  dniach  1  sierpnia  -  27  września  1944  r.
Wszystko na świecie przemija powoli, i pamięć o szczęściu i o tym co boli. Wszystko przemija, tak
chce przeznaczenie. Jedno tylko zostaje - wspomnienie. I dzisiaj wspominamy wydarzenia sprzed
73 laty, wspominamy w miejscu szczególnie ważnym dla żołnierzy pułku Armii Krajowej Baszta,
bo w tym miejscu znajdował się  największy cmentarz powstańczy w 1944 roku -  przypomniał
Eugeniusz  Tyrajski  "Sęk",  wiceprezes  środowiska  pułku  AK  "Baszta"  i  innych  mokotowskich
oddziałów powstańczych.Szef MON :Dodał, że "nie było w dziejach Polski, nie było w dziejach
Europy, ale i nie było też chyba w dziejach cywilizacji zachodniej wydarzenia porównywalnego z
Powstaniem Warszawskim". 

POWSTANIE  CZY SMOLEŃSK 
Pięć nazwisk osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej odczytanych zostanie podczas Apelu
Pamięci w trakcie tegorocznych obchodów wybuchu powstania warszawskiego. Decyzję podjęli
powstańcy warszawscy wspólnie z MON. Jak podało w środę radio RMF FM, podczas spotkania z
siedzibie MON, po złożeniu wniosku o asystę wojskową, podjęto decyzję o wymienieniu pięciu
nazwisk osób, które zginęły pod Smoleńskiem. Będą to prezydent Lech Kaczyński, prezydent na
uchodźstwie  Ryszard  Kaczorowski,  prezes  zarządu  głównego  Światowego  Związku  Żołnierzy
Armii  Krajowej  Czesław Cywiński  oraz  dwóch  żołnierzy  powstania  -  Stanisław Komornicki  i
Zbigniew Dębski.

Powstanie warszawskie było największą zbrodnią  w okupowanej przez Niemców Europie. 
1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40 - 50 tys. powstańców. Planowane na
kilka dni, trwało z  uporem , godnym maniaka ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie
zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były
ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500
tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.
Generał  Władysław  Anders  uważał  powstanie  warszawskie  za kardynalny  błąd  z politycznego
i wojskowego punktu widzenia, a z moralnego za zbrodnię, za którą odpowiedzialność ponosili jego
zdaniem  dowódca  Armii  Krajowej  gen.  Tadeusz  Bór-Komorowski  i jego  sztab.  Jan  Nowak-
Jeziorański,  legendarny  kurier  z Warszawy  oraz jeden  z koronnych  świadków  i uczestników
powstania warszawskiego, powtarzał często, że każdy myślący Polak rozpamiętujący dzieje tego
tak  bohaterskiego,  a zarazem  tragicznego,  naszego  ostatniego  wielkiego,  narodowego  zrywu
powstańczego  jest  głęboko  rozdarty  wewnętrznie.  Gen.  Anders  uważał  wywołanie  powstania,
od samego jego wybuchu, nie tylko za głupotę, ale za „wyraźną zbrodnię” i
„największe nieszczęście dla Polski”.

Co  więcej,  oceniał,  że jakakolwiek  akcja  przeciwko  Niemcom  w panujących  wówczas  w kraju
warunkach prowadziła  tylko  do „niepotrzebnego przelewu krwi polskiej”.  Gen.  Anders  był  „na
kolanach przed walczącą Warszawą”, ale sądził, że „gen. Komorowski i szereg innych osób” winni
stanąć przed sądem za wywołanie powstania. W jego opinii powstanie to leżało jedynie w interesie
Niemców i bolszewików.
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Anders  uważał,  że powstanie  nie  było  należycie  przygotowane i nie  miało  najmniejszych szans
powodzenia, a ocena sytuacji militarnej na froncie wschodnim, dokonana przez dowództwo Armii
Krajowej pod koniec lipca 1944 r., była fałszywa, z czym trudno się nie zgodzić. Nie uzgodniono
też powstania z aliantami zachodnimi i nie upewniono się, „jaką pomoc mogli dać alianci walczącej
stolicy”.

Gen.  Marian  Kukiel,  szef  Ministerstwa  Obrony  Narodowej  w latach  1943-1945,  wyśmienity
historyk wojskowości, też uważał powstanie warszawskie za nieszczęście dla Polski. Do wybuchu
powstania  doszło,  jak  wiemy,  ponieważ  Komenda  Główna  AK uważała,  że Niemcy  na froncie
wschodnim ponieśli już ostateczną klęskę, a wejście Armii Czerwonej do stolicy było tylko kwestią
kilku dni.

Zdaniem gen. Andersa skutki  i konsekwencje powstania warszawskiego były dla Polski fatalne,
gdyż zniszczyły  ośrodek  dyspozycyjny  w kraju,  zniszczyły  inteligencję  i „puls  walki
o niepodległość  w kraju,  ułatwiając  tym sowietyzację  kraju”.Zdaniem gen.  Kukiela  do wybuchu
powstania doszło, gdyż Komenda Główna AK dokonała 21 lipca 1944 r. zbyt optymistycznej oceny
sytuacji na froncie wschodnim. 

Doszła bowiem do przekonania, że Niemcy na wschodzie doznali druzgocącej klęski oraz że Armia
Czerwona  wkrótce  wejdzie  do Warszawy,  a następnie  będzie  kontynuować  marsz  na zachód,
w związku z czym zarządziła stan czujności do powstania powszechnego od dnia 25 lipca, które
przewidywało opanowanie przez AK stolicy jako głównego polskiego ośrodka życia politycznego
i narodowego, nie przerywając przy tym operacji „Burza”. Jak wiemy, do powstania powszechnego
nie doszło, gdyż w ostateczności powstała tylko Warszawa.

Zgodnie  z relacją  gen.  Tadeusza  Pełczyńskiego autorem tej nader  optymistycznej  oceny działań
na froncie wschodnim był gen. Leopold Okulicki, zastępca szefa sztabu KG AK ds. operacyjnych.
Nie  ulega  kwestii,  iż  gen.  Okulicki  był  głównym  orędownikiem  i autorem  powstania
warszawskiego, co było dla gen. Andersa wielkim zaskoczeniem.  Zdaniem gen. Kukiela wszystkie
dalsze decyzje podejmowane w kraju,  które  doprowadziły  do wybuchu powstania  w Warszawie,
były  w zasadzie  wynikiem  owej  wadliwej  oceny  sytuacji  na froncie  wschodnim.  Np. decyzja
podjęcia  walki  o Warszawę  1  sierpnia  1944 r.  powzięta  przez  KG  AK  po południu  31  lipca,
na skutek  meldunku  płk.  dypl.  Antoniego  Chruściela  „Montera”,  komendanta  Warszawskiego
Okręgu AK, o pojawieniu się czołgów sowieckich pod Pragą. 

Dzisiaj wiemy, że KG AK źle wybrała moment rozpoczęcia walki o Warszawę. Jak to trywialnie
określił gen. Kukiel, „oni  pociągnęli fałszywą kartę  – jokera – kiedy ostatecznie zdecydowali się
działać”.

Dla gen. Kukiela „pojawienie się Rosjan w okolicach Pragi było niewystarczającym dowodem, 
że Armia Czerwona będzie w stanie przekroczyć Wisłę i zająć Warszawę”. Decyzję podjęcia boju 
o Warszawę 1 sierpnia w KG AK przeforsował, jak sam później przyznawał, gen. Okulicki. 
Tymczasem gen. Kukiel już 30 lipca doszedł do przekonania, po otrzymaniu wiadomości 
z Warszawy, że Niemcy ściągnęli pancerne posiłki do rejonu stolicy, że rosyjsko-niemiecka bitwa 
o Warszawę przeciąga się i że trzeba czekać na jej wyniki przed rozpoczęciem akcji AK.
W Warszawie natomiast sztab AK, zdaniem gen. Kukiela, „działał pod presją wypadków 
i zlekceważył przybycie niemieckich posiłków”. 
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Dla  gen.  Kukiela  niejasna  była  też  sprawa  meldunku  płk.  „Montera”  złożonego  gen.  Borowi
po południu  31  lipca  1944 r.,  o pojawieniu  się  czołgów  radzieckich  pod Pragą,  który stał  się
bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania. Niestety gen. Kukiel nie przekazał swej trafnej oceny
sytuacji do kraju, gdyż – mimo że był ministrem obrony narodowej – nie mógł się komunikować
bezpośrednio z dowódcą AK, nie posiadał bowiem do tego żadnych uprawnień. 

Było  to wyłącznie  domeną  naczelnego  wodza.

Gen. Tadeusz Pełczyński  -  jeden z tych fałszerzy- też wielokrotnie zaznaczał, że ocena sytuacji
na froncie wschodnim miała przemożny wpływ na decyzję o wywołaniu powstania w stolicy: „Od
sytuacji  na froncie  uzależniony  był  moment  rozpoczęcia  walki  i zdeterminowanie  elementów
taktycznych”.Gdybym wiedział – przyznawał po wojnie gen. Pełczyński, jeden z głównych autorów
powstania warszawskiego – że Rosjanie nie wejdą i nie będą działać na korzyść Warszawy, tobym 1
sierpnia 1944 r.  walki  nie  podejmował.  Poczekałbym na lepszy moment,  który upewniłby mnie,
że Rosjanie wejdą do Warszawy i Niemców wykończą. 

„Bo myśmy mogli tylko walkę rozpocząć, my ich (Niemców – JMC) wykończyć nie mogliśmy –
tak zarozumiali nie byliśmy”.
„Były błędy – przyznawał później gen. Pełczyński – i nie wszystko było przemyślane do końca”.
Należało bowiem przypuszczać,  że – jak ostrzegał  Komendę Główną Armii  Krajowej  płk dypl.
Janusz Bokszczanin – Stalin, który kierował się zawsze przede wszystkim względami politycznymi,
„będzie  robił  wszystko,  co  tylko  będzie  mógł,  aby  powstanie  zakończyło  się  naszą  klęską”.

Nie można było uzależniać ostatecznego sukcesu powstania od dobrej woli Stalina,
który już w lutym 1943 r., a więc jeszcze przed zerwaniem stosunków z rządem polskim w sprawie
Katynia, oświadczył gen. Sikorskiemu, że nie będzie współpracował militarnie z Armią Krajową,
rzekomo aby nie narażać polskiej  ludności cywilnej na represje niemieckie.  Dodawał przy tym,
że miał zamiar tworzyć oddziały polskie przy Armii Czerwonej, które później planował zwrócić
Polsce. 

Było  więc  jasne,  że Stalin  traktował  Armię  Krajową  jako  siłę  mu  wrogą  jeszcze  na długo
przed wybuchem powstania warszawskiego.Co gorsza, alianci zachodni wyłączyli Armię Krajową
w listopadzie 1943 r.  z działań inwazyjnych,  uważając,  że jej  działania  w Polsce nie  będą miały
wpływu  na planowane  operacje  anglo-amerykańskie  w północnej  Francji.  Aliantów  zachodnich
interesowała  głównie  działalność  wywiadowcza  AK,  a nie  jej  od dawna  planowane  operacje
powstańcze.

Ze swej strony gen. Anders robił, co mógł, aby naczelny wódz  -  sanator , piłsudczyk i  mafioso
legionowy  generał  Sosnkowski-  wydał  gen.  Borowi-Komorowskiemu  kategoryczny  rozkaz
zakazujący mu wywołania powstania w stolicy, które zdaniem dowódcy 2. Korpusu było z góry
skazane  na klęskę.  Niestety  gen.  Sosnkowski  nie  wydał  dowódcy  AK  tego  rodzaju  rozkazu,
pomimo  nacisków  gen.  Andersa,  co  w rezultacie  doprowadziło  do tragedii  miasta.  Nie  ulega
kwestii, że gdyby gen. Anders był naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych, to wydałby dowódcy
AK taki rozkaz i przez to uratowałby najprawdopodobniej Warszawę i jej mieszkańców od zagłady. 

Gen. Sosnkowski był z wykształcenia inżynierem, z powołania działaczem niepodległościowym, 
a z wojskowego punktu widzenia samoukiem, który nie miał żadnego regularnego wyszkolenia 
i wykształcenia wojskowego, gdyż nigdy nie ukończył żadnej szkoły wojskowej, ani „niższej”, ani 
„wyższej”. 
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Prawie nigdy też, aż do samej kampanii wrześniowej, nie dowodził żadnym większym oddziałem
wojskowym  na froncie.Gen.  Komorowski  oczekiwał  od swojego  naczelnego  wodza  wyraźnych
rozkazów  i dyspozycji.  Twierdził  też,  że gdyby  naczelny  wódz  zakazał  walki  w Warszawie,
to rozkaz jego byłby wykonany. Rozkazu takiego jednak nie otrzymał. 

Gen.  Komorowski  oczekiwał  od swojego  naczelnego  wodza  wyraźnych  rozkazów i dyspozycji.
Twierdził  też,  że gdyby  naczelny  wódz  zakazał  walki  w Warszawie,  to rozkaz  jego  byłby
wykonany. Rozkazu takiego jednak nie  otrzymał.  Niestety,  gen.  Władysław Anders miał świętą
rację, kiedy mówił, że powstanie warszawskie było z góry skazane na straszliwą klęskę i nie miało
najmniejszych szans powodzenia.

Ponadto na losach i przebiegu powstania fatalnie zaważyły różnego rodzaju błędy popełnione przez
Komendę  Główną  AK  i płk.  dypl.  „Montera”,  komendanta  Warszawskiego  Okręgu,
np. przeprowadzenie pierwszej mobilizacji  okręgu 28 lipca,  zmiana godziny „W” z pory nocnej
na dzienną, niepotrzebne rozwadnianie sił, przypuszczenie 1 sierpnia szturmów na silnie obsadzone
i ufortyfikowane  obiekty  niemieckie,  których powstańcy w żaden  sposób nie  mogli  zdobyć,  nie
mając ciężkiej  broni. Całe uzbrojenie powstańców w dniu wybuchu walk składało się z siedmiu
cekaemów, 60 elkaemów, 1000 kb, 300 pm, 1700 pistoletów, 25 tys. granatów i 15 piatów.

 Gen.  Anders  mówił  zawsze,  że gdy brakuje  broni,  nie  daje  się  rozkazu  do walki,  szczególnie
gdy w grę wchodzą duże skupiska ludności cywilnej.Co gorsza, blisko połowę broni strzeleckiej,
jaką powstańcy posiadali 1 sierpnia 1944 r. „tworzyły pistolety, które jako broń krótka – osobista,
w warunkach walk miejskich o umocnione gmachy, forty, barykady nie miała znaczenia w natarciu
pododdziałów”.  „Nieporozumieniem  było  też  –  dodaje  słusznie  Komorowski  –  liczenie
na powodzenie  w szturmie  powstańców  uzbrojonych  jedynie  w granaty”.  Co  mogę  potwierdzić
z autopsji. 

Powstańcy byli tylko silni duchem.

Nie ulega kwestii, iż dla Polski i Warszawy oraz jej mieszkańców byłoby o wiele lepiej, 
gdyby w drugiej połowie 1944 r. funkcję naczelnego wodza polskich sił zbrojnych piastował gen. 
Władysław Anders, a nie gen. Kazimierz Sosnkowski, który nie potrafił się zdobyć ani na zakazanie
powstania, ani na jego zaakceptowanie.
Powstanie warszawskie wybuchło w dużej mierze wbrew jego intencjom i zamiarom, od czego 
chciał go uchronić gen. Władysław Anders – co mu się niestety nie udało.
Z drugiej strony nadzieje na szybki wybuch III wojny światowej, która miała ostatecznie przynieść 
Polsce upragnioną wolność i niepodległość, na co liczyli zarówno gen. Sosnkowski, jak i gen. 
Anders, były również niebezpieczną ułudą.Wszystko to wskazuje, w jak ciężkim położeniu 
znajdowała się Polska w drugiej połowie feralnego dla nas 1944 r., kiedy ważyły się jej losy – 
prawie na pół wieku.  Niemcy podawali, że�  w czasie powstania warszawskiego zabili lub 
wymordowali ok. 200 tys. Polaków – dzieci, kobiet, starców i mężczyzn, obrócili też stolicę Polski 
w perzynę. Ok. 550 tys. ludzi wypędzili ze zniszczonego miasta, z czego 165 tys. wywieźli 
na roboty w Rzeszy, a 50 tys. wysłali do obozów koncentracyjnych. 

Cytat :  
https://www.tygodnikprzeglad.pl/nie-tylko-glupota-ale-zbrodnia/

Do wywołania powstania walnie  przyczyniło się  Biuro  Informacji i Propagandy -  BIP , które  
szerzyło powstańczą propagandę .
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Prof. Jan M. Ciechanowski – żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie osiadły
w Londynie, autor licznych prac z zakresu historii najnowszej, wykładowca Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jego najważniejsza książka „Powstanie 
warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego”, która przez 13 lat nie mogła ukazać 
się w PRL, doczekała się już kilku wznowień  ale co z  tego skoro  pomijanych  i lekceważonych  
także  przez  kolejne  rządy, MON i MEN . Obecne, siódme wydanie, opublikowane przez AH 
i Bellonę, zostało znacznie rozszerzone.

WARTO  PRZECZYTAĆ    http://www.powstanie.pl

W społeczeństwie ciągle żyje “mit bohaterskiego zrywu Stolicy”. Powstanie stało się legendą. Sam
ta legendę noszę w sobie od 50 lat.  Wejście Rosjan zastało nas w styczniu 1945 w Piotrkowie
Trybunalskim.  Pamiętam  jak  jakieś  wyrostki  pozbierały  porzucone  przez  Niemców  karabiny,
założyły  sobie  biało-czerwone  opaski  i  zaczęli  “robić  Polskę”.  A mnie  chciało  się  płakać  na
wspomnienie,  z jakim bohaterstwem zdobywali  broń Chłopcy z AK i z jakim poświeceniem tą
bronią o Polskę walczyli. Gdy urządzono nam defiladę oddziałów Ludowego Wojska Polskiego pod
dowództwem sowieckich oficerów (bo naszych zgładzono w Katyniu), to tłum ludzi witał ich w
milczeniu.  Wszyscy  zdawali  sobie  sprawę,  że  nie  na  takie  wojsko  czekaliśmy,  że  to  wielkie
oszustwo. 
Pan Jeziorański pisze, że naród polski przez 5 lat przygotowywał się do rozprawy z wrogiem, więc
nie można było zrezygnować z podjęcia walki. Naród się przygotowywał, ale nie do powstania w
Warszawie, z której jeszcze w lipcu wysyłano broń na prowincję. Warszawa do powstania nie była
przygotowywana.  Jan  Sidorowicz,  Montreal,  sierpień  2004  (tekst  edytowany  w  maju  2008)  
 jeansidor@engineer.com 

                         POWSTANIE WARSZAWSKIE – BEZ NIEDOMÓWIEŃ
                                        (Artykuł polemiczny - „politycznie niepoprawny")   

WARSZAWA   PRZED  II  WOJNĄ  BYŁA  WSPANIAŁYM   MIASTEM 
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THE REMAINS …
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    AZJA  TUCHAJBEJA ( poprawnie  Togaj Beja)  WARSZAWA  PO  ROKU 1944

Bezpośrednią   przyczyną  zniszczenia   Warszawy  było  Powstanie  Warszawskie,  które  zostało
wzniecone 1  sierpnia 1944 roku. Dość powiedzieć jednak, że nie było ono  w  ogóle  potrzebne i
medale przyznawane dla  warszawskich powstańców  po roku 1989, budzą  moje obrzydzenie.  O
cywilizacji świadczy przede wszystkim stosunek do  kultury a  tymczasem  powstańcy podjudzeni
propagandą powstańczą  oraz głupotą i żądzą władzy sanacyjnej ( po śmierci Generała Sikorskiego
oraz  Grota  Roweckiego)   Komendy   Głównej   Armii  Krajowej  brali  udział  w  ludobójczym
niszczeniu wielowiekowego dorobku dziesiątek pokoleń zamiast się  zastanowić, czy warto było  tę
walkę  z góry skazaną  na niepowodzenie prowadzić i   patrzeć obojętnie jak ginie wielka  kultura i
sztuka...robić   barykady ze   starodruków,  chwalić  się   harcerskimi  wyczynami…  i  nikt   tego
strasznego zniszczenia nie  przerwał… Po wojnie  przywódcy  dorobili sobie legendę  bohaterską
na  emigracji   oskarżając  bezpodstawnie   Stalina  o  brak  pomocy   a   byli   ostrzegani   przez
hitlerowców, że  wywołanie powstania skończy się  tragicznie i  tak się  stało.

Co to było za  społeczeństwo powstańcze, które  nie broniło  swojego  pięknego miasta , ale  brało
udział   jego  niszczeniu  ?  Po  wojnie  powstało   wiele   wspomnień  z  walk  powstańczych  ,
przeczytałam kilkadziesiąt czyli chyba wszystkie z tych książek  jeśli nie więcej, i mam  inny  obraz
tego ludobójstwa. Wyłania się z nich obraz straszliwego fanatyzmu,zainfekowania piłsudyzmem i
legionami .
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Weryfikacja materialnych strat wojennych po upadku komunizmu

Po roku 1990 podjęto kilka inicjatyw mających na celu pełne i wiarygodne ustalenie strat Polski w
okresie  II  wojny  światowej.  W 1990  r.  wyliczono,  że  straty  wojenne  poniosło  ponad  13  mln
obywateli polskich w wyniku czego poszkodowanym oraz ich spadkobiercom należałoby się 285
mld dolarów odszkodowań. 

Kwota ta wynikała jedynie z obliczenia strat  spowodowanych zniszczeniami i grabieżami,  i nie
uwzględniała  strat  wynikających  z  eksploatacji  polskiej  gospodarki  przez  okupantów  podczas
trwania II wojny światowej jak np.  przymusowe kontyngenty pobierane od polskich rolników w
latach 1939-1944.

Po roku 1990 wiele  samorządów polskich  miast  podjęło  próby oszacowania  strat  materialnych
wynikających z II wojny światowej. Podjęto je m.in. w  Warszawie,  Łodzi,  Poznaniu,  Lublinie i
Jaśle na Podkarpaciu.Jedne z największych zniszczeń wśród polskich miast odniosła stolica Polski
Warszawa.  Suma  zniszczeń  powstałych  w  wyniku  oblężenia  miasta we  wrześniu  1939  roku,
zagłady  warszawskiego getta,  Powstania warszawskiego powstałych w sierpniu i wrześniu 1944,
wyburzenia  budynków  przez  Niemców  w  okresie  popowstaniowym  wyniosła  84%  zabudowy
lewobrzeżnej Warszawy. 

Jeśli  przyjąć  szacunek  dla  całego  miasta  z  Pragą włącznie,  to  wynosił  on  65%.W  ujęciu
szczegółowym stan zniszczeń przedstawiał się następująco: mosty – 100%; kubatura budynków
przemysłowych – 90%; budynki zabytkowe (w tym kościoły) – 90%; kubatura obiektów kultury –
95%;  kubatura  obiektów  służby  zdrowia  –  90%;  kubatura  obiektów  szkolnictwa  –  70%;  izby
mieszkalne – 72,1%. 

Zniszczeniu  uległo  także  50% budynków  i  urządzeń  elektrowni;  65% długości  miejskiej  sieci
elektrycznej; 46% łącznej wartości obiektów gazowni i sieci gazowej; 100% central telefonicznych;
70% telefonicznej sieci kablowej; 30% łącznej wartości obiektów wodociągowych; 28,5% łącznej
wartości obiektów kanalizacyjnych; 30% powierzchni ulic; 85% długości sieci tramwajowej; 91%
kubatury zajezdni  tramwajowych i  autobusowych;  75% jednostek taboru tramwajowego;  98,5%
lamp ulicznych; 60% drzewostanu w parkach; 60% wartości ogrodu zoologicznego; 95% urządzeń
węzła  kolejowego  w  granicach  miasta;  100%  dworców  kolejowych,  100% urządzeń  i  sprzętu
lotnictwa pasażerskiego; 85% taboru żeglugi rzecznej.

 Obliczenia  te  nie  obejmują  strat  mienia  indywidualnego  powstałych  w  wyniku  grabieży  oraz
zniszczenie wraz z palonymi i burzonymi budynkami.

 Raportu o stratach wojennych Warszawy oszacowali całość strat materialnych poniesionych przez 
miasto i jego mieszkańców podczas II wojny światowej na 18,20 miliarda przedwojennych złotych 

(według wartości złotówki z sierpnia 1939), czyli 45,3 miliardów dolarów (według wartości 
obecnej). Po skorygowaniu błędów oraz rozszerzeniu szacunków straty Warszawy wyniosły w 
sumie ponad 54 mld dolarów.
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                                 BURZENIE WARSZAWY  
                      POWSTANIE   WARSZAWSKIE  

Celowe niszczenie miasta  było  karą za  wywołanie powstania 

Palenie domów

Obalona figura Chrystusa z Kościoła św. Krzyża

Ruiny Zamku Królewskiego
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Ruiny Pałacu Saskiego

Grabież mienia

Jednym z elementów akcji niszczenia Warszawy była masowa grabież mienia prywatnego i 
publicznego, dokonywana przez Niemców zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 
powstania. Ułatwiał ją fakt, iż wypędzana z miasta ludność miała prawo zabierać ze sobą 
jedynie taką ilość bagażu, która nie przeszkadzałaby w marszu do obozu przejściowego w 
Pruszkowie

Grabież była dokonywana przez Niemców w sposób zorganizowany. Początkowo w ramach
niemieckich  struktur  okupacyjnych  funkcjonowały  trzy  działające  równolegle  sztaby
odpowiedzialne  za  wywóz  mienia  z  Warszawy  –  wojskowy,  policyjny  i  cywilny.  Ich
siedziba  znajdowała  się  w  domu  przy  ulicy  Żelaznej 103  Po  22  października  1944
utworzono  tzw.  Räumungsstab (pol.  Sztab  Ewakuacyjny),  na  czele  z  SS-Oberführerem
Geiblem  (podległym  teraz  bezpośrednio  Himmlerowi),  który  nadzorował  działalność
sztabów  ewakuacyjnych  policji  i  władz  cywilnych  oraz  otrzymał  pierwszeństwo  przy
zagarnianiu  pozostawionego  w  mieście  mienia.  Siedziba  sztabu  znajdowała  się  w
Warszawie,  u  wylotu  ulicy  Wolskiej.  Pod  jego  nadzorem  opuszczone  mieszkania  bądź
budynki  publiczne  były  systematycznie  opróżniane  z  wszelkich  wartościowych
przedmiotów i materiałów. 

Wykorzystywano  w  tym  celu  m.in.  grupę  około  800–1000  polskich  mężczyzn
pogrupowanych  w  komanda  robocze.  W  skład  drużyn  roboczych  wchodzili  zarówno
robotnicy  przymusowi,  jak  i  ochotnicy  rekrutujący  się  z  marginesu  społecznego
zamieszkującego  dalekie  przedmieścia  i  strefę  podmiejską  Warszawy,  których  zwabiła
możliwość  wzbogacenia  się  na  szabrowaniu  opuszczonego  miasta.  Część  robotników
kwaterowała na terenie niemieckiego obozu przejściowego w Pruszkowie. Mieścił się tam
również jeden z magazynów rabowanych dóbr. W ograbianiu polskiej stolicy brały także
udział  służby ministra  ds.  uzbrojenia,  Alberta  Speera,  oraz  aparat  podległy  gauleiterowi
Kraju Warty – Arthurowi Greiserowi.

W rabunku uczestniczył również Wehrmacht. Teoretycznie w kompetencjach armii leżała 
wyłącznie ewakuacja mienia wojskowego oraz wszystkiego, co łączyło się z szeroko 
rozumianym sektorem militarnym (np. wyposażenie fabryk przemysłu zbrojeniowego). W 
praktyce od samego początku Wehrmacht demontował i wywoził także maszyny, surowce, 
żywność i tekstylia.  Po 11 sierpnia 1944 zakres zadań ewakuacyjnych Wehrmachtu został 
oficjalnie rozszerzony, a nadzór nad ich wykonaniem objęło Wyższe Dowództwo Polowe nr
225 (Oberfeldkommandantur – OFK 225).                                                                   25.
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 29 sierpnia 1944, a więc jeszcze w trakcie powstania, dowództwo niemieckiej 9. Armii
meldowało,  że  w  Warszawie  „codziennie  załadowuje  się  200–300  wagonów  celem
uratowania  tekstyliów,  tłuszczów,  uszkodzonego  sprzętu  i  silników”.  Po  zakończeniu
powstania nadzór nad akcją rabunku prowadzoną przez służby Wehrmachtu sprawowało
dowództwo 9. Armii

Zgodnie z zeznaniami złożonymi po wojnie przez Geibla, Himmler ściśle określił,  gdzie
mają  być  wysyłane  łupy wojenne z  Warszawy.  Tekstylia,  futra  i  dywany należało więc
wysyłać  do  obozu  koncentracyjnego  Ravensbrück;  pieniądze,  złote  monety  i  złoto  w
sztabach do Banku Rzeszy w Berlinie; a wszelkie kosztowności – np. zegarki, bransoletki
czy pierścionki  –  do  Urzędu Lombardowego w Berlinie.  Skala  grabieży  była  ogromna.
Według  wyliczeń  Czesława  Madajczyka od  połowy  sierpnia  do  połowy  grudnia  1944
wywieziono  z  Warszawy  26  319  wagonów  wypełnionych  wyrobami,  surowcami  i
urządzeniami  przemysłowymi;  3240  wagonów  z  produktami  rolnymi,  jak  również  850
ciężarówek z zrabowanym mieniem. 

Z kolei Marian Chlewski oceniał, że do wywozu zrabowanych w Warszawie dóbr Niemcy
wykorzystali 1000 pociągów z 45 000 wagonów. Szacunki Chlewskiego mogą pośrednio
potwierdzać  dokumenty  Wehrmachtu  mówiące,  iż  tylko  od  11  sierpnia  do  15  września
wywieziono z Warszawy 23 300 wagonów wypełnionych „dobrami ewakuacyjnymi”. W
tym  samym  źródle  podkreślono  także,  że  nie  jest  możliwe  obliczenie  „ilości  dóbr
ewakuowanych przez kolumny samochodowe oraz puste pociągi powrotne”. Na sam koniec
celem  uzyskania  surowca  Niemcy  wyrywali  z  ziemi  nawet  latarnie  uliczne  i  kable
telefoniczne.

Na grabieży prowadzonej w Warszawie korzystali również osobiście najwyżsi przywódcy
nazistowscy.  Zachowane  dokumenty  wskazują,  że  m.in.  żonie  Himmlera  wysyłano
znalezione  w  Warszawie  instrumenty  muzyczne,  a  jemu  samemu –  kolekcje  znaczków
pocztowych.  Rabunki  dokonywane  w  mieście  przez  podwładnych  Arthura  Greisera
wzbudziły wręcz protest władz dystryktu warszawskiego. Gubernator Fischer skarżył się, że
Greiser „już około połowy sierpnia przywiózł z Warszawy do Poznania olbrzymie kolumny
transportowe towarów,  mebli,  tekstyliów i  urządzeń lekarskich wozami tramwajowymi i
wszystkimi innymi środkami, jakie tylko można sobie wyobrazić”. 

Ten ostatni bronił się twierdząc,( a może  miał  rację ..?)  że „z Warszawy przejąłem jedynie
oczywistą  zdobycz,  to  znaczy  dobra,  które  zdobyły  i  zabezpieczyły  w  czasie  walki  z
płonących i walących się domów walczące w Warszawie jednostki policji  Okręgu Kraju
Warty”!!!  . Spór musiał w końcu rozstrzygnąć dowódca 9. Armii, generał  Nikolaus von
Vormann.  Grabieży  na  własną  rękę  dokonywali  również  wyżsi  rangą  oficerowie  (m.in.
Oskar Dirlewanger i Bronisław Kaminski), urzędnicy, a także prości żołnierze]. Opuszczone
mieszkania  były  szabrowane  tak  często,  że  dowódca  garnizonu  warszawskiego,  generał
Reiner  Stahel,  był  zmuszony  oficjalnie  usankcjonować  rabunki  poprzez  zezwolenie
żołnierzom na zabieranie wszystkiego z tych domów, w których zaczął się pożar. Ponadto,
jak  wskazują  zeznania  świadków  i  przekaz  wspomnieniowy,  wysiedlani  mieszkańcy
Warszawy  byli  zazwyczaj  pozbawiani  przez  żołnierzy  wszelkich  wartościowych
przedmiotów osobistych.
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 Indywidualną grabież ułatwiał fakt, iż bagaże opuszczających miasto oficerów, żołnierzy i
urzędników  były  kontrolowane  jedynie  pod  kątem  ewentualnego  posiadania  złota  lub
kosztowności.  W  okresie  popowstaniowym  na  skutek  systematycznego  i  planowego
wyburzania zniszczeniu uległo ponad 30% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, tzn. więcej
niż uległo zniszczeniu w czasie dwóch miesięcy powstania. 

Gdy dodać do tego straty powstałe w sierpniu i wrześniu 1944 oraz zniszczenia, do których
doszło w wyniku oblężenia miasta we wrześniu 1939 roku i zagłady warszawskiego getta,
okazuje się, że wojna przyniosła zniszczenie 84% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.Jeśli
przyjąć szacunek dla całego miasta z Pragą włącznie, to wynosił on 65% Przybliżona ilość
gruzów pokrywających Warszawę  w 1945  oszacowana  została  na  20  milionów metrów
sześciennych. 

W ujęciu  bardziej  szczegółowym stan  zniszczeń  przedstawiał  się  następująco:  mosty  –
100%; kubatura budynków przemysłowych – 90%; budynki zabytkowe (w tym kościoły) –
90%; kubatura obiektów kultury – 95%; kubatura obiektów służby zdrowia – 90%; kubatura
obiektów szkolnictwa – 70%; izby mieszkalne – 72,1%. 

Zniszczeniu uległo także 50% budynków i urządzeń elektrowni; 65% długości miejskiej
sieci elektrycznej; 46% łącznej wartości obiektów gazowni i sieci gazowej; 100% central
telefonicznych;  70%  telefonicznej  sieci  kablowej;  30%  łącznej  wartości  obiektów
wodociągowych; 28,5% łącznej wartości obiektów kanalizacyjnych; 30% powierzchni ulic;
85% długości sieci tramwajowej; 91% kubatury zajezdni tramwajowych i autobusowych;
75% jednostek taboru tramwajowego; 98,5% lamp ulicznych; 60% drzewostanu w parkach;
60% wartości ogrodu zoologicznego; 95% urządzeń węzła kolejowego w granicach miasta;
100% dworców kolejowych, 100% urządzeń i sprzętu lotnictwa pasażerskiego; 85% taboru
żeglugi rzecznej. Istnieje także jeszcze jeden, niewymierny zakres strat, mianowicie mienia
indywidualnego – jeżeli nie poprzez całkowitą jego grabież, to poprzez zniszczenie wraz z
palonymi i burzonymi budynkami. 

Autorzy sporządzonego w 2004 Raportu o stratach wojennych Warszawy oszacowali całość 
strat materialnych poniesionych przez miasto i jego mieszkańców podczas II wojny 
światowej na 18,20 miliarda przedwojennych złotych (według wartości złotówki z sierpnia 
1939), czyli 45,3 miliardów dolarów (według wartości obecnej)]

Podczas akcji palenia i wyburzenia Warszawy zagładzie uległy setki bezcennych zabytków
oraz  obiektów o  dużej  wartości  kulturalnej  i  duchowej.  Rejestr  zniszczonych  obiektów
sakralnych i świeckich mających wartość zabytkową liczy 674 pozycje. Jan Zachwatowicz
zauważył, iż: „zniszczenie Warszawy przez Niemców nasuwa daleko idące spostrzeżenia.
Wśród ruin i zgliszcz wyróżniamy zupełnie łatwo, że najbardziej gruntownym zniszczeniom
uległy  urządzenia  techniczne,  przemysłowe  [...]  w  tej  samej  kategorii  również  obiekty
zabytkowe:  zamki,  pałace,  kościoły,  pomniki.  Czym tłumaczyć  to  szczególne  natężenie
niszczycielskiej  pasji  niemieckich  zbrodniarzy  w  stosunku  do  sędziwych  zabytków.
Odpowiedź znajdziemy w haśle przez nich samych głoszonych. Naród żyje tak długo, jak
długo żyją jego dzieła kultury. To jest bez wątpienia uzasadnienie niszczycielskiej pasji.
Zniszczenie Warszawy to jedna z prób zniszczenia narodu polskiego”.

Zburzenie Warszawy znalazło odzwierciedlenie w propagandzie powojennej. Zrujnowane 
miasto było m.in. scenerią filmu pt. „Miasto nieujarzmione” z 1950 roku, opartego na 
wspomnieniach Władysława Szpilmana. 
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W filmie ukazano m.in. narady w sztabie gubernatora Fischera, poświęcone kwestii 
zburzenia polskiej stolicy,  a także przedstawiono dokonywane przez Niemców podpalenia, 
wysadzenia i grabieże. W tym celu wykorzystano unikalne zdjęcia wykonane przez 
niemiecką ekipę filmową.Zburzoną i wyludnioną Warszawę, widzianą wiosną 1945 z 
perspektywy lotu ptaka, ukazuje polski krótkometrażowy film animowany pt. „Miasto ruin”.

  WIKIPEDIA

ARCHIWA MUSIAŁY SPŁONĄĆ  

W Warszawie jako stolicy państwa przechowywane były największe, najcenniejsze i 
najważniejsze dla historii państwa i narodu archiwalia. Przy omawianiu strat wojennych 
dotyczących archiwów wyróżnia się trzy okresy: 
- trzytygodniowe walki o Warszawę we wrześniu 1939 roku, 
- rządy okupacyjne od października 1939 roku do wybuchu powstania, 
- okres Powstania i ewakuacji popowstaniowej. 

W pierwszym okresie niszczono archiwa, w drugim systematycznie wywożono, natomiast
trzeci okres to kulminacyjny punkt zniszczeń i wywozu, ale już na mniejszą skalę niż w
drugim. W pierwszym okresie, kiedy archiwa ulegały zniszczeniom losowym podczas walk,
archiwiści starali się robić wszystko, aby jak najwięcej z nich ocalić. Zaopatrywano się w
sprzęt  przeciwpożarowy,  znoszono  całe  partie  cenniejszych  akt  do  piwnic,  czy  też
przewożono najcenniejsze do podziemnych kazamat Fortu Skolnickiego na Żoliborzu, gdzie
ukryto materiały Archiwum Głównego, potem Archiwum Akt Dawnych, nie skorzystały z
nich Archiwum Skarbowe i archiwum Oświecenia. 

Przyczyny tego były dwojakiego rodzaju, Archiwum Skarbowe liczące po kilkadziesiąt woluminów,
nie mogło być przewiezione do kazamat w całości, a wydzielenie z niego mniejszej samodzielnej 
grupy też nie było możliwe. Ponadto obawiając się głównie wzniecenia pożaru przez bomby 
lotnicze, stwierdzono, że archiwa w siedzibach swych macierzystych instytucji t.j. Skarbowe-
Ministerstwa Skarbu przy ul. Rymarskiej, Oświecenia - Uniwersytetu na Krakowskim Przedmieściu
będą w miarę bezpieczne. Placówki te wyposażone były w bardzo dobry sprzęt gaśniczy i drużyny 
ratownicze. Nie przewidziano oblężenia i bombardowania granatami zapalającymi Warszawy i to 
zwłaszcza jej zabytkowej tkanki - Krakowskiego Przedmieścia, Starego Miasta z Katedrą, ul. 
Miodowej i Senatorskiej, wreszcie Zamku i kompleksu budynków przy Rymarskiej. Nie zdołano 
ugasić pożarów w Archiwum Skarbu i w Archiwum Oświecenia. 

STRATY po trzech tygodniach walk były następujące: 
- Spłonęło prawie doszczętnie Archiwum Oświecenia Publicznego na terenie Uniwersytetu 
wraz z liczącą kilka tysięcy tomów biblioteką podręczną. Uratowano 1 1/2% do 2% 
zbiorów. 
- Do mniej więcej 1/3 swych zasobów straciło Archiwum Skarbowe, wraz z bardzo 
wartościową biblioteką podręczną, oraz z kancelarią, repertoriami i inwentarzami do całości
tych zbiorów. 
- Zbiory archiwalne przy Ordynacji Zamoyskich, reprezentowane głównie przez cenne 
archiwum gospodarcze z materiałami sięgającymi XVI-XVII w. 
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-  Znaczna  część  zbiorów  archiwalnych  biblioteki  Przeździeckich. 
-  Archiwum  Towarzystwa  Kredytowego  Ziemskiego  (oprócz  planów).  
-  Archiwum  Powszechnego  Zakładu  Ubezpieczeń  Wzajemnych.  

Spłonęły także:

- registratury Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, Biura spisów
powszechnych Głównego Urzędu Statystycznego i szeregu urzędów, jak Izba Skabowa i
inne.

Zawartość  najcenniejszych  zniszczonych  archiwów 

Archiwum  Oświecenia  Publicznego -  poza  fragmentami  aktów  Komisji  Edukacji
Narodowej  -  obejmowało  najważniejsze  zespoły  aktów  całości  władz  i  instytucji
oświatowych XIX wieku byłego Królestwa Polskiego. Począwszy od aktów po-pruskich i
po-austriackich  z  lat  1796-1809,  dotyczących  szkolnictwa  na  terenie  byłych  Prus
Południowych i byłej Galicji Zachodniej poprzez akta Izby Edukacyjnej i Dyrekcji Edukacji
Narodowej  Księstwa  Warszawskiego,  dalej  akta  Komisji  Rządowej  Wyznań,  Religii  i
Oświecenia Publicznego itp., aż po akta rosyjskiego Okręgu Naukowego Warszawskiego do
roku 1915 -  mieliśmy nieprzerwaną  spuściznę archiwalną przeszło  stuletnią  centralnych
władz oświatowych tzw. Kongresówki. 

Drugą  grupę  zespołów  stanowiły  akta  szkół  i  instytucji,  jak  Towarzystwa  do  ksiąg
elementarnych  (1810-30),  Szkoły  Prawa  i  Administracji  (1807-15).  Królewskiego
Uniwersytetu  Warszawskiego  (1818-31),  Akademii  Medyko-Chirurgicznej  w  Warszawie
(1857-61), Szkoły Głównej w Warszawie (1861-69), Ces. ros. Uniwersytetu Warszawskiego
(1869-1915), Biblioteki Głównej w Warszawie (1831-71), Liceum Warszawskiego (1805-
1833)  itd.,  wreszcie  szeregu  byłych  rosyjskich  dyrekcji  szkolnych,  oraz  różnych  szkół
średnich i niższych, polskich i rosyjskich, warszawskich i prowincjonalnych. 

Ogólna  liczba  woluminów  sięgała  40  tysięcy. 

-  Na  zniszczoną  przez  pożar  część  Archiwum Skarbowego,  złożyły  się  obok  szeregu
mniejszych trzy duże zespoły: akta Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodu ł
Skarbu, akta Centralnej Komisji Likwidacyjnej i Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego
oraz dział tzw. ziemskich aktów i planów, w sumie przeszło 100 tysięcy woluminów i około
40  tysięcy  map  i  planów.  Ocalało  wprawdzie  -  do  czasu,  jak  się  okazało  -  około  2/3
zasobów Archiwum Skarbowego, przeniesionych na parę tygodni przed wybuchem wojny
do nowego pomieszczenia w Arsenale przy ul. Długiej - to przecież strata Wydziału Dóbr i
Lasów,  oraz  aktów  i  planów  ziemskich  była  niepowetowana.  

– Wydział Dóbr i Lasów, sięgający w aktach swych priorami końca XVIII i początku 
XIX wieku, był niezastąpionym źródłem do historii gospodarczej Królestwa 
Polskiego, której to historii majątki państwowe i lasy, zajmujące pokaźny obszar 
kraju, stanowiły część bardzo istotną. 
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Wzorowo prowadzone akta, ujęte w swoisty system inwentarzy i repertoriów, zachowały się 
do ostatnich czasów w stanie b. dobrym i w komplecie dużym. Zarówno badania natury 
ogólnej, jak monografie dotyczące poszczególnych miejscowości czy okolic kraju, jeżeli były
to okolice, gdzie leżała która z ekonomii, na jakie podzielone były majątki państwowe za 
Królestwa Kongresowego - na pewno znalazłyby w aktach Wydziału Dóbr i Lasów dane 
obszerne natury statystyczno-historycznej, opisowej na przestrzeni 3/4 wieku XIX.
 Na "ziemski" dział Archiwum Skarbowego składały się akta urzędów do spraw 
włościańskich w Królestwie Polskim, a przede wszystkim Wydziału Ziemskiego b. 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. Cały przebieg uwłaszczenia włościan w 
Królestwie Polskim, wraz z wszelkimi zmianami w stanie posiadania własności rolnej 
chłopskiej aż do roku 1914

 - miał swe odbicie w aktach Centralnej Komisji, następnie Urzędu do spraw włościańskich w
Królestwie  Polskim,  z  kompletnym  prawie  zbiorem  tabel  likwidacyjnych  i  nadawczych,
planów  gruntowych,  regestrów  pomiarowych.  Praktyczna  wartość  materiałów  tych  dla
urzędów i obywateli przy różnego rodzaju sprawach o własność gruntów i o granice, była
wciąż jeszcze bardzo duża. Odpowiednie działy "ziemskich" akt w Archiwach Państwowych
w Lublinie, Radomiu, Kielcach i Piotrkowie tylko bardzo częściowo zastąpią brak spalonych
zespołów centralnych władz w Archiwum Skarbowym. Przepadły akta Centralnej Komisji
Likwidacyjnej  i  Sekcji  Długów  Księstwa  Warszawskiego.  

Już w końcu pierwszej dekady października 1939 roku ocalała część Archiwum Skarbowego i
nienaruszone zbiory Archiwum Głównego, Akt Dawnych i Akt Nowych, państwowe archiwa
stołeczne: Archiwum Miejskie m. Warszawy, Centralne Wojskowe, Metropolitalne i szereg
ocalałych  archiwów  prywatnych  przeszły  pod  władzę  okupacyjną.  Wraz  z  likwidacją
ministerstw nastąpiła likwidacja Wydziału Archiwów Państwowych, władzę nad archiwami w
Generalnej Guberni objęła Dyrekcja Archiwów przy rządzie Generalnej Guberni w Krakowie,
władzą lokalną stał się Urząd Archiwalny (Archivamt) przy dystrykcie warszawskim. 

W drugim okresie Niemcy wywozili  archiwa w charakterze zdobyczy wojennej,  bądź też
powołując  się  na  zasadę  proweniencji,  a  nawet  pod  pozorem  wypożyczenia.  
Jako  zdobycz  wojenną  potraktowano  całe  Centralne  Archiwum  Wojskowe  w  Forcie
Legionów,  Zbiory  Instytutu  Historii  Najnowszej,  które  władze  wojskowe  niemieckie  w
szybkim  tempie,  bo  jeszcze  w  roku  1939,  wywiozły  do  Gdańska,  dalej  cały  zasób  akt
Generalnego  Gubernatorstwa  Warszawskiego  i  Lubelskiego  z  okresu  okupacji  1914-18  z
Archiwum  Akt  Nowych.  Dla  celów  specjalnych  wywieziono  do  Berlina  całą  pozostałą
jeszcze  część  składnicy  akt  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych.  Motywem  pierwszym
wywożenia  akt,  tym razem już  przez  archiwalne  władze  cywilne  niemieckie  była  zasada
proweniencji, czyli przynależności kancelaryjnej. 

Powołując się na tę zasadę archiwalną, którą dotychczas znaliśmy jako szanowaną przez
archiwistów regułę przywracania zburzonym zespołom ich układu kancelaryjnego, polecono
przygotować  Archiwum  Głównemu  do  wydania  akta  po-pruskie,  dotyczące  Prus
Południowych  i  Nowo-Wschodnich,  ekstradowane  rządowi  Księstwa  Warszawskiego  na
podstawie Traktatu Tylżyckiego z tajnego Archiwum Berlińskiego.
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To samo zarządzenie rozciągnięto niebawem i na analogiczne akta poaustriackie, wydane w swoim 
czasie z Wiednia rządowi Księstwa Warszawskiego po włączeniu doń obszarów Galicji Zachodniej 
w 1809 roku. W latach 1940 i 1941 wywieziono akta pruskie z Archiwum Głównego do Berlina 
(ok. 2 wagonów), akta Kamery Nadwornej austriackiej do Wiednia oraz akta dotyczące terytorium 
byłej Galicji z Archiwum Akt Nowych. 

Rezultaty przymusowej ekstradycji dokumentów i ksiąg z Archiwum Głównego: 
- z naruszeniem zasady nienaruszalności Archiwum Koronnego zabrano do Królewca ok. 80
dokumentów XV-XVI w. Zakonu Krzyżackiego, przekazane Polsce przez Zakon na mocy 
traktatów Toruńskiego i Krakowskiego   "wypożyczono" do Berlina ponad 150 
dokumentów z działu "Livoniae" 
- z działu dokumentów zabrano głównie do Poznania, ponad tysiąc dokumentów miejskich, 
kościelnych i prywatnych 
- do Gdańska kilka z działu ksiąg grodzkich i ziemskich zabrano: 
- do Poznania wszystkie wielkopolskie tj. Kaliskie, Sieradzkie, Łęczyckie, Wieluńskie i 
Ostrzeszowskie, Szadeckie, Orłowskie, Brzesko-Kujawskie, Gostynińskie, Kolskie, 
Konińskie, Bobrownickie 
- - - do Gdańska i Królewca zabrano księgi Mazowsza północnego: Płockie, Mławskie, 
Szereńskie, Bielskie, Raciąskie, Ostrołęckie, Wiskie, Łomżyńskie, Przasnyckie, 
Zakroczymskie, Wyszogrodzkie 
- z działu ksiąg miejskich zabrano do Poznania księgi miast wielkopolskich, analogicznie do
grodzkich i ziemskich; do Gdańska i Królewca księgi miast mazowieckich 

– Trzeci okres był decydujący dla losu archiwów warszawskich. Straty poszczególnych
archiwów po spaleniu Warszawy wahały się od 70 do prawie 100% zawartości. Zniszczenia
w  archiwach  w  toku  działań  bojowych  w  mieście,  bomb  lotniczych  były  stosunkowo
niewielkie, nie przekroczyły 10-15%. Resztę spaliły wojska niemieckie po ustaniu walk.  
Po wycofaniu się powstańców ze "Starówki" spalili Niemcy ( nie wiadomo ,  czy byli to
Niemcy, niestety  !)  Archiwum Główne przy ul.  Długiej,  Archiwum Akt Dawnych przy
Jezuickiej  i  Archiwum  Skarbowe  na  Podwalu.  Podpalano  magazyny  archiwalne.  W
pierwszych  dniach  września  spalone  zostało  Archiwum  Kurii  Metropolitalnej  przy  ul.
Miodowej. Archiwum Akt Nowych przy ul. Rakowieckiej i Archiwum Miejskie w Arsenale
spalone zostały w pierwszych dniach listopada. Stało się to w chwili, gdy kilkutygodniowe
zabiegi  czynników polskich  u dowództwa niemieckiego,  w  czasie  walk   i  niszczenia
stolicy  - aby w myśl układu kapitulacyjnego zaplanowanego znacznie  wcześniej  jak
widać  -zezwolono  na  ewakuację  ocalałego  jeszcze  w  Warszawie  polskiego  mienia
kulturalnego,  uwieńczone  zostały  wreszcie  wynikiem  pomyślnym.  

W  tym  stanie  rzeczy  dopuszczona  do  czynności  ewakuacyjnych  grupka  archiwistów
polskich skupiła swe wysiłki przede wszystkim około wywiezienia wszystkiego, co się da, z
kazamat Fortu Sokolnickiego, który zgodnie z zapowiedzią dowództwa niemieckiego miał
być  wysadzony  w  powietrze  przy  oddaniu  Warszawy.  Archiwalia  z  Fortu  zgodzili  się
Niemcy skierować "przejściowo" do klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie. Znalazły
się tam teraz następujące uratowane działy Archiwum Głównego: 
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1. Dokumenty:
a) wszystkie dokumenty Archiwum Koronnego Krakowskiego i Warszawskiego;
b) zbiór dokumentów różnej proweniencji (miejskie, klasztorne).
2. Z działu "Varia" - cenniejsze księgi i dokumenty.
3. Kancelaria Królewska:
a) Metryki Koronne (Inscriptionum, Sigillata, Kanclerskie, Legationum, Relationum, 
Re-ferendarskie, Transkrypcja Metryki Litewskiej, Lustracje); 
b) akta władz centralnych reformy Stanisławowskiej (protokoły Rady Nieustającej 
oraz departamentów, fragmenty aktów ekonomicznych wielkich komisji, akta Straży 
Praw, Rady Najwyższej Narodowej i organów podległych) 
4. Archiwa Podskarbińskie (w części starszej): rachunki królewskie i rachunki 
poselstw, rachunki wojskowe księgi poborowe, lustracje i inwentaże 
5. Gród Warszawski:
a) najstarsze księgi grodzkie i ziemskie do roku 1600,
b) convencionalia,
c) oblaty i relacje
6. M. Warszawa:
a) księgi wójtowskie i radzieckie do r. 1600,
b) ekonomiczne - generalia.
7. Mapy i plany. 

Reszta Archiwum Głównego, wyjąwszy partie wywiezione do Rzeszy i Poznania, spłonęła 
doszczętnie. Ocalały Metryki Koronne (oprócz Assesoryj). Stracono takie działy, jak 
Trybunał Koronny, księgi grodzkie i ziemskie, sandomierskie, radomskie, rawskie i 
czerskie, warszawskie z XVII i XVIII wieku, z XIX wieku cały dział sądowy (Ministerstwo 
Sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, oraz akta 
sądowe wszystkich instancji aż do roku 1876). 

Na ocalone działy lub części działów Archiwum Akt Dawnych składają się: 
l. Komisja Spraw Wewnętrznych do r. 1840,
2. Rada Stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego,
3. Senat Królestwa Polskiego,
4. Protokoły Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego
5. Komisja Rządowa Wojny,
6. Kancelaria W. Ks. Konstantego,
7. Kartografia,
8. Wybrane partie aktów śledczych do spraw powstania 1831 i 1863 r. 

Ogrom strat Archiwum Akt Dawnych ilustruje spalenie całości aktów Sekretariatu Stanu 
Polskiego (1807-76), Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, Kancelarii General. 
Gubernatora Warszawskiego. Jeżeli straty Archiwum Głównego ocenić można ogólnie na 
80-85%, to Archiwum Akt Dawnych na co najmniej 90%. Z Archiwum Skarbowego ocalały 
zaledwie fragmenty. Ocalało archiwum z Jabłonny i archiwum wilanowskie. Rewindykacje 
dokonane w latach 1946/47 w niewielkim stopniu zmniejszyły straty. Odszukano na terenie 
poznańskiego znaczną część staropolskich ksiąg grodzkich, miejskich i ziemskich, 
wywiezionych z Archiwum Głównego, odzyskano księgi prawobrzeżnego Mazowsza. 
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BIBLIOTEKI NAUKOWE 

Książki  i  biblioteki  polskie  przechodziły  kilkakrotnie  okresy  niszczenia  i  wywożenia;
podczas wojen szwedzkich, po upadku powstania kościuszkowskiego, po roku 1812 i po
powstaniu  listopadowym.  Po  klęskach  dawnych pozostały   NA SZCZĘŚCIE  książki
polskie i całe biblioteki w Paryżu, Ameryce,  w Niemczech, w Skandynawii i Turcji,  w
Anglii  i  na Sybirze.    We wrześniu 1939 roku spłonęła Centralna Biblioteka Wojskowa
(obejmująca m.in. najrzadsze polskie druki militarne od XVI wieku do 1863 roku, kolekcję
map i rękopisów), wraz z nią Biblioteka b. Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu,
to  co ocalało z  niej  we wrześniu  spłonęło w październiku 1944 roku na  Okólniku 9 w
gmachu Biblioteki Ord. Krasińskich. 

Tu  straciły  biblioteki  warszawskie  prawie  wszystkie  swoje  rękopisy:  zbiór
Krasińskich, Rapperswilski i Batignolski, Uniwersytecki i Zauskich. Zagładzie uległa
także Biblioteka Przeździeckich. Uratowane najcenniejsze rękopisy i zachowany w
70% zbiór Biblioteki Ord. Zamoyskich przeszły przez dwukrotną grabież oficerów
SS i "Komisji zabezpieczającej mienie kulturalne G. Gubernatorstwa". 

Najcenniejsze i najstarsze rękopisy i druki stare wywieziono w listopadzie 1944 roku
do  Goerbitsch,  wróciły  stamtąd  w  maju  1945  roku  we  fragmentach  (ok.  1/20)
czyli,że  jest  co odzyskać.   W pierwszych dniach wojny spłonęły także liczne i
bogate biblioteki szpitali warszawskich oraz księgozbiory zakładów uniwersyteckich.
Najwięcej  ucierpiały  seminaria  filologii  klasycznej  i  germanistyki  oraz  instytut
wschodni, zakłady chemii i farmacji. Na przełomie roku 1939/40 Niemcy wywieźli
biblioteki instytutu fonetycznego, zakładu fizyki doświadczalnej, chemii organicznej,
seminarium języków indoeuropejskich, instytutu węgierskiego i inne. 

Bibliotekę Uniwersytecką grabili i niszczyli żołnierze tam kwaterujący. W 1939 roku
Niemcy wywieźli stamtąd kilka najcenniejszych rysunków i rękopisów, potem 
prawie cały gabinet rycin Stanisława Augusta, w lipcu 1945 roku do Warszawy 
wróciła jego trzecia część, bardzo zniszczona - czyli,że  jest  co odzyskać. 

Biblioteka Publiczna im. Kierbedziów została podpalona dopiero 16. 01. 1945 
roku  gdy stacjonowała  Armia Czerwona w zniszczonej Warszawie.
Z trzech milionów książek, które znajdowały się w publicznych bibliotekach 
naukowych Warszawy ocalało najwyżej półtora miliona. Straty innych bibliotek i 
księgarń wynoszą 90-100%. 
* Na podstawie publikacji: W. Tomkiewicz, Straty kulturalne Warszawy, Warszawa 
1948                       
  http://www.zabytki.pl/sources/straty/po39-warszawa.html
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Jan Bernard Fruziński (ur.  23 czerwca 1866 w Warszawie, zm.  1 stycznia 1921 tamże),
syn  Jana,  oficjalisty  teatrów  warszawskich  i  Karoliny  z  Altów,  warszawski  cukiernik,
założyciel zakładów cukierniczych „Fruziński J. Fabryka Czekolady”.  Jako młody chłopiec
został  praktykantem  w  cukierni  Franciszka  Anczewskiego,  gdzie  zdobywał  wiedzę  i
doświadczenie. Pozwoliło mu to założyć w 1888 własną firmę, która z niewielkiej cukierni
stała  się  jednym  z  wiodących  w  kraju  zakładów produkujących  galanterię  cukierniczą.
Fruziński  poza  umiejętnościami  cukierniczymi  posiadał  też  zmysł  finansowy,  poza
rozwojem działalności gospodarczej inwestował też w nieruchomości.

 Posiadał trzy kamienice w Warszawie przy ul. Smolnej 15, Marszałkowskiej 75 i Polnej 32,
wszystkie były luksusowe i zawierały ekskluzywne apartamenty.Jan Fruziński zmarł nagle
w wielu 54 lat i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Majątek po ojcu przejął
syn, również Jan. Działania wojenne przetrwała tylko częściowo wypalona kamienica przy
ul. Marszałkowskiej 75, jednak zburzono ją w 1949 w związku z budową MDM.W dniu 18
stycznia 1896 roku o godzinie 11,00, ożenił się z Władysławą Oktawią Rzeszotarską, córką
Stanisława i Anny ze Zglinickich, ur. 1879 – ślub w kościele św. Antoniego w Warszawie.
Miał starszego brata Antoniego Longina ur. 1864.
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Kamienica pana Jana   Fruzińskiego  ul.  Marszałkowska  75,  przedwojenna  Warszawa

Ulica Polna wyglądała przed wojną zupełnie inaczej i mieściła bardzo słodkie zakłady: przy Polnej 
26, co widać na zdjęciu z okolic 1900 r., stała fabryka  pana  Jana Fruzińskiego, zajmująca się 
produkcją kakao, czekolady i innych słodyczy. Obecnie trudno stwierdzić, gdzie dokładnie stała, bo
budynek widoczny po prawej stronie zdjęcia z 2010 ma numer 24 a następny (ten niski) -28.
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     Ulica Polna dzisiaj – skutek  Powstania  Warszawskiego  i  odmowy  rekonstrukcji Warszawy  
przez  reżim  komunistyczny, aby  Polacy  nie  mieli  żadnych  odniesień historycznych  oraz  
kulturowych  i aby  produkować  masowo  homo  sovieticus, społeczeństwo  wykorzenionych  
robociarzy , bezwolną  masę  pracującą  dla  komunizmu.

Pocztówka reklamowa  pana Fruzińskiego. 1902 / Wierzbowa street - "The house of Oasis". 
Postcard issued by Fruziński Chocolate Factory. 1902
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                   Wojciech Herbaczyński  - 'W  dawnych  cukierniach i   kawiarniach Warszawy'

Karta Wenecka (pełna nazwa: Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i 
Miejsc Zabytkowych) – międzynarodowa konwencja określająca zasady konserwacji i restauracji 
zabytków architektury. Przyjęta została w 1964 przez II Międzynarodowy Kongres Architektów i 
Techników Zabytków w Wenecji. W roku 1957 konserwatorzy architektury zebrali się w Paryżu na 
I Międzynarodowym Kongresie Architektów i Techników Zabytków. Ustalono wówczas, że sama 
strategia tworzenia rejestrów zabytków nie jest wystarczająca - należy również zadbać o ochronę 
otoczenia zabytku oraz o utrwalenie jego kulturalnego znaczenia. W czasie I Kongresu ustalono, że:

• kraje, które nie posiadają centralnego rejestru zabytków oraz państwowych instytucji 
konserwatorskich, powinny je powołać,

• powinno się założyć stałą międzynarodową instytucję zajmująca się konserwacją zabytków,
• należy wprowadzić program profesjonalnych szkoleń dla wykonawców zajmujących się 

pracami przy zabytkach,
• należy przeprowadzić badania na temat problemu zawilgocenia zabytkowych budowli,
• w kwestii odnawiania zabytków powinno się zawiązać współpracę ze współczesnymi 

artystami,
• prace i studia konserwatorskie powinny odbywać się we współpracy z archeologami,
• architekci i planiści powinni zadbać o włączenie zabytków w strukturę współczesnych 

miast.

Kolejna konferencja, znana jako II Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków 
w Wenecji, odbył się w 1964 roku. W trakcie kongresu przyjęto dwa inne dokumenty, w pierwszym
z nich, nazwanym Kartą Wenecką, ustalono pięć podstawowych zasad i pojęć dotyczących anty -
konserwacji , aby niszczyć lub dobijać antyczną  kulturę  i zabytki: 

• Definicja budynku zabytkowego została rozszerzona o grupy i zespoły budowli.
• Konserwacja zabytków jest konieczna dla zachowania trwałości budowli, ale w jej trakcie

nie należy zmieniać układu przestrzennego budynku ani jego wystroju. Chronić powinno się
również  otoczenie  zabytku.  Nie  powinno  się  przenosić  ani  usuwać  żadnych  elementów
zabytku, chyba że jest to konieczne dla jego ratowania.

• Restauracja powinna  być  podejmowana  tylko  w  razie  konieczności.  Nie  powinno  się
przeprowadzać rekonstrukcji zabytku - należy uszanować oryginalną substancję konstrukcji
oraz  materiały.  Wszystkie  nowo  dodane  elementy  zabytkowego  budynku  powinny  być
rozróżnialne  od  oryginalnych.  Tam,  gdzie  niemożliwe  jest  zastosowanie  technologii
tradycyjnych,  dopuszczalne  jest  zastosowanie  sprawdzonych  technologii  nowoczesnych.
Fragmenty budowli pochodzące z wszystkich etapów powstawania powinny być chronione.
Niedopuszczalne  jest  umieszczanie  wiernych  kopii  elementów  budynku  w  miejsce
oryginalnych.

• Prace  archeologiczne  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  specjalistów.  Wykonując
prace archeologiczne nie  należy modyfikować zabytkowego budynku w celach ukazania
dawniejszych warstw archeologicznych.

• W trakcie każdych prac konserwatorskich należy wykonywać dokumentację konserwatorską
i projektową, którą należy udostępnić w publicznych archiwach.

Karta Wenecka pozostaje do dziś zbiorem podstawowych wytycznych przy pracach nad budynkami
o wartości  historycznej.  Jej  założenia były w późniejszych latach rozszerzane i  adaptowane do
współczesnych problemów, jednak podstawowe założenia, takie jak ochrona oryginalnej substancji
i otoczenia budynku, pozostają priorytetem wszelkich prac konserwatorskich. 
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      AZJATYCKA  ZABUDOWA  w  WARSZAWIE  NAZYWA  SIĘ ' ZŁOTE  TARASY'
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           RESZTA WARSZAWY  TEŻ  MA  ZNIKNĄĆ  !  

Elektrownia Powiśle czy Copernicus Square? Nie chcą zmiany nazwy ..
Tomasz Urzykowski   14.03.2014 
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"Jako mieszkańcy Warszawy, którym leży na sercu jej tradycja, prosimy o zachowanie historycznej 
nazwy Elektrowni Powiśle" - apeluje do dewelopera Michał Krasucki, prezes warszawskiego 
oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Elektrownia między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim jest nieczynna od lat, teraz zmienia się 
w kompleks biurowo-mieszkalno-handlowy. Od kilku tygodni trwają tam prace rozbiórkowe.

Powstańcza reduta

W  tekście  zamieszczonym  na  stronie  www.petycje.pl  Michał  Krasucki  przypomina
najważniejsze fakty z dziejów tej fabryki prądu - od jej wzniesienia na początku XX w.,
poprzez  rozbudowy  w  latach  międzywojennych,  zbombardowanie  w  1939  r.,  aż  do
zbrojnego zrywu Warszawy w 1944 r., gdy elektrownia stała się powstańczą redutą. „Odtąd
nazwa  »  Elektrownia  Powiśle”  oznaczała  nie  tylko  jeden  z  zakładów  przemysłowych
stolicy, ale wiązała się także z jednym z najbardziej bohaterskich wydarzeń powstańczych.
Historyczne nazwy są jednym z elementów dziedzictwa niematerialnego miasta. Nawet jeśli
nie są prawnie chronione, to wymagają szacunku i respektowania. Nie wyobrażamy sobie,
by to miejsce miało odtąd być enigmatycznym, obco brzmiącym » Copernicus Square «.
Dziedzictwo  tego  miasta  działa  na  korzyść  nas  wszystkich.  Także  Państwa  firmy”  -
spointował Michał Krasucki. Pod jego apelem od 9 marca podpisało się ponad 260 osób.
- Byłem jednym z pierwszych, którzy poparli petycję - podkreśla Daniel Łaga (PO), radny
Śródmieścia reprezentujący Powiśle. - To, co robi deweloper, jest czymś niewyobrażalnym.
Nie zdaje sobie sprawy z olbrzymiego potencjału, jaki ma Elektrownia Powiśle. 
To nazwa utrwalona w pamięci mieszkańców Warszawy i pozytywnie przez nich odbierana.
Zmiana  wywoła  niechęć  do  inwestora.  Jako  warszawiak  uznaję  to  za  zamach  na  moją
pamięć i historię mojego miasta.

                                                       TO  NIE  LONDYN
Przemianowanie elektrowni na "Copernicus Square" krytykują też członkowie oddziału 
Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

- Dobrze, że stare mury elektrowni zostaną zachowane i na nowo zaczną służyć lokalnej 
społeczności, ale wprowadzanie do nazewnictwa różnych "districtów" i "squarów" jest po 
prostu śmieszne. Tu jest Warszawa, a nie Londyn - mówi Marcin Gniazdowski, twórca 
portalu Moje Powiśle, i podaje przykłady fabryk w Poznaniu i Łodzi, które po adaptacji na 
centra handlowo-rozrywkowe otrzymały nazwy związane z tradycją miejsca: Stary Browar i
Manufaktura.Miejska radna Aleksandra Sheybal-Rostek z PO zainteresowała sprawą 
komisję ds. nazewnictwa miejskiego. Ta zwróciła się do inwestora o pozostawienie nazwy 
Elektrowni Powiśle.W spółce Hochtief Development Poland słyszymy nieoficjalnie, że 
inspiracją dla "Copernicus Square" było sąsiednie Centrum Nauki Kopernik. Nazwa miała 
się spodobać niemieckim właścicielom firmy. Jej rzeczniczka Katarzyna Baranowska mówi 
tak: - To nazwa robocza. Będzie figurowała w księgach do rozpoczęcia budowy. Potem 
możliwa będzie jej zmiana. Jesteśmy gotowi do rozmów - oznajmia. Pytana o szczegóły, 
odpowiada: - 22 marca wydamy oświadczenie i przedstawimy stanowisko w tej sprawie. 
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/
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Hochtief Development, jeden z pięciu oddziałów spółki akcyjnej Hochtief AG z siedzibą w
Essen, ( Niemcy) specjalizuje się w projektowaniu, realizacji i sprzedaży przyszłościowych 
projektów biurowych, hotelowych, mieszkaniowych i handlu detalicznego.
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                                     WARSZAWA  SIERPIEŃ  1947  rok.
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            TROCHĘ  ZDOŁALIŚMY    ODBUDOWAĆ  ALE  BARDZO NIEWIELE
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                                          TU  JEST  SEDNO  TEJ TRAGEDII 
                      Kto  normalny prowadzi  wojnę w  zabudowanym mieście  ? 
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Bronisław Kaminski, żyd, ros. Бронислав Владиславович Каминский (ur. 16 czerwca 1899 w 
Witebsku, zm. 4 października 1944 w Łodzi) – dowódca brygady (Waffen-SS Brigadeführer) 
Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA), zbrodniarz wojenny zwany „katem Ochoty”. 
Starsze publikacje podawały błędnie imię Mieczysław.

Jego sfałszowaną  biografię  rzekomego  pół  Polaka  i Rosjanina  podaje  Wikipedia.Obok żyd  
Oskar  Dirlewanger. 

„Był awanturnikiem politycznym, wygłaszał do swych ludzi mowy propagandowe o wielkiej, 
faszystowskiej Rosji, której chciał być przywódcą-führerem. Kobiety i alkohol były treścią 
jego życia. Dowództwo wojskowe pozostawiał swym dowódcom pułków. Pojęcie własności 
było mu obce, żadnego narodu nie nienawidził tak, jak Polaków, których wspominał jedynie 
obelżywymi słowami. Nie chciał się przyłączyć do Własowa; przeciwnie, pragnął kiedyś 
przez swoje stosunki z Himmlerem wysadzić Własowa z siodła...

Oskar Dirlewanger (ur. 26 września 1895 w  Würzburgu, zm. 7 czerwca 1945 w  Altshausen) –
niemiecki  zbrodniarz  wojenny,  SS-Oberführer i  dowódca  specjalnej  jednostki  karnej  SS do
zwalczania partyzantów, znany ze swego sadyzmu i odpowiedzialny za rozliczne zbrodnie wojenne
popełnione  w  okupowanej  Polsce,  Białorusi i  Słowacji.  Ocenia  się,  że  w  wyniku  akcji
dowodzonych przez  niego oddziałów (w tym  36 dywizji  Grenadierów SS Direlwanger)  śmierć
poniosło  przynajmniej  60 000  ludzi,  w  większości  cywili,  dużą  część  ofiar  niemieccy  i
wschodnioeuropejscy podwładni Dirlewangera spalili żywcem.

W lipcu  1940  roku  Dirlewanger  został  przyjęty  do  SS.  Na  swój  własny  wniosek  utworzył  i
wyszkolił  specjalny  oddział  karny  (SS-Sonderkommando  Dirlewanger)  w  podlegający
Kommandostab  RFSS.  Oddział  ten  (najpierw  kompania.  batalion,  później  pułk i  brygada)  była
początkowo  złożona  z  kryminalistów  skazanych  głównie  za  kłusownictwo i  inne  podobne
wykroczenia, później przestępców skazanych za najcięższe zbrodnie, takie jak zabójstwo czy gwałt,
od połowy 1944 roku SS-HA włączała do niej aresztantów z więzień Wehrmachtu i SS. a od jesieni
1944  roku  nawet  więźniów  politycznych  z  SPD  i  KPD.Pierwotnym  zamierzeniem  było
przeciwstawienie  niespełna  stuosobowego  oddziału  eks-kłusowników  skupiskom  pospolitych
bandytów oraz przenikaniu sowieckich agentów przez granicę. 
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W roku 1940 oddział  ten przydzielony został  do Dowódcy SS i  Policji  w  dystrykcie lubelskim
Odilo Globocnika, a sam Dirlewanger został komendantem obozu pracy dla  Żydów w  Dzikowie
Starym, funkcjonującego w ramach kompleksu obozów pracy powstałych w celu budowy umocnień
granicznych w rejonie  Bełżca,  tzw.  linia  "Otto",  a  następnie  zwalczał  szmugiel  i  spekulację  w
Generalnym Gubernatorstwie. 

Był  tak  okrutny  i  skorumpowany,  że  nawet  władze  SS  były  oburzone  i  wszczęły  przeciw
Dirlewangerowi specjalne śledztwo.

Pod koniec lutego 1942 roku został przeniesiony wraz z swoim oddziałem na okupowaną Białoruś z
zadaniem walki z  partyzantką radziecką. Tam Dirlewanger i jego podwładni dopuścili się całego
szeregu zbrodni, już zupełnie bezkarnie i na masową skalę mordując miejscową ludność cywilną
oraz niszcząc i grabiąc wiele wsi i miasteczek podczas niemieckich operacji antypartyzanckich. W
sierpniu  1944  roku pułk  SS  Dirlewanger został  przydzielony  do Kampfgruppe  Reinefarth  pod
dowództwem Heinza Reinefartha, walczących z Polakami po wybuchu powstania warszawskiego.
W  Warszawie oddział  ponownie  odznaczał  się  barbarzyństwem,  mordując  i  gwałcąc  tysiące
cywilnych mieszkańców oraz jeńców wojennych,  przy czym podwładni  Dirlewangera i  on sam
zabili  kilka  razy  mniej  osób  niż  żołnierze  i  policjanci  podlegli  Heinza  Reinefartha.  Za  swoje
"zasługi"  w tłumieniu  powstania  otrzymał  kolejny  awans,  a  30 września  także  Krzyż  Rycerski
Żelaznego Krzyża. 16 października 1944 roku gubernator Hans Frank wydał na cześć Dirlewangera
obiad  na  Wawelu,  na  którym  wyraził  mu  "swą  wdzięczność  i  uznanie  za  wzorowe  operacje
przeprowadzone przez jego grupę w toku walk w Warszawie".

Pod koniec 1944 roku Dirlewanger  brutalnie tłumił  także  Słowackie Powstanie Narodowe, a w
lutym następnego roku Brygada Szturmowa SS "Dirlewanger" stała się podstawą do utworzenia 36
Dywizji Grenadierów SS "Dirlewanger". On sam jednak opuścił jednostkę po tym, gdy został ranny
po raz dwunasty.

W czerwcu 1945 roku Dirlewanger zdechł w niewyjaśnionych okolicznościach w  Altshausen w
Badenii-Wirtembergii, po aresztowaniu 1 czerwca we francuskiej strefie okupacyjnej. 

Kapitulacja .Przywódca  Komendy  Głównej  Armii Krajowej Gen. Tadeusz Bór-Komorowski
po lewej na spotkaniu z SS-Obergrupenführerem Erichem von dem Bachem-Zelewskim (right). 
Ożarów Mazowiecki (Bach's HQ) – 4  października 1944.
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2 października 1944 udzielił pełnomocnictwa pułkownikom dyplomowanym: Kazimierzowi Iranek-
Osmeckiemu i  Zygmuntowi  Dobrowolskiemu do zawarcia  z  SS-Obergruppenführerem  Erichem
von dem Bach-Zelewskim układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. 4 października
1944 w Ożarowie spotkał się z generałem von dem Bach. 5 października 1944 o godz. 8.00 dokonał
przeglądu plutonu osłonowego pod dowództwem kapitana Stanisława Jankowskiego ps. „Agaton”,
a  o godz.  9.45 pomaszerował  na czele oddziałów powstańczych do niewoli.  Tego samego dnia
został przewieziony koleją z Ożarowa do Sochaczewa i dalej do Prus Wschodnich. Towarzyszyło
mu pięciu generałów, pięciu oficerów do zleceń, adiutant i pięciu ordynansów. 6 października 1944
przybył do miejscowości  Kruklanki (niem. Kruglanken), położonej 9 kilometrów na południowy
wschód  od  miejscowości  Pozezdrze w  pobliżu,  której  mieściła  się  polowa  kwatera  Himmlera
„Hochwald”. 

Następnego dnia, ponownie spotkał się z nim generał von dem Bach i poinformował o planowanym
spotkaniu z Reichsführerem-SS  Heinrichem Himmlerem, do którego jednak nie doszło.  8 lub 9
października 1944 został przewieziony do Berlina, do siedziby Głównego Urzędu Bezpieczeństwa
Rzeszy, gdzie znów miało dojść do spotkania z Himmlerem. 

Następnego  dnia  został  przewieziony  do  Oflagu  73  Nürnberg-Langwasser  pod  Norymbergą,
umieszczony  w  oddzielnym  baraku  i  izolowany  od  innych  jeńców.  5  lutego  1945  został
przewieziony do Oflagu IV C Colditz. 

W nocy  z  12  na  13  kwietnia  1945  został  przewieziony  do  twierdzy  Königstein w  Saksonii.
Następnej nocy do obozu cywilnego w  Laufen w Bawarii, a kolejnej nocy do  Tittmoning, gdzie
mieścił  się obóz dla  jeńców holenderskich.  Po kilku dniach powrócił  do obozu w Laufen.  Pod
koniec kwietnia 1945 został przewieziony do Stalagu XVIIIC w Markt Pongau koło Salzburga. Tam
SS-Obergruppenführer Gottlob Berger, nakłoniony przez szwajcarskiego posła Feldschera, zwolnił
go z niewoli. 

W okolicach Innsbrucku został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskiej 103 Dywizji Piechoty. W
Innsbrucku spotkał się z francuskimi generałami  Maximem Weygandem i  Mauricem Gamelinem,
którzy w tym samym czasie zostali uwolnieni z niewoli. Po kilku dniach został przewieziony do
Polskiego Ośrodka Wojskowego, byłego Oflagu VII A Murnau, a stąd do Paryża.

12 maja 1945 przybył do Londynu. Na lotnisku został przywitany okazale i owacyjnie przez 
premiera Tomasza Arciszewskiego z ministrami, przedstawiciela Prezydenta RP i wyższego 
wojskowego brytyjskiego z ramienia szefa Sztabu Imperialnego. 28 maja 1945 objął obowiązki 
Naczelnego Wodza. 20 września 1945, „wobec nieuznawania przez władze brytyjskie stanowiska 
Naczelnego Wodza” przekazał szefowi Sztabu Głównego „ogólne dowodzenie wojskiem oraz 
koordynację zagadnień wspólnych dla wojska, marynarki wojennej i sił powietrznych”. 8 listopada 
1946 Prezydent RP zwolnił go ze stanowiska Naczelnego Wodza.

WIKIPEDIA
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano o 11:05, 3 maj 2016.

Na  nowej  stronie brak jest wielu obszernych danych sprzed  dwóch miesięcy, które  udało  mi
się ściągnąć, między  innymi takich:

2 lipca 1947 Prezydent RP mianował go Prezesem Rady Ministrów. 10 lutego 1949 Prezydent RP
August Zaleski zwolnił go z urzędów: Prezesa Rady Ministrów, kierownika Ministerstwa Skarbu,
kierownika Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, a także kierownika Ministerstwa Pracy i
Opieki  Społecznej  oraz  powierzył  mu  sprawowanie  obowiązków  do  czasu  powołania  nowego
rządu, co nastąpiło 7 kwietnia 1949.Od lipca 1956 wchodził w skład emigracyjnej  Rady Trzech.
Działał  w  Kole  Byłych  Żołnierzy  Armii  Krajowej,  a  z  jego  inicjatywy  1  sierpnia  1966  dla
upamiętnienia czynu zbrojnego żołnierza AK ustanowiono odznaczenie pamiątkowe – Krzyż Armii
Krajowej.Komorowski  zmarł  na  atak  serca w  trakcie  polowania  .  Pochowany  został  na
cmentarzu Gunnersbury w Londynie.
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  Żonaty od 1930 z Ireną hrabiną  Lamezan-Salins (1904–1968), córką generała Lamezana-Salins. 
Miał z nią dwóch synów: Adama i Jerzego.W  Londynie  jego  żona miała zarabiać na życie jej oraz
jej męża  szyciem  firan a  on sam  nie miał  podobno żadnego zajęcia ani emerytury.

                            
                                   Jaką  będę  mieć  przyszłość....bez naszej  wielkiej  kultury  ?
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...przyjdzie walec  i wyrówna….zawyła syrena...( Hanna  Gronkiewicz  Waltz- była  prezydent  
Warszawy)
           …....gdziekolwiek  będziesz...zarzynaj..…                                                          100.
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