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Władysława Broniewskiego
Dzielnice: Bielany
Osiedla: Słodowiec
Atrybuty: Nazwy pamiątkowe Od polskich postaci historycznych
Rok utworzenia nazwy: 1962

Opis
Władysław Broniewski (1897-1962) - poeta, tłumacz. Był rodowitym płocczaninem, służącym w
czasie I wojny światowej w Legionach Polskich, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Po
przejściu do cywila w 1921 roku rozpoczął studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszkał wówczas przy ul. Opoczyńskiej i podjął też współpracę z
lewicowymi pismami a w 1925 roku ogłosił "Trzy salwy" - manifest grupy poetów proletariackich. Do
wybuchu II wojny światowej był sekretarzem redakcji "Wiadomości Literackich", we IX 1939 roku
zgłosił się do obrony kraju. Znalazł się wówczas we Lwowie, gdzie niedługo potem został
aresztowany. Półtora roku spędził w więzieniu, zwolniony wstąpił do Armii Polskiej gen. Andersa,
jednak dotarł z nią tylko do Palestyny, gdzie pozostał do końca wojny. W Warszawie znalazł się ok.
1946 roku i zamieszkał w domu przy ul. Dąbrowskiego 51. Był autorem licznych utworów związanych
z Warszawą, np. wierszy "Ulica Miła", "Księżyc na ulicy Pawiej", "Cytadela", "Na Żoliborzu". Na
uwagę zasługują też tomy "Bagnet na broń" i bardzo osobisty "Anka", napisany po śmierci ukochanej
córki. Dokonał licznych przekładów z języka rosyjskiego, głównie dzieł Dostojewskiego, Szołochowa,
Majakowskiego i Jesienina. Zmarł w Warszawie na raka krtani.
Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera 26 A, rząd TUJE (Aleja Zasłużonych), miejsce 2/3.
Upamiętnienia:
ul. Jarosława Dąbrowskiego 51 - muzeum w mieszkaniu własnym poety. Tamże pamiątkowa tablica z
granitu na frontowej ścianie budynku, wmurowana w latach 60-tych XX wieku.

Ciekawostki
Ulica budowana i miała od 1965 roku stanowić część trasy N-S. W 2007 nazwę ulicy oprotestowano i
były postulaty, żeby ją zmienić, bo to komuch, ale na razie sprawa przycichła.
Stan obecny:
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Osiedle bloków Sady Żoliborskie. Zbudowane w latach 1960-73 wg proj. Haliny Skibniewskiej,
uważane za jedno z najładniejszych w Polsce Ludowej. Stanęły tu 24 bloki, które przyjeżdżały
oglądać wycieczki i delegacje z całego kraju.
Nr 4,6: Osiedle Serek Żoliborski. Powstał w 1958-61 wg proj. Jacka Nowickiego.
Bloki osiedla Bielany. Powstały w 1952-70 wg proj. Marii i Kazimierza Piechotków.
Bloki osiedla Zatrasie. Powstały w 1960-4 wg proj. Jacka Nowickiego. Osiedle uzyskało tytuł
Mistera Stolicy w 1966. Są to bloki 4 i 10 piętrowe, wysokie bloki mają kręte awaryjne klatki
schodowe na zewnątrz.
Nr 11c: w tym domu mieszkał Remigiusz Bierzanek (1912-1993) - prawnik, profesor UW, dziekan
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, bezpartyjny poseł na Sejm PRL II i III kadencji
(1957-1965), autor wielu publikacji książkowych (m.in. "Współczesne stosunki międzynarodowe") i
przekładu z łaciny na język polski dzieł H. Grotiusa.
Nr 15a: w tym domu mieszkał Wiesław Brudziński (1920-1996) - satyryk, aforysta, autor wielu
fraszek (np. zbiorki "Zaczepki", "Małe pranie") i trzech tomików myśli pod wspólnym tytułem
"Zmyślenia".
Nr 22a: w tym domu mieszkał Ryszard Leon Dudzicki (ur. 1930) - artysta plastyk, projektant ponad
200 znaczków dla poczt różnych krajów (m.in. upamiętniającego II pielgrzymkę Jana Pawła II do
Polski, 600-lecie obecności Obrazu Jasnogórskiego, sport balonowy) oraz wielu ilustracji
książkowych.
na wysokości ul. Izabelli: kapliczka.
Nr 44: Kościół Zesłania św. Ducha. Powstał wg proj. Stanisława Sołtyka w stylu kościoła
oblężonego, modnego w ostatnich latach PRL. Fasada ze stromym szczytem i ogromną rozetą.
Wnętrze białe, licowane z ornamentami roślinnymi.
Kapliczka. Wolno stojąca.
Nr 81: Przedszkole nr 287.
Nr 93: Przedszkole nr 271.
Nr 97\99: Studnia oligoceńska.
Bloki osiedla Piaski. Powstały w 1970-5 wg proj. Jerzego Nowakowskiego na 50-hektarowym
terenie piaszczystych wydm, na którym gdzieniegdzie stały stare, drewniane chałupy. Bloki mają 4
lub 10 pięter, jest ich ok. 60. Zamieszkało tu ponad 20.000 lokatorów.
Nr 99a: Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza. Szkoła powstała w 1972 pod
dyrekcją Emilii Kobus. W 1975 otwarto Izbę Pamięci i Tradycji Narodowej. 12.10.1976 przyznano
szkole patrona, gen. Aleksandra Waszkiewicza, sztandar ufundowała NSBM Piaski. W 1977
odsłonięto pamiątkową tablicę. W 1981 uczęszcza tu ponad 1320 uczniów i szkoła działa na 3
zmiany. W 1987 szkoła odznaczona zostaje medalem KEN za zasługi na polu oświaty, a w 1988
Kronika Filmowa wyemitowała reportaż o szkole. W 1989 nastąpiła zmiana patrona na Sienkiewicza.
W 2003 szkoła otrzymuje tytuł Szkoła z Klasą.
Wszelkie prawa zastrzeżone. www.iutm.pl

Data nadania nazwy: 1962.04.12
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