W sprawie pomnika Stanisława Jankowskiego Agatona
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There are no translations available.
Z inicjatywy Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego na skwerze Stanisława
Jankowskiego "Agatona" stanąć ma w tym roku jego pomnik. W związku z artykułem p.
Janusza Sujeckiego "Pomnik dla propagatora stalinizmu?", który ukazał się w Gazecie Polskiej
jako odpowiedź na artykuł w Gazecie Wyborczej p. Tomasza Urzykowskiego ""Agaton" z
granitu na Powiślu", przesłany został do mediów list TUP. Ponieważ został on jedynie
odnotowany jako poparcie TUP dla budowy pomnika załączamy jego treść poniżej.

Środowisko urbanistów polskich zdecydowanie protestuje przeciwko szkalowaniu
dobrego imienia zmarłego w 2001 roku Stanisława Jankowskiego "Agatona", członka
TUP, jak też przeciwko obsesyjnemu oskarżaniu Biura Odbudowy Stolicy - BOS, o
niszczenie tożsamości zrujnowanego miasta zamiast planowanie jego odbudowy.
Stanisław Jankowski, architekt urbanista, po powrocie do kraju w 1946 roku całą swoją
działalność i twórczość projektową związał z planowaniem odbudowy i rozwoju
Warszawy. Do dzieł urbanistycznych których współautorem był Jankowski, które na stałe
wpisały się w krajobraz stolicy należą: Trasa WZ o wybitnych walorach krajobrazowych i
funkcjonalnych, dzielnica MDM z Placem Konstytucji, oraz dużo później zrealizowany,
wpisany w symboliczną przestrzeń Warszawy, Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów
1940-1943.

Absurdalne zarzuty o propagowanie przez Jankowskiego stalinizmu przekraczają
wszelkie granice zdrowego rozsądku, podobnie jak wypowiedzi dyskredytujące wielkie
dzieło odbudowy totalnie zniszczonej Warszawy, realizowane przez Biuro Odbudowy
Stolicy - jedyną w tym czasie instytucję w której mogli pracować wszyscy, którzy chcieli
wziąć udział w odbudowie Warszawy. Trudno znaleźć inną osobę, która w tak trudnych
czasach tak wiele zdziałała na rzecz Warszawy jak Stanisław Jankowski, który w okresie
okupacji walczył o jej wolność, a później z całym zaangażowaniem uczestniczył w dziele
odbudowy i planowanie rozwoju zrujnowanej stolicy. Dlatego zdecydowanie popieramy
budowę pomnika Stanisława Jankowskiego "Agatona".
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