
Dzielnica Noblistów 

 

28 sierpnia 2018 roku przy ulicy Krochmalnej 1 na specjalnym postumencie 

umieszczono tablicę upamiętniającą Izaaka Bashevisa Singera –  pisarza, laureata 

Nagrody Nobla z 1978 roku w dziedzinie literatury. 

Krochmalna i Nowolipki to miejsca symboliczne. Są to dobrze znane ulice 

przedwojennej Warszawy, doszczętnie zniszczone podczas II wojny światowej i na-

stępnie odbudowane w nowej postaci. 

110 lat temu rodzina sześcioletniego wówczas Isaaca mieszkała przy ul. Kro-

chmalnej 10. Sześć lat później przeprowadzili się do sąsiedniej kamienicy, pod nu-

mer 12. Niestety dziś po tych domach nie ma śladu.  

Isaac Bashevis Singer wielokrotnie opisywał ulicę Krochmalną zarówno 

w opowiadaniach, jak i w powieściach. 

Uroczystość odsłonięcia tablicy była jednym z wydarzeń Festiwalu "Warszawa 

Singera". Wśród zgromadzonych była wnuczka pisarza, Meirav Hen, oraz pani Anna 

Azari, Ambasador Izraela w Polsce. Z ramienia Stowarzyszenia był Marian Kalwary 

i niżej podpisana.  

 

 

 

 

 



 

31 października 2018 roku odbyła się uroczystość nadania skwerowi u zbiegu 

ulic Nowolipki i Smoczej imienia Józefa Rotblata.  

Józef Rotblat urodził się 4 listopada 1908 roku w Warszawie mniej więcej 

w miejscu, gdzie mieści się skwer, któremu nadano jego imię. Był znakomitym fi-

zykiem. W 1938 roku uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim i wkrótce 

potem, w sierpniu 1939 roku, wyjechał na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii, 

gdzie pracował ze znanym fizykiem jądrowym, noblistą Jamesem Chadwickiem. 

W czasie wojny uczestniczył w programie Manhattan, z którego jednak wycofał się 

w 1944 roku. Znamiennym jest fakt, że w 50. rocznicę zagłady Hiroszimy, w 1995 

roku, Józef Rotblat – wraz z założonym przez siebie ruchem uczonych na rzecz 

rozbrojenia i pokoju o nazwie Pugwash –  został uhonorowany Pokojową Nagrodą 

Nobla.  

Wśród licznie zebranych gości był obecny prof. dr hab. Dariusz Wasik, dziekan 

Wydziału Fizyki UW. 

Po zakończeniu oficjalnej części ceremonii Fundacja Józefa Rotblata zaprosiła 

uczestników na spotkanie z Sally Milne, współpracowniczką Józefa Rotblata z brytyj-

skiego Pugwash, i Harriet Sand – cioteczną wnuczką Noblisty.  

Stowarzyszenie reprezentowałyśmy we dwie – Krystyna Budnicka, Honorowa 

Obywatelka m.st. Warszawy, i niżej podpisana. 

 

 

 



Warto dodać, że przy ulicy Nowolipki przez kilka lat mieszkała też rodzina 

Skłodowskich. O słynnej lokatorce, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, przypominał 

mieszkańcom Muranowa mural na ścianie budynku stojącego przy ul. Nowolipki 11, 

zaprojektowany przez Pawła Kozłowskiego. 

 

Aleksandra Kopystyńska 

 

 

 

 

 


