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a  Władze Śródmieścia chcą zburzyć 
ostatnie domki fińskie na Jazdowie. 
Zgodnie z przygotowywanym miejs-
cowym planem zagospodarowania 
przestrzennego na ich miejscu mają po-
wstać między innymi ambasady i bu-
dynki rządowe.
 Uzdrowisko Konstancin zostało 

sprzedane. Kupił je właściciel analo-
gicznego obiektu w Nałęczowie. Za pa-
kiet ponad 90 proc. akcji konstanciń-
skiego uzdrowiska, którego częścią są 
m.in. słynne tężnie solankowe, nałę-
czowski inwestor zapłacił 75 mln zł.
 17 grudnia ukazał się ostatni numer 

„Życia Warszawy” jako samodzielnego 
tytułu. Część dziennikarzy tej najstar-
szej warszawskiej gazety przygotowuje 
teraz – pod starym tytułem – cztero-
stronicowy miejski dodatek „Rzeczpo-
spolitej” i wydanie internetowe.
 Podczas Polsko-Chińskiego Forum 

Gospodarczego dyrektor Łazienek Ta-
deusz Zielniewicz podpisał umowę 
z nowymi mecenasami zabytkowego 
parku – spółką górniczą China Min-
metals Corporation, dolnośląskim 
KGHM i Fundacją Polsko-Chińską. 
Dadzą oni 5 mln zł na rewitalizację 
i dekorację 1,2 km Alei Chińskiej, naj-
dłuższej drogi w parku, oraz wybudo-
wanie Pawilonu Chińskiego mającego 
być rodzajem altany ogrodowej. 
 Zakończył się kolejny kurs języka mi-

gowego dla stołecznych urzędników, 
po którym 66 uczestnikom wręczono 
zaświadczenia potwierdzające tę umie-
jętność. Od 2005 r. z kursów skorzysta-
li m.in. pracownicy Biura Administra-
cji i Spraw Obywatelskich, Biura Poli-
tyki Społecznej, Biura Edukacji i Biura 
Polityki Zdrowotnej Ratusza, a także 
grupa pracowników Komendy Stołecz-
nej Policji, Straży Miejskiej i Państwo-
wej Straży Pożarnej.
 W związku z Euro 2012 stołeczna 

policja otrzymała od miasta m.in. spe-
cjalnie wyposażony samochód zabez-
pieczenia kryminalistycznego, 22 auta 
nieoznakowane, samochód i przyczepę 
do przewozu psów oraz konie i psy. To 
uzupełnienie wyposażenia, o jakie 
wzbogaciła się służba przez ostatnie 
pięć lat, podczas których Ratusz prze-
kazał na potrzeby policji 109 mln zł.
 Świeżo odremontowany Dworzec 

Centralny został znów opakowany ol-
brzymimi banerami. PKP twierdzą, że 
reklama pozwala zarobić na sprzątanie 
dworca.

Czysta Wisła coraz bliżej
Budowa kanału przesyłowego pod Wisłą, mającego odprowadzać ścieki z lewobrzeżnej 

Warszawy do oczyszczalni Czajka, jest już na półmetku. Przebijanie 1300-metrowego 
tunelu o średnicy 4,5 metra zakończyło się w listopadzie. Dziesięć metrów pod dnem rzeki 
drążyły go tarcze TBM, takie, jakie wykorzystywane są na budowie metra. Obecnie tunel 
jest wykańczany. Znajdą się w nim dwa rurociągi, którymi popłyną stołeczne nieczystości, 
a oprócz nich torowisko dla wózka, systemy wentylacyjne i różne instalacje.

Dziś do Wisły trafia bezpośrednio aż 40 proc. ścieków. Jeśli inwestycję uda się skończyć 
według harmonogramu, to już latem tego roku do rzeki będzie spływać wyłącznie czysta 
woda i zacznie się ona powoli oczyszczać. Gdyby jednak nie udało się zakończyć prac do 
2013 r., miasto będzie musiało oddać unijne dofinansowanie i zapłacić wysoką karę za za-
nieczyszczanie środowiska.

Filmowe Mazowsze
Władze województwa 

mazowieckiego zna-
lazły nowy, ciekawy pomysł na 
turystyczną promocję naszego 
regionu. Faktem jest, że nie 
mamy gór, morza ani jezior, 
ale za to... kręci się u nas na-
prawdę sporo filmów. Nawią-
zując do popularnego zwłasz-
cza w USA trendu turystyki 
filmowej, czyli podróżowania 
śladami bohaterów ulubio-
nych produkcji, Urząd Mar-

szałkowski chce zachęcić organizacje pozarządowe do tworzenia tras turystycznych inspiro-
wanych popularnymi obrazami. W tym celu zostanie wkrótce ogłoszony konkurs na wymy-
ślenie i zrealizowanie zaproponowanych przez Urząd tras (m.in. „Kultowe komedie PRL-u”, 
„Lektury szkolne” czy „Mistrzowie kina”).

A oto kilka przykładów mazowieckich miejscowości często występujących na ekranie. 
Fani serialowego detektywa w sutannie, czyli ojca Mateusza, powinni odwiedzić kościół 

w Gliniance i pałac w Jabłonnie, „grające” w filmie plebanię księdza i pałac biskupa. Miło-
śnicy popularnego „Rancza” nie pożałują natomiast wycieczki do miejscowości Jeruzal,  
która niemal w całości służyła za filmowy plener. Z kolei wielbiciele produkcji historyczno-
-kostiumowych, takich jak „Pan Tadeusz”, „1920. Bitwa warszawska”, „Ogniem i mieczem” 
czy „Śluby panieńskie”, koniecznie powinni zawitać do mazowieckich skansenów, choćby 
w Nowej Suchej i Sierpcu, które niejednokrotnie wcielały się w staropolskie wioski. Takich 
filmowych lokalizacji jest na Mazowszu znacznie więcej. Zwrócenie uwagi na ich promocyj-
ny potencjał wydaje się bardzo dobrym pomysłem.
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Scena z „Bitwy warszawskiej” kręcona w skansenie w Nowej Suchej
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 Miasto Stołeczne Warszawa przeka-
zało dane z gminnej ewidencji działal-
ności gospodarczej do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności  
Gospodarczej prowadzonej przez Mi-
nistra Gospodarki. Prezydent m.st. 
Warszawy nie jest już organem ewiden-
cyjnym właściwym dla stołecznych 
przedsiębiorców.
 10 stycznia wmurowano kamień wę-

gielny pod budowę szpitala pediatrycz-
nego na terenie Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Do nowej pla-
cówki zostanie przeniesionych kilkana-
ście klinik, m.in. kardiologii wieku 
dziecięcego, gastroenterologii i żywie-
nia dzieci oraz alergologii. Szpital bę-
dzie się składał z trzech budynków po-
łączonych przeszklonym pasażem.
 18 stycznia zaczęła się budowa wie-

żowej części budynku Cosmopoli- 
tan (projektu Helmuta Jahna) przy  
placu Grzybowskim; konstrukcja tzw. 
podium na biura i kawiarnie jest już  
gotowa. Tym samym rozpoczyna się 
walka o klientów między tym wie- 
żowcem a Złotą 44 (projektu Daniela 
Libeskinda). 
 20 stycznia został oddany do użytku 

nowy budynek Szpitala Specjalistycz-
nego św. Zofii przy ulicy Żelaznej 90. 
Data ta jest nieprzypadkowa – tego 
dnia minęło dokładnie 100 lat od chwi-
li przyjęcia pierwszej pacjentki do szpi-
tala, istniejącego wówczas pod nazwą 
Miejski Zakład Położniczy im. św. Zo-
fii przy ul. Żelaznej 88.
 Choć istnieje opinia, że trudniej jest 

teraz – niż kilka lat temu – dostać kre-
dyt na mieszkanie, praktyka tego nie 
potwierdza. I tak np. w 2011 r. aż  
75 proc. klientów Spółki Dom Deve-
lopment otrzymało kredyty hipotecz-
ne na łączną kwotę ponad 300 mln zł. 
Około 50 proc. – to kredyty z rządową 
dopłatą w programie Rodzina na Swo-
im. Dział Doradztwa Kredytowego 
DD pośredniczy w ich przyznawaniu. 
W ofercie kredytowej DD znajdują się 
również takie programy, jak m.in. Start, 
Singiel na Swoim czy Student na Swo-
im i Mój Własny Dom.
 Trzy spółki międzynarodowej Grupy 

ING – ING Bank Śląski, ING Securi-
ties i ING Lease – zostaną najemcami 
części biurowo-handlowego komplek-
su Plac Unii. Siedziby spółek zlokalizo-
wane będą m.in. na 10 najwyższych 
piętrach głównego budynku. Otwarcie 
kompleksu nastąpi w 2013 r.

Stadion otwarty!
W niedzielę 29 stycznia Warszawa uczciła pięciogodzinnym koncertem i wystrzało-

wym pokazem fajerwerków otwarcie Stadionu Narodowego. 75 tys. mieszkań-
ców stolicy bawiło się przy muzyce zespołów VooVoo i Haydamaky, Zakopower, Coma,  
T. Love i Lady Pank. Tego dnia każdy mógł wejść na stadion bezpłatnie i obejrzeć to cudo. 
Niemal do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy impreza się odbędzie, bo Straż Pożarna 
i nadzór budowlany długo nie chciały wydać pozwolenia na użytkowanie niedokończonej 
płyty głównej obiektu. Koniec końców organizatorom udało się zakończyć prace i uzyskać 
wszystkie niezbędne pozwolenia.

Stadion Narodowy to imponująca budowla, która zmieniła panoramę prawobrzeżnej 
Warszawy. Zbudowany na miejscu Stadionu Dziesięciolecia, powstawał 32 miesiące. Jego 
generalnym projektantem jest Zbigniew Pszczulny z pracowni JSK Architekci. Obiekt ma 
58 tys. miejsc, z czego 106 przewidziano dla osób niepełnosprawnych. Z ciekawostek, po-
wierzchnia częściowo rozsuwanego dachu wynosi około 4 ha, a zawieszona nad środkiem 
boiska iglica ma aż 70 m długości. Zapewniono też miejsca dla 2 tys. samochodów. Pierw-
szym meczem piłkarskim na stadionie będzie pojedynek Legii Warszawa i Wisły Kraków 
o Superpuchar Polski 11 lutego, a już 29 lutego zmierzą się tu z sobą w spotkaniu towarzy-
skim Polska i Portugalia. 

W czerwcu na Stadionie Narodowym zostanie rozegrany turniej Euro 2012, budzący 
emocje nie tylko kibiców, ale i sponsorów. Jego narodowymi sponsorami zostały już m.in. 
firmy Wedel i bank Pekao SA.
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Problemy miasta

Prawie wszyscy zapytani o to, cze-
go potrzeba w Warszawie, wołają 
– zieleni, jak najwięcej zieleni! 
Oczywiście, że roślinność w mie-

ście to źródło zdrowia i dobrego samopo-
czucia jego mieszkańców, ale potrzeba nie 
tylko zieleni. Również i architektury, która 
stanowi o tym, że jest to Miasto Stołeczne 
Warszawa, a nie Las Warszawa.

Miasto bez perspektyw
Niedawno Zespół Opiekunów Kulturo-

wego Dziedzictwa Warszawy (ZOK) zwró-
cił uwagę na ciekawy aspekt przestrzeni pu-
blicznej Warszawy. Osie widokowe, staran-
nie tworzone przez projektantów od XVIII 
wieku, pozarastały drzewami do tego stop-
nia, że stały się niewidoczne. Dla krótkowi-
dzów to nic strasznego, ale pozostali stracili 
okazję oglądania imponujących perspektyw 
dodających Warszawie uroku i elegancji 
– ba! wręcz patosu. Tego typu założenia wi-
dokowe niosły przesłanie o europejskości, 
porządku i prestiżu stolicy. Pozwalały odpo-
cząć zmęczonemu miejskim zgiełkiem wzro-
kowi i w środku miasta odczuć fascynację 
przestrzenią.

Warszawa jest prawdopodobnie jedyną stoli-
cą europejską bez perspektyw – oczywiście per-

spektyw nie w sensie przenośnym, lecz urbani-
stycznym: traktów widokowych ukazujących 
rozmach i patos tworzenia przestrzeni miej-
skiej, miejsce długich spacerów, corso ruchu 
pieszego i kołowego, obramowane interesują-
cymi obiektami kultury i użyteczności publicz-
nej, kierujące wzrok ku odległym przestrze-
niom otwierającym się na piękny naturalny 
krajobraz lub pomnik czy charakterystyczną 
i znaczącą dla miasta budowlę (z zaproszenia 
do Domu Spotkań z Historią na Forum 
Obywatelskie Pięknej Architektury dla 
Warszawy).

Oś Stanisławowska, oś pałacu Krasińskich, 
perspektywa pałacu Kazimierzowskiego 
oglądanego spod skarpy miały dodawać 
Warszawie splendoru, a dziś pozarastane 
chaszczami są ponurym przejawem najbar-
dziej charakterystycznej cechy pejzażu War-
szawy – zaniedbania.

Zabytki w chaszczach
Nieuporządkowane tereny zielone wcale 

nie wyglądają dobrze. Wbrew temu, co 
twierdzą ich entuzjastyczni obrońcy, nie do-
dają miastu walorów. Przyjezdnemu dają sy-
gnał „tu mieszkają bałaganiarze”. Stają się 
kolejnym elementem chaotycznej mozaiki, 
jaką jest przestrzeń publiczna Warszawy.

Maciej Figurski z ZOK zwraca uwagę, że 
w wielu miejscach przywrócenie traktów wi-
dokowych jest sprawą prostą i niedrogą 
– wymaga po prostu regulacji wybujałej zie-
leni. To prawda, ale niestety jest jeszcze coś, 
co powoduje, że sporo osób, które dostrze-
gają problem, woli nie ujawniać swoich po-
glądów. Tą przyczyną są wystąpienia fana-
tycznych obrońców przyrody, którzy odsą-
dzają od czci i wiary każdego, kto odważy się 
choć wspomnieć o wycince drzewa. Zieleń 
to w Warszawie temat tabu. Może więc le-
piej siedzieć cicho i nie narażać się na poła-
janki ze strony ekologów? A jest o czym mil-
czeć, bo przykładów architektury pozasła-
nianej drzewami nie brakuje.

Zamek Ujazdowski w zamyśle XVIII- 
-wiecznych projektantów miał wyznaczać 
Oś Stanisławowską – najbardziej imponują-
ce założenie urbanistyczne w dziejach War-
szawy. Częściowo zostało ono nawet zreali-
zowane, ale mało kto o tym wie, bo central-
na oś jest całkowicie zarośnięta. Alejka mię-
dzy Rozdrożem a Zamkiem to ponure 
miejsce – zawsze ciemne, odpycha ludzi. 
Również z drugiej strony Zamku jest wiele 
do zrobienia. Oś widokowa z tarasu Zamku 
Ujazdowskiego mogłaby robić imponujące 
wrażenie, gdyby była zadbana.

Las Warszawa
Marcin Wojciechowski
Z drzew opadły liście i dopiero teraz w pełni widać architekturę Warszawy. Zielone miasto, piękna zieleń. 
Gdziekolwiek spojrzeć – drzewa. No właśnie. Tylko czy nie popadliśmy w przesadę, traktując zieleń  
jak świętą krowę?

Widok na kościół wizytek na Krakowskim Przedmieściu – kilka lat temu i obecnie
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Problem ciągnie się od dawna, bo już w wy-
danej w 1956 r. książce „A tu jest Warszawa” 
architekt Jan Knothe opisywał możliwości, 
jakie daje otwarcie perspektywy Osi Stanisła-
wowskiej od strony Zamku Ujazdowskiego. 
Na przedłużeniu Kanału Piaseczyńskiego 
Wisła przez kilkaset metrów płynie dokład-
nie wzdłuż jego osi. Otwarcie tego widoku 
przedłużyłoby perspektywę o kilka kilome-
trów, tworząc imponujący ciąg widokowy 
i dodatkowo wiążąc Warszawę z rzeką.

Krakowskie Przedmieście
Tu przykłady dobre i nie najlepsze. Baro-

kowy kościół wizytek został zasłonięty przez 
carat. Chodziło o schowanie niezbyt rosyj-
sko wyglądającej fasady w mieście gubernial-
nym. Jak przez sto lat wyglądał kościół od 
strony ulicy, pokazuje zdjęcie na poprzed-
niej stronie (z lewej). Potem stał się cud 
i drzewa zostały usunięte. Wtedy Warszawa 
odzyskała widok na jeden ze swoich najważ-
niejszych zabytków. Na początku tej samej 
ulicy przykład odwrotny. Oś widokowa Kra-
kowskiego Przedmieścia była zamknięta sy-
metryczną fasadą Pałacu Staszica. Teraz też 
jest, tylko że z piegiem w postaci platanu po 
jednej stronie.

Zachęta
Jest w Warszawie adres „plac Małachow-

skiego”, ale wiele osób pewnie nawet nie wie o 
istnieniu takiego placu, bo go właściwie nie 
ma. Chodzi o skwer przed Zachętą, zdomi-
nowany przez sześć dość przypadkowo zasa-
dzonych drzew (a może to samosiejki?) róż-

nych gatunków. Niektóre z nich są już stare 
i rozłożyste, natomiast wszystkie dokładnie 
zasłaniają fasadę Zachęty projektu Stefana 
Szyllera. Te piękne skądinąd drzewa chyba ni-
gdy nie były pielęgnowane, bo ich i żywe, 
i uschnięte konary zwisają do samej ziemi, za-
cieniając skwer tak, że miejscami nawet trawa 
nie może rosnąć. Miejsce świetne na plac 
miejski, scenę imprez artystycznych przed 
Zachętą, ale jak na razie mogą się nim cieszyć 
tylko ptaki licznie obsiadujące gałęzie.

Chłodna 
Z grupą świeżo nasadzonych drzewek na 

Chłodnej mamy już większy problem. Wy-
glądają fajnie, ale rozbijają ulicę na cztery 
fragmenty – bliżej kościoła i bliżej Żelaznej, 
bliżej północnej pierzei i bliżej skweru przy 
blokach Za Żelazną Bramą. Kiedy się stoi na 
jednym kawałku, to nie widać drugiego, tra-
ci się orientację, czy po drugiej stronie drzew 
jest coś, do czego warto dojść, gdzie jest 
główny punkt okolicy. Elegancka nawierzch-
nia na całym obszarze sugeruje, że mamy do 
czynienia z jednolitym placem, ale parawan 
w postaci drzew – przeciwnie – że to nie jest 
jedno zwarte miejsce, lecz ulica plus osobno 
okrągły placyk, jeszcze gdzie indziej skwer 
przed kościołem, płaska przestrzeń wzdłuż 
kamienicy, parking, skwerek parawan. Z lo-
tu ptaka wygląda to nieźle, ale dla przechod-
nia to galimatias i odcięcie, np. od ciekawe-
go pomysłu na aranżację przestrzeni, jaką 
jest symboliczne zaznaczenie kładki getta, 
oraz od fasady kościoła, która dodatkowo 
zasłonięta jest starymi drzewami. 

Pałac Kazimierzowski 
Stojący na skarpie pałac jest całkowicie 

niewidoczny od strony Powiśla. Drzewa 
(w tym jeden pomnik przyrody) szczelnie 
zasłaniają jego fasadę. To mógłby być jeden 
z najpiękniejszych widoków Warszawy 
– z góry, z pałacowego tarasu można by zo-
baczyć ogrody na dachach BUW i Cen-
trum Kopernik, Wisłę i szeroką panoramę 
prawego brzegu z wieżami katedry pra-
skiej, ze Stadionem Narodowym i mostem 
Świętokrzyskim, a w przyszłości z zabudo-
wanym wieżowcami Portem Praskim. Uli-
ca Lipowa leży dokładnie na osi pałacu. 
Wkrótce mają być uporządkowane nadwi-
ślańskie bulwary, a na przedłużeniu Lipo-
wej ma być urządzony plac. Można sobie 
wyobrazić idealny widok z tego placu – 
długą perspektywę zakończoną jak w te-
atralnej scenografii skarpą i pałacem Kazi-
mierzowskim na szczycie. 

Marcin Wojciechowski jest członkiem Grupy 
M20, która zajmuje się popularyzacją wiedzy 
o przestrzeni publicznej Warszawy na stronie 

www.m20.waw.pl i propagowaniem partycypacji 
społecznej jako sposobu na wprowadzanie 

rozwiązań miastotwórczych służących 
mieszkańcom. Głównym hasłem Grupy M20  

jest „Miasto dla ludzi”

Ten temat poruszyliśmy w „Stolicy”  
już kilkakrotnie, m.in. pisali o tym  
Maciej Figurski i Jacek Fedorowicz

Zachęta ukryta w zieleni
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W 1572 r. zmarł Zygmunt 
August, ostatni przedsta-
wiciel dynastii Jagiello-
nów, gwarant swobód 

religijnych dla przedstawicieli większości 
głównych wyznań wielonarodowej Rze-
czypospolitej, największego mocarstwa 
środkowo-wschodniej Europy, państwa 
władającego obszarem o powierzchni mi-
liona kilometrów kwadratowych. Kraju, w 
którym katolicy stanowili wprawdzie naj-
większą grupę wyznaniową, ale daleko 
mniejszą od połowy populacji. Ogromne 
rzesze wyznawców miały na naszych zie-
miach prawosławie, judaizm i protes-
tantyzm. 

Czyja władza, tego religia
Rzeczpospolita była pierwszym w Euro-

pie państwem, na czele którego stał wpraw-
dzie zawsze katolik, ale przedstawiciele 
wielu innych wyznań (z wyjątkiem tych 
otwarcie uznanych za herezję) cieszyli się 
daleko idącymi swobodami. Już w XIV 
wieku przywileje dotyczące swobody wy-
znania objęły chrześcijan rytu ormiańskie-
go i prawosławnych. Ci ostatni od 1568 r. 
dysponowali pełnią przywilejów zrównują-
cych ich z katolikami. Bardziej ograniczo-
na tolerancja objęła także Żydów, Kara-
imów i mahometańskich Tatarów, nato-
miast powstały na początku XVI stulecia 
protestantyzm był początkowo zajadle 
zwalczany przez Kościół katolicki i jego 
przedstawicieli w obozie rządzącym pań-
stwem, choć na ewangelicyzm różnych ry-
tów przeszła duża liczba najbardziej wpły-
wowych magnatów, np. niektórzy Radzi-
wiłłowie, a także liczni przedstawiciele 
szlachty. Wielu z nich stosowało zasadę cu-
ius regio, eius religio (czyja władza, tego re-

Klejnot 
Nadwiślańskie refleksje

Od Bieruty  
do PiJ Krakowska

Jacek Fedorowicz
Od czasu do czasu wybucha w Warszawie wojna o jakąś nazwę placu, skweru lub 

ulicy. Walczą z sobą najczęściej dwie strony: przyzwyczajeni do nazwy mieszkańcy 
i powodowani wyższymi racjami decydenci. Oni to właśnie tłumaczą, że w mieście, 
które tyle wycierpiało od komunistów, nie może kłuć w oczy ulica Armii Czerwo-
nej czy Bolesława Bieruta. Z tym wszyscy się na ogół zgadzają, chociaż akurat ten 
przykład przypomina mi zdarzenie sprzed lat, mogące świadczyć o tym, że sporej 
części społeczeństwa wiele takich nazw z niczym się już nie kojarzy. Szedłem sobie, 
otóż, pod koniec lat 80. ulicami Piły i spytałem mijaną nastolatkę, jak dojść do do-
mu kultury. „Tu w Bierutę pan skręci, pójdzie pan Bierutą do końca i w lewo”. Jak 
państwo się domyślają, miałem pójść ulicą Bieruta, której panienka nie kojarzyła 
z żadną postacią historyczną, dla niej Bieruta to było coś jak Promenada.

Niemniej mieszkańcy na ogół mają świadomość, że trudno walczyć o zachowanie 
nazwy ulicy poświęconej jakiemuś osobnikowi z wyjątkowo zaszarganym życiory-
sem. Ale walczą, bo najczęściej nie są tu ważne względy ideologiczne, lecz zwyczaj-
na niechęć do zmiany adresu w licznych dokumentach z dowodem osobistym na 
czele. Nie wszyscy mają szczęście do pomysłowych radnych, takich jak ci, którzy 
wymyślili, że skoro trzeba – i słusznie – odebrać ulicę Aleksandrowi Kowalskiemu, 
działaczowi Komunistycznej Partii Polski, to należy poszukać innego Aleksandra 
Kowalskiego, który był człowiekiem przyzwoitym. Poszukali i znaleźli Aleksandra 
Kowalskiego, przedwojennego hokeistę. I już. Mieszkańcy ulicy nie musieli niczego 
zmieniać w papierach. Inna sprawa, że pomógł sam pierwotny patron. Jak ktoś nosi 
nazwisko Kowalski czy Nowak, to ze sporą dozą prawdopodobieństwa można 
twierdzić, że znajdzie mu się kogoś z identycznymi personaliami, ale znacznie lep-
szym życiorysem.

Wyższe racje, jakimi kierują się samorządowi nazewnicy, nader często zderzają się 
z sympatią do nazw nienaznaczonych racjami upadłych ideologii, ale po prostu mi-
łych lub prostych i dodatkowo tradycyjnych, np. rondo Babka czy – tu mniej popu-
larny przykład – skwer ochrzczony dźwięczną nazwą wymyśloną przez dzieci: 
Skwerek Berek. 

Ostatnio rozgorzała dyskusja, czy najnowszy most warszawski powinien nosić 
imię naszej wielkiej uczonej, laureatki Nagrody Nobla, Marii Północnej-Curie. 
Wbrew wynikom sondaży nazwa pozostała.

Inna dyskusja już więdnie, bo Transport Miejski się nie ugiął i wprowadził nową 
nazwę dla pętli Okęcie: P+R Aleja Krakowska. Na początku mniej raziło mnie 
w tej nazwie sprzeniewierzenie się tradycji, bardziej skrót P+R. Z „P” od parkowa-
nia muszę się pogodzić, bo parkowanie, słowo zapożyczone, ale już zadomowione. 
Ale „R” jak ride? Jeszcze nie każda jazda jest dla nas rajdowaniem. Przekonał mnie 
jednak argument, że to skrót międzynarodowy przyjęty i w Czechach, i w Niem-
czech, a poza tym czysto polski skrót brzmiałby „pij”, czyli absolutnie niepedago-
gicznie. W dyskusji internautów jeden argument za nową nazwą bardzo mnie roz-
bawił – w ferworze walki ktoś dowodził, że należało już dawno zlikwidować nazwę 
przystanku Okęcie w dbałości o pasażerów z biletami lotniczymi w kieszeni, którzy 
zmyleni nazwą wysiadają właśnie tam, sądząc, że dojechali na lotnisko. Pomyślałem 
sobie, że przy wszystkich głupstwach, jakie ludzie są w stanie popełnić, w istnienie 
idiotów, którzy kupili bilety i nie sprawdzili, gdzie jest lotnisko – nie wierzę. Idąc 
tropem tego argumentu, należało już dawno zmienić nazwę dzielnicy Praga, bo 
przecież zawsze może się znaleźć ktoś, kto mając bilet na ekspres do Pragi czeskiej, 
pojedzie elektrycznym na stację Warszawa Praga i będzie miał pretensje, że taki ba-
łagan w nazwach.

Jarosław Zieliƒski
Dokładnie za rok, w styczniu 2013 r., 
przypadnie 440. rocznica 
wydarzenia, które mieszkańców 
syreniego grodu mogłoby zasłużenie 
napawać dumą. Mogłoby, gdyby 
o nim pamiętali... 



9

nr 1-2 styczeń-luty 2012

ligia), przyjętą w dokumencie pokoju augs-
burskiego (1555 r.) kończącego drugą woj-
nę religijną w Europie. Oznaczało to, że 
właściciel dóbr miał nie tylko prawo wybo-
ru wyznania, katolicyzmu lub protestanty-
zmu, bez zgody władcy, ale też narzucenia 
go swym poddanym. Zasada ta nie była 
wprawdzie w Polsce obowiązującym pra-
wem, ale bywała w praktyce stosowana. 
Ciekawe, że oficjalnie sekowany lutera-
nizm został już w 1525 r. uznany przez 
Zygmunta Starego za religię panującą 
w Prusach Książęcych, które stały się len-
nem Rzeczypospolitej, a przywileje doty-
czące swobody wyznania wywalczyli sobie 
na jej terytorium anabaptyści i mennonici. 
W 1559 r. przywilej nadany przez Zyg-
munta Augusta zapewnił swobodę wyzna-
nia luterańskiego miastom Prus Królew-
skich, a w 1561 r. – Inflant. W 1570 r. lu-
teranie, kalwini i bracia czescy zawarli tzw. 
ugodę sandomierską w obronie przed ka-
tolicką kontrreformacją i w intencji zakoń-
czenia wojny między różnymi odłamami 
protestantyzmu. Do zgody nie dało się na-
mówić jedynie skrajnie ortodoksyjnych 
braci polskich (arian), których w rezultacie 
wyklęto i usunięto ze społeczności 
ewangelickiej. 

Konfederacja warszawska
Zasadę, w myśl której „wolno było każ-

demu wedle sumienia jego wierzyć”, wpro-
wadzającą równouprawnienie protestan-

tyzmu z katolicyzmem i prawosławiem, 
przedstawiono Sejmowi, który jednak po-
stulowanej gwarancji nie uchwalił. Groź-
ba konfliktów na tle religijnym w obliczu 
braku prawnych rozstrzygnięć sposobu 
elekcji nowego władcy i w kwestii swobo-
dy wyznania skłoniła jednak parlament – 
na ponowne żądanie dysydentów pod 
przywództwem marszałka wielkiego ko-
ronnego Jana Firleja – do zawiązania kon-
federacji generalnej na Sejm konwokacyj-
ny, którą uczyniono odpowiedzialną za 
przygotowanie projektu stosownej ustawy 
wyznaniowej. 28 stycznia 1573 r. Sejm 
przy protestach szlachty mazowieckiej 
i biskupów-senatorów, w tym prymasa Ja-
kuba Uchańskiego, uchwalił akt stanowią-
cy o swobodzie wyznaniowej dysydenckiej 
szlachty na terenie całej Rzeczypospolitej, 
który przeszedł do historii jako akt konfe-
deracji warszawskiej. Zapisano w nim m.
in., że: którzy jesteśmy dissidentes in religio-
ne, pokój między sobą zachować, a dla róż-
nej wiary i odmiany w kościelech krwie nie 
przelewać, ani się penować confiscatione bo-
norum [nie karać konfiskatą dóbr] poczci-
wością, carceribus et exilio [więzieniami 
i wygnaniem] i zwierzchności żadnej, ani 
urzędowi do takowego progressu żadnym 
sposobem nie pomagać. Od tego momentu 
nowo obrany król, zaprzysięgając tzw. pac-
ta conventa, musiał wygłosić formułę: 
„Przysięgam, że będę bronił i przestrzegał 
pokoju wśród dysydentów i w żadnym wy-

padku nie dopuszczę, by z powodu reli- 
gii ktokolwiek był uciskany zarówno przez 
urzędników państwowych, jak i przez 
nas”. 

Pomnik państwa bez stosów
Ów akt tolerancji, nazwany przez history-

ka Mirosława Korolkę klejnotem swobod-
nego sumienia, jawi się jako jedno z naj-
wcześniejszych, fundamentalnych dokonań 
w wielowiekowym procesie rozwoju nowo-
czesnej myśli humanistycznej, bez którego 
nie byłaby możliwa idea Unii Europejskiej. 
Warto pamiętać, że pierwszym elekcyjnym 
królem, który zaprzysiągł tolerancję religij-
ną, był Henryk Walezjusz, przyszły król 
Francji. Niejednokrotnie splamił on ręce 
krwią dysydenckich hugenotów i, zaledwie 
rok przed elekcją, miał wciąż niewyjaśniony 
do końca udział w ich rzezi podczas osła-
wionej Nocy Świętego Bartłomieja. 

W czasach, w których w Polsce wstają 
z grobu upiory wojen religijnych, pora przy-
pomnieć tradycję konfederacji warszaw-
skiej. Przyszły rok jest znakomitą ku temu 
okazją. Mamy w stolicy plac Konfederacji, 
nie wiadomo której, a więc bezimiennej. 
Marzy mi się na nim monument konfedera-
cji warszawskiej, pomnik państwa bez sto-
sów, naszego wspaniałego dziedzictwa kul-
turowego i humanistycznej tradycji dumne-
go społeczeństwa należącego do europej-
skiej rodziny narodów. Pani Prezydent, 
zostało bardzo niewiele czasu...   

swobodnego sumienia
Collegium Varsoviense

Najstarsza panorama Warszawy z 1581 r. na okładce Konstytucji Sejmu Walnego Warszawskiego 
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22 minuty września '39
Krzysztof Jaszczyƒski i Andrzej Kałuszko
Największym wydarzeniem stycznia okazały się projekcje archiwalnych obrazów z 1939 r. w Domu Spotkań 
z Historią. „Przelot nad zdobytym miastem” to 22-minutowy film pokazujący z lotu ptaka Warszawę we wrześniu 
1939 r. – już poranioną przez niemieckie naloty, ale jeszcze z nienaruszoną strukturą ulic



11

nr 1-2 styczeń-luty 2012

Panowie to nie wy jesteście autorami 
filmu, ale niemiecki operator, któ-
ry nakręcił ten przelot – napisał 
internauta, który notabene nie 

widział jeszcze naszego filmu. To prawda, że 
ten niebywały dokument historyczny nakrę-
cił niemiecki operator lecący 28 września 
1939 r. samolotem Luftwaffe nad dymiącą 
jeszcze Warszawą. Kilkanaście oddzielnych 
ujęć, rozrzuconych w dwóch rolkach filmów 
zdygitalizowanych w amerykańskim archi-
wum i udostępnionych w Internecie, składa 
się na trzyminutowy przelot. W oryginalnej 
formie jest gratką dla varsavianistów i pasjo-
natów historii, którzy mogą go sobie zwol-
nić na ekranie komputera, zatrzymać i iden-
tyfikować poszczególne ulice i obiekty. Lecz 
zwykłemu widzowi drgający obraz z wpada-
jącego w turbulencje samolotu, z szybko 
przesuwającymi się przez ekran budynkami, 
nie daje szans na zorientowanie się, który 
fragment miasta widzi. Przecież nikt z nas 
nie ma w głowie planu przedwojennej War-
szawy, a fakt, że ponad 80 proc. zabudowy 
uległo zniszczeniu w czasie wojny i powo-
jennej odbudowy, powoduje, że nie mamy 
możliwości znalezienia w naszej pamięci 
współczesnych punktów odniesienia. Na-
wet widzowie pamiętający przedwojenną 
Warszawę mieliby problem z identyfikacją, 
gdyż nie widzieli nigdy swojego miasta z lo-
tu ptaka.

Dlatego też postanowiliśmy te oryginal-
ne materiały poddać obróbce umożliwiają-
cej przybliżenie ich współczesnemu widzo-
wi. Materiał archiwalny złożył się na dwie 
trasy: pierwsza – to przelot na Śródmie-
ściem, Powiślem, Pragą, Żoliborzem, Po-
wązkami i Wolą, druga – to obrazy  Mura-
nowa i Śródmieścia aż do Siekierek. Film zo-
stał pięciokrotnie zwolniony (setki godzin 
żmudnej pracy Andrzeja), a na kilkudziesię-

ciu zatrzymanych ujęciach umieściliśmy na-
zwy ulic, miejsc i charakterystycznych bu-
dowli (to była rola Krzysztofa z pomocą Ry-
szarda Mączewskiego). Poza tym skorelowa-
liśmy prawdziwy przelot z animowaną trasą 
nad planem przedwojennej Warszawy, co 
– wydaje się nam – daje absolutną pewność, 
że widz wie, jakie miejsca widzi. Chcieliśmy 
również, aby emocje, które nam towarzyszy-
ły, gdy oglądaliśmy po raz pierwszy te mate-
riały – zdając sobie sprawę, że gdzieś tam 
w dole byli wówczas nasi bliscy – towarzy-
szyły również widzom. Aby poczuli się ni-
czym w wehikule czasu przenoszącym ich 
w ten wrześniowy dzień 1939 r. i żeby też 
pomyśleli o tych ludziach, których sylwetki 
widzą wśród dymiących jeszcze domów, a na 
których patrzą z okien samolotu najeźdźcy. 
Emocje wzmacnia dodatkowo odpowiednia 
muzyka (autorstwa Andrzeja).

Końcowy efekt to 22-minutowy film po-
kazujący Warszawę już poranioną przez 
niemieckie naloty, ale jeszcze z nienaruszoną 
strukturą ulic. Możemy zobaczyć m.in. gęstą 
zabudowę czynszowych kamienic z podwór-
kami studniami na obszarze zajętym dziś 
przez Pałac Kultury i Nauki i plac Defilad, 
zabudowę terenów późniejszego warszaw-
skiego getta, zmiecioną z powierzchni przez 
Niemców, okolice ulicy Kruczej czy dymią-
ce ruiny na Cytadeli, a nieopodal nienaru-
szony plac Inwalidów. 

Zainteresowanie filmem przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Przez pierwsze 
pięć dni film obejrzało ponad pięć tysięcy 
widzów. Wysłuchaliśmy wiele pochwał i po-
dziękowań za naszą pracę. Widzieliśmy au-
tentyczne wzruszenie i to nie tylko starszych 
widzów pamiętających tamtą Warszawę. 
Cieszyło nas, że tak wielu młodych ludzi 
obejrzało ten film, co przeczy dość po-
wszechnej opinii, iż młodzież nie interesuje 

się historią swojego miasta. Naszą pracę za-
uważyły również media, nadając filmowi 
duży rozgłos, rzadko spotykany przy tego 
typu dokumentalnych projektach. Prawa do 
emisji zakupiła Telewizja Polska, co otwiera 
szansę na udostępnienie obrazu szerszej pu-
bliczności i może w przyszłości wydanie go 
na DVD. Byłoby to o tyle celowe, że otrzy-
maliśmy wiele e-mailowych zapytań od Po-
laków za granicą, kiedy i jak będą mogli nasz 
film obejrzeć.

Mamy również nadzieję, że znajdą się na-
śladowcy naszej inicjatywy, wynajdą w ar-
chiwach inne interesujące materiały (nie tyl-
ko warszawskie) i udostępnią je widzom 
w przystępnej i interesującej formie.

A my zachęceni tą niezwykłą przygodą 
pewnie spróbujemy następnej.   

„Przelot nad zdobytym miastem”, scenariusz Krzysztof 
Jaszczyński, realizacja i muzyka Andrzej Kałuszko, produkcja 

Aura Film TV Video Productions przy współpracy Fundacji 
„Warszawa1939.pl”, Warszawa, 2011

 Lot wzruszeń
Pokaz filmu „Przelot nad zdobytym 

miastem” w Domu Spotkań z Historią 
był dla mnie wielkim przeżyciem. Mam 
88 lat, urodziłem się w Warszawie, tu 
uczęszczałem do szkół. Mieszkałem na 
Chmielnej przy Sosnowej. Na filmie zo-
baczyłem ten dom. Tam 5 sierpnia 
1944 r. zginął mój Ojciec pod gruzami 
zbombardowanego budynku, po wojnie 
nieodbudowanego. Znałem dobrze daw-
ną Warszawę. Zobaczyłem m.in. nie-
zniszczony plac Piłsudskiego z Pałacem 
Saskim i domami wzdłuż Ossolińskich, 
Wisłę z mostem Kierbedzia, po którym 
chodziłem na Pragę. Na Marszałkow-
skiej widać piękne domy między Chmiel-
ną a Królewską, zabudowę placu Grzy-
bowskiego, Zielną, Próżną, Sienną. Tam 
walczyłem w sierpniu 1944 r.

Na gruzach dawnej bardzo ludnej 
„dzielnicy północnej” – potem getta – po-
wstał nowy Muranów. Przez 40 lat 
mieszkałem na Dzielnej obok kościoła 
św. Augustyna. Cały film jest dla mnie 
pasmem wspomnień. Gratuluję autorom 
Krzysztofowi Jaszczyńskiemu i Andrze-
jowi Kałuszce i dziękuję za pokazanie 
młodym mieszkańcom miasta Warsza-
wy sprzed II wojny światowej.

Adam Drzewoski

Przez pięć dni „Przelot nad zdobytym miastem” obejrzało ponad pięć tysięcy widzów
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Sebastian Pawlina: Podczas okupacji w Warszawie działało nielegalnie wiele 
polskich instytucji, odbywało się tajne nauczanie, architekci pracowali nad plana-
mi Warszawy. Była to z pewnością kontynuacja działalności sprzed wojny, ale czy 
rzeczywiście wierzono, że praca ta posłuży jako podstawa do odbudowy Warsza-
wy i Polski po wojnie?
Prof. Tomasz Szarota: – To pytanie dotyczy dwóch rzeczy. Po 

pierwsze, włączanie się w życie kulturalne podziemia – artystycz-
ne, naukowe czy tajne nauczanie – było zarówno potrzebą konty-
nuacji wcześniejszej pracy, jak i uczestniczenia w działalności Pol-
ski Walczącej. Bowiem najważniejsze jest to, że taka działalność by-
ła zakazana. Bez zrozumienia zasad niemieckiej polityki wobec Po-
laków i polskiej kultury nie zrozumiemy wysiłku ludzi, którzy 
działali jej na przekór, często ryzykując życie. Każde z tych działań 
było włączeniem się w ruch oporu. Ta nazwa przyjmowana jest 
z niechęcią przez żołnierzy Armii Krajowej. Ale to był opór róż-
nych środowisk – zbrojny i cywilny. Osobną sprawą jest natomiast, 
czy i w jakiej mierze to, co wówczas robiono, wzbogaciło nasze 
dziedzictwo narodowe. Władysław Tatarkiewicz pisał podczas 
okupacji książkę „O szczęściu”, Tadeusz Kotarbiński „Traktat o do-
brej robocie”, a Tadeusz Manteuffel „Historię powszechną średnio-
wiecza”. To są dzieła, które zostały w naszej kulturze. Tajne naucza-
nie spełniało ważną rolę nie tylko dlatego, że było „ratowaniem po-
kolenia”. W czasie okupacji pisano doktoraty. Dzięki temu nie na-
stąpiła przerwa w „produkcji” kadr naukowych. Jeśli chodzi 
o opracowywanie planów kształtu urbanistycznego Warszawy, to 
myślano wtedy nawet o budowie metra. Przykładów na to, że te 
prace nie poszły na marne, jest dużo. A dla tamtych ludzi to było 
ratowanie własnego człowieczeństwa, gdyż jak wiadomo polski in-
teligent, a tym bardziej polski intelektualista w planach okupanta 
nie istniał. Mieliśmy być narodem untermenschów o niskim pozio-
mie wykształcenia.

Czy zdarzało się jednak, że ludzie tracili wiarę w to, co robią, np. w okresie  
od października 1943 r. do lutego 1944 r., kiedy to Warszawa zaznała terroru  
na niespotykaną wcześniej skalę?
– Wskazałbym tutaj inny dramatyczny moment – upadek Paryża 

w 1940 r. Zastanawiano się, czy jest sens podejmować walkę, skoro 
tak potężna Francja przegrała. W „Tygodniku Powszechnym” trwa 
akurat dyskusja na temat Czesława Miłosza w latach wojny i oku-
pacji. Czy to, że posługiwał się litewskimi papierami oznacza, iż był 
kolaborantem? W czasie wojny tłumaczył książkę „À travers le 
désastre” Jacques’a Maritaina, a także napisał wstęp do jej polskiego 
wydania „Drogami klęski”. Zdawał sobie sprawę on, polski intelek-
tualista, czyją i jaką książkę wydaje. Chciał, aby nie przekreślać 
Francji i wpływu jej kultury na nasz naród. Bronił dobrego imienia 

tego kraju wtedy, kiedy nastroje Polaków były wyraźnie antyfran-
cuskie. Intelektualiści, pisarze – elita naszego kraju – uważali, że 
muszą coś takiego robić.

Wspomniał Pan Profesor o kadrach naukowych. Prof. Tadeusz Mikulski w szkicu 
biograficznym poświęconym por. Tadeuszowi Wiwatowskiemu z Kedywu Okręgu 
Warszawskiego AK pisał, że oprócz działalności konspiracyjnej pracował on rów-
nież nad doktoratem, który umożliwiał mu powrót do normalnego życia...
– To akurat sytuacja szczególna. Dla człowieka, który był w Ke-

dywie, podstawowym zadaniem w czasie okupacji było zabijanie 
Niemców lub rodzimych zdrajców. Strzelanie do ludzi nie jest 
czymś, co pozostaje bez konsekwencji dla ludzkiej psychiki. Dlate-
go w tym wypadku pisanie doktoratu było ratowaniem swojego 
człowieczeństwa, żeby nie zejść do poziomu „maszyny do zabija-
nia”. Natomiast Kotarbiński, Manteuffel czy Marceli Handelsman, 
który pisał biografię Adama Czartoryskiego, mówili poprzez swą 
pracę, że są przeciwni temu, co się dzieje, nie zgadzają się na to.  
To nie była ucieczka w tajne nauczanie i naukę dla chwili oddechu 
od zabijania. Przykład Wiwatowskiego odzwierciedla zatem  
coś innego…

Do tego zmierzam. Oprócz tego przywracania do życia instytucji, o czym mówili-
śmy, pracowano też nad „wychowaniem obywatela”. W 1941 r. powstał „Kodeks 
moralności obywatelskiej”. Istniała wówczas potrzeba publikowania czegoś 
takiego?
– To, co powiem, może być niepopularne. Otóż, każda z umiesz-

czonych tam zasad, jakie powinny obowiązywać Polaka patriotę, 
dowodziła, że w warunkach okupacyjnych zakres demoralizacji  
był na tyle szeroki, że dla etosu i zdrowia psychicznego polskiego 
społeczeństwa należało z tą demoralizacją walczyć. Stąd satyra kon-
spiracyjna, apele o bojkot prasy, kasyn. Skoro Niemcy otworzyli 
kasyno tylko dla Polaków i było ono pełne, to jasne jest, że hasło 
„bojkotujmy wszystkie imprezy wroga” było potrzebne. Autorzy 
tego kodeksu znali założenia niemieckiej polityki kulturalnej. Jeśli 
mówili „tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze”, wie-
dzieli, co miała na celu działalność teatrzyków rewiowych. One 
miały trywializować rozrywkę i nieść Niemcom przekaz: „patrzcie, 
jak prymitywny jest naród, który podbiliśmy, wystarczy im byle ja-
ki kabaret”. Istniała też duża część społeczeństwa, dla której to była 
atrakcja. Zasadniczym celem tego kodeksu było uświadomienie 
społeczeństwu istnienia Polskiego Państwa Podziemnego oraz 
przygotowanie tego społeczeństwa do powstania, udanego powsta-
nia. Oczywiście miało to swoje konsekwencje. Nie można ludzi 
szykować do walki, mówiąc „stójcie z bronią u nogi, uderzycie, kie-
dy powiemy”, a potem nic nie zrobić. Społeczeństwo wychowywa-
no w konkretnym celu.

W poszukiwaniu ikony 
czasów odbudowy
Z prof. TOMASZEM SZAROTĄ, historykiem,  
rozmawia Sebastian Pawlina

Powroty  1945
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Kiedy jednak Warszawa była już wolna i trzeba było miasto odbudowywać,  
te normy społeczne musiały ulec zachwianiu. Czy wtedy ta konspiracyjna  
praca nad moralnością przełożyła się na to, co działo się w Warszawie  
po 17 stycznia 1945 r.?
– To rzecz niezwykle skomplikowana – można to nazwać tragedią 

polskiej historii. Sprawa sprowadza się do dyskusji, czy 17 stycznia 
1945 r. Warszawa została wyzwolona, czy też przeszła pod nową 
okupację. Podejrzewam, że obecnie coraz więcej ludzi jest przeko-
nanych, że ci, którzy wracali do Warszawy po 17 stycznia, byli świa-
domi tej nowej okupacji. Gdyby oni uważali wówczas, że przystą-
pienie do pracy to akt kolaboracji z komunistami, to by tego nie ro-
bili. Okres od 1945 r. do 1948 r. to nie była niepodległość, jakiej 
chciano podczas okupacji, ale praca w swoim zawodzie nie była 
zdradą. Przyszedł jednak taki moment, że ci, którzy włączyli się do 
odbudowy, uświadomili sobie, iż ludzie, z którymi działali w kon-
spiracji, siedzą w więzieniu. Kuzynem Tadeusza Manteuffla był wy-
bitny historyk sztuki Michał Walicki. W tym samym czasie, kiedy 
Manteuffel miał wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, a potem 
został dyrektorem Instytutu Historii PAN, Walicki był więziony. 
A razem pracowali w konspiracji. Dzięki Walickiemu Manteuffel 
został sekretarzem redakcji „Wiadomości Polskich”. I Manteuffel 
uznał, że jego obowiązkiem jest ratowanie polskiej kultury. Uczeń 
Manteuffla, Aleksander Gieysztor, w 1945 r. też miał dylemat. Iść 
do powojennego podziemia, do Jana Rzepeckiego i WiN-u, czy zo-
stać u boku mistrza, który mówił „nie, my musimy ratować przy-
szłość polskiej młodzieży, to jest nasze zadanie!”. Zasady istniejące 
w czasie konspiracji były dla tych ludzi ważne. Jeśli główną regułą 
była praca dla dobra polskiej kultury, to spełniali swój obowiązek, 
mimo że to zaczynała być nie ta Polska, o jaką walczyli.

Wróćmy do konspiracji. W 1942 r. „Biuletyn Informacyjny” opublikował artykuł 
„Charakter narodowy Polaków” z wykazem naszych cech narodowych. Wśród  
negatywnych znalazły się m.in. lenistwo, brak szacunku do tzw. mrówczej pracy, 
a także życie według hasła „łatwiej umrzeć dla ojczyzny, niż dla niej żyć”. 
W Warszawie 1945 r. zasady pracy dla ojczyzny jednak obowiązywały.

– Tych, którzy odbudowywali Uniwersytet Warszawski, na pew-
no, natomiast tych, którzy poszli do lasu, już nie. To komplikuje 
sprawę. Pan zna moją książkę „Karuzela na placu Krasińskich?”.

Tak.
– Tam podałem informację, że autorem tekstu w „BI” był Alek-

sander Kamiński. Ten fragment książki to referat wygłoszony na 
konferencji naukowej w 1983 r. Swój referat wygłosił na niej mój 
mistrz, Stefan Kieniewicz. Mówił, że w czasie okupacji nastąpił 
wzrost samozadowolenia Polaków. Nabraliśmy dumy, że nie mieli-
śmy Quislinga, że byliśmy dzielni. Zmierzam do tego, że tekst Ka-
mińskiego jest sprzeczny z wnioskami Kieniewicza. Według Ka-
mińskiego, daleko nam było do samozadowolenia. Badania prowa-
dzone przez socjologów na temat autostereotypu Polaka dowodzą, 
że jest on jednym z najgorszych, jakie istnieją. Przyjmujemy za 
pewnik wszystkie negatywne cechy, jakie wymieniał Kamiński. 
W dzisiejszych czasach jesteśmy jednak świadkami ważnego proce-
su – przestajemy mieć same kompleksy, jesteśmy dumni z wielu 
spraw. Młode pokolenie ma dość wstydzenia się za Jedwabne 
i szmalcowników. Na manifestacji 11 listopada widziałem mło-
dzież krzyczącą „duma, duma, duma!”. Dodatkowo zmienia się też 
postrzeganie nas przez innych. W okresie „Solidarności” w prasie 
niemieckiej podpisy pod rysunkami satyrycznymi brzmiały „polni-
sche Wirtschaft”. Wtedy nasze strajki kojarzyły im się z tym, 
że nam nie chce się pracować. Dzisiaj tego już nie ma.

Mamy symbole z lat okupacji – np. „Zośka”, „Rudy”. A co zrobić, żebyśmy byli 
dumni z odbudowy Warszawy, jak wykreować taki pozytywny symbol?
– Trudno stworzyć ikonę, która będzie się kojarzyć z okresem od-

budowy. Dużo łatwiej jest znaleźć symbole związane z odzyskiwa-
niem niepodległości w latach 80., z okresu „Solidarności”. Pytanie 
powinno natomiast dotyczyć nie tyle tworzenia symboli, ile odda-
nia hołdu tym, którzy dźwignęli ten kraj z ruin. 1 sierpnia 2004 r. 
na otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego przybył – na wóz-
ku inwalidzkim – Jan Nowak-Jeziorański. Jego krótkie przemówie-
nie zapamiętam na zawsze. Mówił, że wyjeżdżał z Warszawy 

Pomnik Jana Kilińskiego na placu Krasińskich, około 1941 r.
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w 1944 r., wiele lat mieszkał za granicą i wrócił teraz, żeby właści-
wie tutaj umrzeć – i patrzy na piękne miasto! Nie czcił w ten spo-
sób komunistów, którzy rzucili hasło odbudowy. To był hołd  
złożony warszawiakom, społeczeństwu polskiemu, które stworzyło 
to miasto. 

Skoro już mowa o muzeum. Można odnieść wrażenie, że poprzez MPW buduje 
się nową tożsamość Warszawy, zapominając jednak o odbudowie miasta...

– Eliminowanie roli Powstania Warszawskiego jako podstawy 
budowy tożsamości miasta byłoby niebezpieczne. Nie zamieniajmy 
więc, lecz uzupełnijmy. Ale jak znaleźć argumenty za oddaniem 
honoru tym, którzy odbudowywali miasto? Nie jest to proste, bo 
od 1989 r., kiedy przestała istnieć Polska Ludowa, dorosło już no-
we pokolenie, zupełnie nieznające tamtych realiów. Ci ludzie nie 
wiedzą, czym był tamten czas i że nie był taki sam od 1945 r.  

do 1989 r. Cała tragedia polega na tych jednoznacznych ocenach 
okresu, który trwał prawie 45 lat. I dlatego trudno oddać każdemu 
to, co mu się należy, za to, co stworzył i pozostawił po sobie. Czy 
może mi pan znaleźć taki symbol jak PAST-a, do którego będę 
mógł się odwołać? Teraz nie ma możliwości stworzenia czegoś  
takiego. Zastanawiam się jednak, jak przypomnieć ludziom, co jest 
niewątpliwą zdobyczą tamtych lat. W PRL-u setki osób wierzyło 
w to, że pracują dla dobra polskiej kultury, nie dla Moskwy. Ale jak 
znaleźć symbol ważny dla współczesnej młodzieży, kiedy np. pe-
wien profesor o dużym dorobku naukowym okazuje się agentem 
służby bezpieczeństwa. To nie ułatwia zadania.

Ale dlaczego obecnie, kiedy młodzi ludzie interesują się historią, sięgają do okre-
su między 1939 r. a 1945 r., lat 60. i 70. XX wieku czy też do roku 1920...
– Na ostatni film o 1920 r. młodzież nie poszła jednak gremial-

nie do kin. Bardzo trudno dostać natomiast bilet na „W ciemno-
ści” Agnieszki Holland. To pokazuje, co interesuje młodzież. We-
dług ogólnopolskich badań z 2009 r. dotyczących ludzi zasłużo-
nych w czasie II wojny światowej osobą bardziej szanowaną od  
Tadeusza Zawadzkiego i Jana Bytnara jest Irena Sendlerowa. Skoro 
z okresu okupacji coraz większym szacunkiem darzymy ludzi zwią-
zanych z cywilnym ruchem oporu, to może to jest wskazówka? Je-
śli mamy znaleźć tych, którym należy oddać hołd, to może są to 
uczeni i artyści okresu PRL-u. W Warszawie istnieją ulice Kotar-
bińskiego, Manteuffla, Stanisława Herbsta. Ale czy składający 
wniosek o nadanie takich nazw tym ulicom mieli na myśli piękne 
karty okupacyjne tych ludzi, czy też lata późniejsze, kiedy ratowali 
oni polską kulturę po wojnie? Może odpowiedź na pana pytanie to 
pytanie o wielkich twórców naszej kultury?

Jest więc szansa na przywrócenie pamięci o tamtych dniach?
– Nazwy ulic to dobry kierunek, ale trzeba to upowszechnić. Czy 

pan wie, kim był Henryk Sławik? Przeprowadzono badania, w któ-
rych 70 proc. respondentów przyznało, że nie wie. A o tym boha-
terze II wojny są dwie książki i film. To, czy coś zostanie nagłośnio-
ne i wprowadzone do świadomości społeczeństwa, zależy od me-
diów. Od tego, czy informuje się społeczeństwo, że w okresie 
PRL-u poza agentami byli ludzie, którzy tworzyli coś pozytywne-
go, przynosząc sławę Polsce. Trzeba się zastanowić, czy widzenie 
PRL-u tylko jako okresu kazamat bezpieki ma sens. Teraz robię 
wystawę o karykaturze czasu okupacji i stanąłem na głowie, aby 
oprócz rysunków karykaturzystów dać ich biogramy, zdjęcia. Oni 
i ci powojenni też zasługują na to, aby o nich pamiętać.

Wystawa „Warszawa 1939-1944. Satyra konspiracyjna oraz okupacyjna rzeczywistość 
w rysunkach polskich grafików”, na którą od 27 lutego do 20 maja zaprasza 
Muzeum Karykatury przy Koziej 11, jest świadectwem intelektualnej walki Polaków 
z niemieckim okupantem.  Część prac pochodzi z prywatnych zbiorów Grzegorza 
Załęskiego, autora antologii satyry w polskiej prasie podziemnej „Satyra 
w konspiracji 1939-1944” i będzie udostępniona szerszej publiczności po raz 
pierwszy. Autorem scenariusza wystawy jest prof. Tomasz Szarota, natomiast autorem 
koncepcji scenografii stanowiącej obrazowe tło i ważny element ekspozycji, a także 
projektu graficznego katalogu wystawowego jest Zygmunt Zaradkiewicz, artysta 
grafik i dyrektor Muzeum Karykatury.

1 listopada 1945 r.
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W 1971 r. Halina Auderska wspominała w „Stolicy” swoją pierwszą gwiazdkę 
w powojennej Warszawie – „żyło się wtedy niełatwo, ale intensywnie, jaskrawo, 
po męsku”. 
– Jedni się pod tymi słowami podpiszą, inni w ludziach odbudo-

wujących miasto widzą kolaborantów. Matka Jonasza Kofty 
w 1946 r. w „Trybunie Dolnośląskiej” napisała tekst „500 dni na-
szego Wrocławia”. Wspomniała tam uruchomienie pierwszych po 
wojnie tramwajów, otwarcie Uniwersytetu Wrocławskiego. To był 
szał odbudowy, autentyczny nie tylko na Ziemiach Odzyskanych. 
Bez problemu można znaleźć takie teksty w „Życiu Warszawy” 
z lat 1945-1946. Ale to są artykuły, których – czytając tamtą prasę 
– się nie szuka. Przypominanie lat odbudowy nie jest modne.   

Prof. dr hab. Tomasz Szarota – historyk; od 1962 r. pracownik naukowy 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Zasiada w Radzie Naukowej Centrum 

Badań Historycznych PAN w Berlinie i Kolegium Programowym Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku, jest przewodniczącym Komisji Ekspertów nadzoru-

jącym realizację programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją nie-
miecką”. Pełni funkcję redaktora naczelnego wydawnictwa „Polska 1944/45-

1989. Studia i materiały” oraz przewodniczącego jury Nagrody „Klio”.  
Jest członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.  

Autor książek, m.in. „Stefan Rowecki Grot”, „Życie codzienne  
w stolicach okupowanej Europy”, „Okupowanej Warszawy dzień powszedni”, 

„Karuzela na placu Krasińskich”

Z notatnika miastoluba

Panowie inżynierowie 
jadą do pracy
Maria Terlecka

Marudzenie, że komunikacja w mieście jest do kitu, to 
przesada. Przesadą jest też, że sterczy się w korkach, na 
przystankach. Nie trzeba narzekać, że podróż z jednego 
końca miasta na drugi to jak jazda pekaesem z Warszawy 
do Tomaszowa Mazowieckiego. Mówienie, że w Londynie 
przystanki są w tych samych miejscach od stuleci, to dema-
gogia. Narzekanie, że tramwaje co chwila jeżdżą inną trasą, 
to malkontenctwo. Gadanie, że kiedyś nie zamykano 
głównych ulic z powodu wykopków – to krótka pamięć. 
Sklerozę mają ci, którzy powiadają, że kiedyś było lepiej. 
Z czym lepiej? Z tym że nigdy nie było wiadomo, kiedy 
i czy w ogóle autobus przyjedzie i czy się do tramwaju wej-
dzie, czy też zawiśnie się na jego stopniu albo tzw. cycku?

W minionej epoce komunikacja rządziła się własnymi, 
dziwnymi prawami. Tylko na pozór podróżowało się szyb-
ciej – po prostu wtedy czas inaczej płynął, nikomu się nie 
spieszyło, nikt nie gnał do pracy na złamanie karku. Bo 
i też nie było do czego się spieszyć. 

W głębokim Peerelu człowiek pieszy mógł polec pod 
ciuchcią na ulicy Belwederskiej, bowiem jechała ona do 
Wilanowa, nie zważając na nikogo – miała zdecydowaną 
przewagę nad pieszym. Zaś kolejka marecka sunęła nie-
spiesznie i siedząc na stopniach wagonu, można było po-
dziwiać wolno przesuwający się praski pejzaż. Na Dworcu 
Południowym parowóz, gwiżdżąc, oznajmiał, że rusza. 
Kto się spóźnił, mógł spokojnie pociąg dogonić. 

We wczesnych latach 50. ubiegłego wieku pewien świeżo 
upieczony absolwent Politechniki Warszawskiej dostał 
pracę w budowanych właśnie Warszawskich Zakładach 
Naprawy Samochodów, tuż obok od niedawna istniejącej 
Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu. Miejsce to 
niezwykłe, w sąsiedztwie dawnego osiedla dla biedoty na 
Annopolu, nieopodal chat krytych strzechą, pól upraw-
nych i wszechobecnego rozjeżdżonego wozami błota. Li-
nii tramwajowej ani autobusowej na Żerań wtedy nie było. 
Ludzie do pracy szli pieszo lub dojeżdżali, czym się dało, 
np. ciężarówkami, rowerem lub łapiąc jakąś okazję. Inży-
nier Janusz Kazański mieszkał na Mokotowie. Na Puław-
skiej wsiadał w tramwaj linii 4 i jechał w tłoku, czasami wi-
siał na stopniu lub stał na cycku. Na Pradze zeskakiwał 
z  cycka i czekał na okazję. Podobnymi sposobami z Żoli-
borza dojeżdżał do placu Wileńskiego jego przyjaciel inż. 
mechanik Maciek Radziwiłł. Jedyną pewną wtedy okazją 
byli wozacy wożący furmankami na Żerań cegły do budu-
jących się Zakładów Naprawy Samochodów. Jadąc w tem-
pie wolno człapiącego konia, na stercie cegieł, panowie in-
żynierowie docierali na godzinę 7 do pracy.

REKLAMA 
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17 stycznia 1945 r. wraz z woj-
skiem weszła do miasta lud-
ność, a wśród nich i ci, któ-
rzy zawodowo zajmowali 

się statystyką. Od nich wiemy, że o ile w dniu 
wejścia Rosjan w lewobrzeżnej części Warsza-
wy było zaledwie 22 tys. mieszkańców (głów-
nie na Ochocie), to już 1 lutego było ich kil-
kadziesiąt tysięcy więcej. Statystycy już od 19 
stycznia zaczęli systematyzować informacje o 
grobach i zwłokach, o ocalałych domach, 
obiektach i urządzeniach komunalnych, kon-
tynuując swą zawodową działalność przerwa-
ną 1 września 1939 r., choć w rzeczywistości 
uprawianą nadal w latach okupacji. 

Przed wojną Warszawa rozwijała się dyna-
micznie – zarówno pod względem terytorial-
nym, jak i populacyjnym. Statystyki z lat 30. 
wykazują – aż do 1941 r. – wzrost liczby 
mieszkańców; przybywało przede wszystkim 
ludności żydowskiej. Najwięcej mieszkańców 
miasto miało w 1941 r.; w 1943 r. po ekster-
minacji Żydów i likwidacji getta populacja 
spadła poniżej miliona. Po upadku Powstania 
Warszawskiego zostało zaledwie 120 tys. 
mieszkańców.

Tak więc w latach 1939-1945 w stolicy 
zginęło 850 tys. ludzi. Największe straty 
odnotowano wśród osób w wieku 20-29 
lat; ta grupa, która w 1931 r. była jedną 

z najliczniejszych, stanowiła w 1945 r. zale-
dwie 6 proc. warszawiaków. W latach 1945 
i 1946 statystycy udokumentowali znisz-
czenia wojenne Warszawy obejmujące 
mieszkańców, infrastrukturę, gospodarkę, 
kulturę, ochronę zdrowia itd. Przerażająca 
jest mapa zniszczeń wojennych lewobrzeż-
nej Warszawy, gdzie okupanci nie zniszczy-
li w zasadzie tylko tego, czego nie byli 
w stanie. Zburzyli wszystkie mosty i cen-
trale telefoniczne, 95 proc. obiektów kultu-
ry, 90 proc. obiektów służby zdrowia, zabu-
dowy przemysłowej i budynków zabytko-
wych, a także ponad 80 proc. sieci tramwa-
jowej. W stosunku do stanu z 1939 r. 
zniszczeniu uległo ogółem 84 proc. zabu-
dowy i wyposażenia technicznego miasta. 

W lutym 1945 r. Warszawa liczyła sza-
cunkowo 160 tys. mieszkańców, ale prze-
prowadzony 15 maja 1945 r. spis ludności 
wykazał ich już ponad 370 tysięcy. To był 
nie tylko powrót warszawiaków, ale także 
powrót rzetelności i prawidłowości badań 
statystycznych. Według spisu sumarycznego 
z 14 lutego 1946 r., liczba mieszkańców 
miasta wynosiła już prawie 480 tys., a w ma-
ju 1946 r. przekroczyła pół miliona. 

Po wojnie odnotowano dwa niezwykłe zja-
wiska: bardzo wysoki wzrost liczby mał-
żeństw i urodzeń żywych przy dramatycz-
nym wzroście liczby zgonów i stosunku licz-
by zgonów niemowląt do urodzeń żywych. 
Spustoszenie wśród dorosłych i dzieci siała 
gruźlica, choroby układu krążenia, infekcje 
oraz wypadki spowodowane m.in. wybu-
chem min czy zawalaniem się kamienic.

W 1945 r. zachowała się mniej niż poło-
wa tzw. substancji mieszkaniowej – nieru-
chomości, mieszkań i izb mieszkalnych. 
Największe straty statystycy zarejestrowali 
na Starym Mieście (zachowała się tylko 
jedna piętnasta mieszkań), na Grzybowie 
(jedna dziewiąta) i na Koszykach, Solcu 
i Woli (jedna czwarta). W dużo lepszym 
stanie przetrwała wojnę zabudowa Pragi.

Warszawa 1945 w liczbach
Władysław W. Łagodziƒski 
Kto dziś wie, że po wojnie pierwszy biuletyn statystyczny – dokumentujący okres od stycznia do kwietnia 1945 r. 
– został wydany już w sierpniu 1945 r. Zawierał dane gromadzone początkowo „ręcznie”, poprzez fachową 
lustrację ulic, pozostałej z pożogi zabudowy, a głównie ruin

Mieszkania 
1939 r.: 284 012 lewy brzeg – 229 583 prawy brzeg – 54 429
1945 r.: 86 669 lewy brzeg – 39 022 prawy brzeg – 47 647

1945 r.
szpitale

styczeń: lewy brzeg – 4 prawy brzeg – 0
kwiecień: lewy brzeg – 4 prawy brzeg – 2

przychodnie

styczeń: lewy brzeg – 0 prawy brzeg – 20
kwiecień: lewy brzeg – 32 prawy brzeg – 20

sklepy

styczeń: 362 grudzień: 1246
sprzedane bilet y

kina styczeń: 6961 kwiecień: 98 106
TeaTry styczeń: 0 kwiecień: 11 563

ceny żywności i sprzętów

litr mleka styczeń – 43,33 zł kwiecień – 35,71 zł
kilogram ziemniaków styczeń – 13 zł kwiecień – 6,38 zł
kilogram cebuli styczeń – 80 zł kwiecień – 24,33 zł
1 jajko styczeń – 30,67 zł kwiecień – 9,35 zł
kilogram mięsa wołowego styczeń – 200 zł kwiecień – 196,46 zł
kilogram cukru styczeń – 575 zł kwiecień – 287,60 zł
litr spirytusu styczeń – 1100 zł kwiecień – 1140,63 zł
krzesło styczeń – 300 zł kwiecień – 362,50 zł
żarówka styczeń – 30 zł kwiecień – 25 zł

Źródło: Rocznik statystyczny z 1945 r

Powroty  1945
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Zaraz po powrocie do Warszawy do pracy 
przystąpili pracownicy wodociągów. Od 
stycznia do grudnia 1945 r. długość spraw-
nej sieci wodociągowej wzrosła z 8,8 km do 
aż 352,8 km, a liczba podłączonych do niej 
budynków – ze 112 do 4619. 

Po wodociągach to transport miejski był 
kolejnym fenomenem. Warszawiacy jeździ-
li wszystkim, czym się dało: motocyklami, 
rowerami, rikszami osobowymi i transpor-
towymi, dorożkami i tzw. lorami ciężaro-
wymi. Po początkowym dynamicznym roz-
woju „ciężarówkowy transport osobowy” 
zamarł prawie całkowicie w grudniu 1945 r. 
ze względu na brak paliwa. Niezwykłym 
zjawiskiem był szybki rozwój transportu 
publicznego. Na miejsce wszystkich pięciu 
wysadzonych przez Niemców warszaw-
skich mostów już 4 lutego 1945 r. wznie-
siono drewniany most wysokowodny u wy-
lotu ulicy Karowej, kilka dni później uru-
chomiono most kolejowy, a na początku 
marca trzeci most – u wylotu Ratuszowej. 
W końcu kwietnia 1945 r. regularną dzia-
łalność rozpoczęły Polskie Linie Lotnicze 
„Lot”. Samoloty latały do ośmiu polskich 
miast, a od lipca także za granicę.

Po wojnie pozostała w Warszawie tylko 
jedna piąta przedwojennych lekarzy, jedna 
siódma dentystów, jedna dziewiąta felcze-

rów i jedna piąta farmaceutów. Ale w 1945 r. 
działało już w stolicy 78 przychodni i sie-
dem żłobków. Wraz z życiem powróciła 
działalność edukacyjna. Kształcenie w stoli-
cy nie zostało przerwane w czasie okupacji 
(„komplety”), ale dopiero w 1945 r. oficjal-
nie ruszyło 18 gimnazjów i 16 liceów, choć 
– w porównaniu z rokiem 1938 – uczęsz-
czała do nich zaledwie jedna szósta uczniów. 
Rok później liczba i szkół, i uczniów wzrosła 
dwukrotnie. Warszawscy studenci od po-
czątku 1945 r. odbudowywali swoje uczel-
nie. Już we wrześniu 1945 r. 2 tys. studen-
tów uczyło się na Uniwersytecie Warszaw-
skim, 740 – na SGGW, 270 – na SGH  
i 370 w Wyższej Szkole im. Wawelberga 
i Rotwanda.

Fenomenem Warszawy 1945 r. było to, 
że już w styczniu działały 232 sklepy spo-
żywcze, a do końca roku ich liczba zwięk-
szyła się do 429. Na początku roku istniało 
130 sklepów mydlarskich (drogerii), któ-
rych w grudniu było już 280. Na łączną licz-
bę 1246 sklepów przypadało 215 sklepów 
spółdzielczych; kwitł handel uliczny, funk-
cjonowało także 140 piekarń i 626 różnych 
stołówek. 

Przez pierwsze osiem miesięcy działała na-
powietrzna łączność telefoniczna zorgani-
zowania przez wojsko, ale już we wrześniu 

1945 r. było 1011 abonentów telefonicz-
nych, którzy dysponowali 1256 aparatami.

W błyskawicznym tempie powstawały za-
kłady produkcyjne, usługowe i naprawcze. 
15 lipca 1945 r. przeprowadzony został spis 
zakładów przemysłowych, a we wrześniu 
dokonano jego weryfikacji poprzez obo-
wiązkowe karty rejestracyjne dla każdego 
zakładu. Wyniki pokazały, że dynamicznie 
rozwijał się przede wszystkim przemysł spo-
żywczy, budowlany i metalowy, natomiast 
zapaści doznał przemysł odzieżowy, poligra-
ficzny i drzewny. Drobna wytwórczość oży-
wiła się niezwykle zwłaszcza w praskiej czę-
ści miasta, znakomicie kompensując straty 
wojenne.    

Materiał przygotowany na podstawie pu-
blikacji „Warszawa Feniksem XX wieku. 
Statystyka Warszawy w 1945 r.” opartej na 
unikalnych, dotychczas niepublikowanych 
materiałach. Jej autorzy będą wdzięczni za 
każdą nową informację o statystyce Warsza-
wy i jej twórcach. (w.lagodzinski@stat.gov.
pl; b.czerwinska@stat.gov.pl)

Władysław W. Łagodziński 
– wiceprzewodniczący Rady Głównej Polskiego 
Towarzystwa Statystycznego i przewodniczący 

jego oddziału w Warszawie

W ciągu czterech pierwszych miesięcy 1945 r. do miasta wróciło ponad 200 tysięcy ludzi
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Najwięcej zdjęć fotograf wykonał na Starym i Nowym 
Mieście oraz w Śródmieściu, ale także na Powiślu,  
Pradze, Mokotowie i Żoliborzu. Pracował meto-
dycznie, fotografując obiekty kilkakrotnie – w pla-

nie dalekim, bliskim, ze zbliżeniami detali. Wracał w te same miej-
sca, rejestrując kolejne etapy zabezpieczeń, odbudowy. Najdokład-
niej zostały przez niego udokumentowane kościoły, zwłaszcza te 
najdotkliwiej zniszczone, jak katedra św. Jana Chrzciciela, katedra 
św. Michała i św. Floriana, kościół i szpital św. Jana Bożego, kościół 
św. Kazimierza na Nowym Mieście. Nie brakuje też fotografii pa-
łaców: Raczyńskich, Krasińskich, Czapskich, Blanka, Kazimie-
rzowskiego czy Potockich.

Zdjęcia są czarno-białe, dobre technicznie, o klasycznej kom-
pozycji; fotograf umiejętnie wykorzystuje naturalne światło. 
Detal architektoniczny wydobyty światłocieniem bywa ostry jak 
na fotografii elewacji kamienicy Pod Murzynkiem, jednej z nie-
licznych ocalałych na staromiejskim Rynku; możemy dostrzec na-
wet ryt dekoracji sgraffitowej. 

W zbiorze Karola Pęcherskiego znajdują się też zdjęcia budo- 
wli, które z różnych powodów – ideologicznych, technicznych, 

konserwatorskich czy urbanistycznych – zostały rozebrane. Są to 
m.in.: neogotyckie arkady przy kościele św. Jacka na ulicy Freta,  
XIX-wieczna kruchta przy kościele Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny na Nowym Mieście, wypalona, lecz dobrze zachowa-
na malownicza kamienica Taubenhausa w Alejach Ujazdowskich, 
neorenesansowa forma kościoła Św. Aleksandra na placu Trzech 
Krzyży czy secesyjna kopuła nad dawnym Bankiem Landaua przy 
Senatorskiej.

Dla wytchnienia od widoku ruin autor fotografował parki 
miejskie; ponad sto zdjęć przedstawia park Ujazdowski, Ogród 
Saski, Łazienki – nie widać na nich prawie śladów wojny. W ko-
lekcji są też, stosunkowo nieliczne, sceny rodzajowe ukazujące po-
wracające do miasta życie. Uroczystości religijne w odbudowa-
nych kościołach, zdjęcia z placów budowy, z Biura Odbudowy 
Stolicy, z ustawiania pomników – króla Zygmunta i Kopernika.

Kolekcja ma olbrzymie walory poznawcze, stanowi bogaty mate-
riał źródłowy dla varsavianistów, konserwatorów i architektów. 
Ciekawe może być porównanie tych fotografii z udostępnionymi 
już w Internecie dokumentami z archiwum Biura Odbudowy Sto-
licy, opisującymi ówczesny stan budowli.

Zostało na fotografii...
Joanna Lang 
Fotografie Karola Pęcherskiego to niezwykły zbiór ponad 1700 negatywów i ponad 700 odbitek 
dokumentujących Warszawę z lat 1945-1947 oraz jej odbudowę do roku 1950

Kamienica Pod Murzynkiem, Rynek 36 Kościół oo. franciszkanów przy ulicy ZakroczymskiejNeogotyckie arkady przy kościele św. Jacka na ulicy Freta

Powroty  1945
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Karol Pęcherski  (1885-1951), fotograf, od 
1909 r. należał do Cechu Fotografów. Tworzył 
portrety, reportaże z uroczystości, scenki rodzajowe 
i miejskie pejzaże Warszawy międzywojennej. Jego 
prace pojawiały się w tym okresie w prasie, można 
je też było zobaczyć na wystawach fotografii . 
W latach 1926-1930 był właścicielem zakładu 
fotograficznego przy Nowym Świecie 57, a od 
1930 r. sklepu i laboratorium prac amatorskich przy 
Mazowieckiej 2. W tym miejscu zastał go wybuch 
Powstania Warszawskiego i tu, w piwnicy zburzonego 

domu, przetrwał aż do wysiedlenia z Warszawy. Powrócił do miasta już w lutym 
1945 r. i od maja rozpoczął pracę w Wydziale Architektury Zabytkowej Biura 
Odbudowy Stolicy, a po jego przekształceniu w Urzędzie Konserwatorskim  
m.st. Warszawy, gdzie pracował do śmierci w 1951 r. Jego fotografie z tego okresu są 
dokumentami zniszczeń warszawskich zabytków i do tej pory w większości znajdują 
się w archiwach państwowych, pojawiając się sporadycznie na różnych wystawach 
(ostatnio w Domu Spotkań z Historią), a pojedyncze egzemplarze na aukcjach. 
Zdjęcia przedwojenne można znaleźć w Narodowym Archiwum Cyfrowym, Muzeum 
Literatury i w Bibliotece Kongresu USA.

Zofia Adamowska

Stosunkowo dobrze zachowane domy na Kanonii

Zofia Adamowska, wnuczka fotografa 
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O tym, że Warszawa miała – z rozkazu Hitlera 
– zostać zmieniona w twierdzę, wiadomo nie 
od dziś. Znany jest też efekt końcowy podję-
tych przez  Niemców działań. Po upadku Po-

wstania Warszawskiego okupant wykonał na terenie miasta 
wiele prac inżynieryjnych mających na celu ufortyfikowanie 
Warszawy. Transzeje, rowy przeciwczołgowe, pola minowe, 
stanowiska dla dział czy wreszcie schrony bojowe – to 
wszystko powstało praktycznie pod nosem Armii Czerwo-
nej i Ludowego Wojska Polskiego. Oczywiście można się za-
stanawiać, czy budowa fortyfikacji składających się głównie 
z niewielkich bunkrów typu Ringstand 58c (potoczna na-
zwa „tobruk”) przeznaczonych do prowadzenia ostrzału 
okrężnego z karabinu maszynowego była właściwym roz-
wiązaniem... Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę, że i tak 
większość tych obiektów nie została ukończona, przestaje to 
mieć znaczenie. Jeżeli dodamy, że nawet te ukończone nie 
zostały praktycznie wykorzystane bojowo, a Niemcy wyco-
fali z Warszawy większość swoich sił jeszcze przed wkrocze-
niem do niej Armii Czerwonej, idea niemieckiej Festung 
Warschau mocno traci na znaczeniu. 

Reklamy na bunkrach
Przez okres okupacji w Warszawie zbudowano ogromną 

liczbę wartowni, schronów obserwacyjnych i bojowych. 
Większość z nich, niezniszczona po powstaniu, przetrwała 
do stycznia 1945 r. Później część zburzono. Wśród tych, 

Wojenne pamiątki
Jacek Olecki
Napisy „dom rozminowany” na ścianach kamienic, podobnie jak niemieckie schrony bojowe odnajdywane  
są w Warszawie po dziś dzień. Rok temu głośno było w mediach o odkrytym na placu Zbawiciela schronie 
typu Ringstand 58c. Osoby znające temat wiedzą, że podobnych obiektów jest w mieście znacznie więcej  
– ponad trzydzieści

które zniknęły, były stosunkowo mało znane schrony bojo-
we podobne do „tobruków”, ale znacznie od nich większe 
– miały około 6 metrów długości. Przy ich budowie stoso-
wano przede wszystkim cegły, a strop z okrągłym otworem 
dla strzelca wykonywano z żelbetu. Przynajmniej jeden taki 
obiekt przetrwał wojnę w rejonie Starego Miasta. W całej 
Warszawie ocalało także wiele „tobruków” i innych budowli 
o podobnym przeznaczeniu, które wraz z   powracającymi 
do miasta warszawiakami zaczynały pełnić inną rolę. 

Na zdjęciach archiwalnych z 1945 r., dokumentujących 
niemieckie umocnienia w Warszawie, znajdują się m.in. 
schrony wartownicze ozdobione wykonanymi ręcznie… na-
pisami reklamowymi. Jedna z bardziej znanych takich foto-
grafii pokazuje półokrągły schron przy ulicy Żelaznej, na 
którym swój tani towar reklamuje sklep działający już przy 
Ogrodowej 26.

Świadectwa życia
Podczas przeglądania archiwaliów natrafiłem na zdjęcia 

obiektów obserwacyjnych zbudowanych przy murze na uli-
cy Filtrowej. Na jednym z nich widać bardzo elegancki jak 
na ówczesne czasy napis „Kąpiele lecznicze”, a poniżej adres 
odsyłający zainteresowanych do placówki na ulicy Wielkiej. 
Nie sądzę, by tego typu reklamy zostały wykonane podczas 
okupacji. Nikt przy zdrowych zmysłach nie umieściłby ich 
w takim miejscu. To po prostu świadectwo powrotu miasta 
do życia po wojnie.

 
Niemiecki schron 

obserwacyjno- 
-wartowniczy  

przy ulicy 
Czerniakowskiej 

153a

Jeden ze schronów 
bojowych typu 
Ringstand 58c, 
który przetrwał  
w Warszawie  

do dziś 

Fo
t. J

. O
lec

ki

Fo
t. Z

e 
zb

ior
ów

 M
. W

ac
ho

ws
kie

go

Powroty  1945



21

nr 1-2 styczeń-luty 2012Fo
t. J

. O
lec

ki

Identycznej treści napis o kąpielach leczniczych, wykona-
ny w taki sam sposób czerwoną farbą, znajduje się do dziś na 
ścianie budynku przy ulicy Emilii Plater 7. Kiedy kilka lat 
temu z trudem wypatrzyłem go na ścianie, sądziłem, że to 
jeszcze przedwojenna robota. Jednak odnalezienie wspo-
mnianego wcześniej zdjęcia niemieckiego schronu przy Fil-
trowej zweryfikowało moją pierwotną opinię. 

Napis przy Emilii Plater to jeden z nielicznych zachowa-
nych do dziś śladów podnoszącej się z ruin Warszawy. Wszy-
scy zapewne pamiętamy z filmów dokumentalnych dziesiąt-
ki kartek przyczepianych przy bramach, na których powra-
cający z wojennej zawieruchy mieszkańcy informowali, 
gdzie należy ich szukać. Takie napisy robiono także na mu-
rach domów i kamienic. Kilka z nich zachowało się jeszcze 
na przykład przy ulicy Kieleckiej 28. Wykonane ołówkiem, 
słabo już dziś czytelne, zawierają nazwiska ludzi oraz miejsca, 
w których można było ich znaleźć. Mamy tu na przykład 
bardzo ciekawą informację od rodziny, która prawdopodob-
nie miała za sobą gehennę w pruszkowskim obozie przejścio-
wym (Dulag 121): R i J Czermichowscy (Czernichowscy?) 
Pruszków Drzymały 18 albo Komorów magazyn EKD. Ma-
my też inną, prostą i klarowną informację: Wiadomość o wła-
ścicielach… ul. Ząbkowska 27 na Pradze… 

Czy są to autentyczne napisy? Mieszkająca w tym domu 
starsza osoba twierdzi, że tak. Mówi nawet, że lokatorzy, zda-
jąc sobie z tego sprawę, dbają, by napisom nic się nie stało.  

Min nie ma
W drugiej połowie stycznia 1945 r. na ścianach warszaw-

skich budynków zaczęły się pojawić kolejne znaki świadczą-
ce o powolnym, ale nieodwołalnym powracaniu miasta do 
życia. Były to napisy informujące o ich rozminowaniu. 
Opuszczający stolicę Niemcy naszpikowali miasto wielką 
ilością materiałów wybuchowych, w wielu domach zamon-
towali niezwykle niebezpieczne miny pułapki. Rozmiesz-
czono je na dachach, w piwnicach, pokojach i łazienkach. 
Uchylenie drzwi lub okna, a nawet otwarcie szafy przez ni-
czego nieświadomą osobę mogło spowodować tragiczną 
w skutkach eksplozję. Uprzątnięcie tego wszystkiego wyma-
gało wiele odwagi i poświęcenia. 

Rozkaz nakazujący przystąpienie do „zasadniczego roz-
minowania stolicy” wydał 20 stycznia 1945 r. gen. broni 
Michał Rola-Żymierski. Prowadzone było ono w kilku eta-
pach i oficjalnie zakończone 17 marca 1945 r., wraz z prze-
kazaniem miasta utworzonemu pod okiem Sowietów Za-
rządowi Miejskiemu. Rozminowane domy, jak wspomnia-
łem, opatrzone zostały stosownymi napisami, z których 
wbrew pozorom sporo przetrwało do chwili obecnej 
(patrz: „Warszawa rozminowana”, „Stolica” nr 8 z 2007 r.). 
„Murale” z napisem „dom rozminowany” znajdowane są 
na ścianach domów po dziś dzień. 

Podobnie jak i niemieckie schrony bojowe typu Ring-
stand 58c. O jednym z nich – odnalezionym na placu Zba-
wiciela – dość głośno było w 2011 r. Osoby znające temat 
wiedzą, że podobnych bunkrów jest w Warszawie znacznie 
więcej – ponad 30, m.in. przy ulicy Tunelowej, Krajew-
skiego, alei Wojska Polskiego czy na forcie Traugutta. Dwa 
doskonale zachowane „tobruki” znajdują się na wałach 
warszawskiej Cytadeli. Niestety, są niedostępne, bo to 
wciąż teren wojskowy. Mam informacje o co najmniej kil-
ku kolejnych obiektach typu Ringstand 58c, które oficjal-
nie nie zostały odkopane, aczkolwiek znana jest już ich  
lokalizacja. Tak więc czeka nas jeszcze wiele ciekawych  
odkryć związanych z wojennymi pamiątkami, a także z po-
zostałościami pierwszych warszawskich miesięcy po za-
kończeniu okupacji w 1945 r.   

Jacek Olecki – miłośnik i znawca fortyfikacji, autor kilku książek  
na ten temat. Nakładem Agencji Wydawniczej CB ukazał się 

właśnie drugi tom „Wojennych tajemnic Warszawy i Mazowsza” 
jego autorstwa. Uzupełnia on wydaną trzy lata wcześniej pierwszą 

część tego „przewodnika innego niż wszystkie”  
o losy opisanych uprzednio fortyfikacji i militarnych pozostałości 
(część niestety przestała już istnieć), a także przedstawia nowe, 
często odkryte właśnie przez autora i jego znajomych, pamiątki 

z lat wojny, np. schrony, napisy na murach i inne.  
Do książki dołączono płytę CD  

ze zdjęciami ilustrującymi wspominane miejsca

 Schron 
Ringstand 58c 
odnaleziony  

w czasie robót na 
placu Zbawiciela  

w 2011 r.

Schron takiego 
samego typu  

na ulicy 
Nowowiejskiej  
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Powszechnie wiadomo, jaką treść 
niosą z sobą nazwy: 3 Maja, 
11 Listopada, 15 Sierpnia, Bi-
twy Warszawskiej 1920 Roku. 

Inne, jak 29 Listopada, 1 Sierpnia, 1831 
Roku, Weteranów 1863 Roku, są dziś przez 
wielu z nas słabo kojarzone. Jeszcze inne, 
jak 27 Grudnia czy 6 Sierpnia, ropoznają 
tylko nieliczni. Dla przypomnienia, głów-
nie z myślą o młodszych Czytelnikach, po-
krótce je omówimy.

Daty w nazwach obiektów miejskich 
Warszawy pojawiły się w 1921 r. Było to 
związane z odzyskaną w 1918 r. niepodle-
głością i potrzebą odbudowywania polskiej 
państwowości wraz z jej patriotycznymi 
atrybutami, do których należały również 
znaki nazewnicze w polskich miastach.

W dwudziestoleciu międzywojennym 
nadano następujące nazwy: w 1921 r. 
– 3 Maja, 11 Listopada, 29 Listopada; 
w 1930 r. – 1831 Roku; w 1933 r. – 6 Sierp-
nia; w 1934 r. – Weteranów 1863 Roku.

Aleja 3 Maja (Śródmieście) upamiętnia 
konstytucję uchwaloną w 1791 r. przez 
Sejm Czteroletni (1788-1792). Tak nazwa-
na aleja była pierwotnie wyrazistym trak-
tem między Nowym Światem i Wisłą; dziś 
pozostał jedynie jej fragment, ukryty w dole 
wzdłuż wiaduktu mostu Poniatowskiego.

Ulica 11 Listopada (na Pradze-Północ, 
a ściślej na terenie Nowej Pragi) upamiętnia 
przyjętą i utrwaloną w tradycji datę odzy-
skania przez Polskę w 1918 r. niepod-
ległości.

Ulica 29 Listopada (Śródmieście, między 
Łazienkami a Czerniakowską) upamiętnia 
noc listopadową 1830 r. w Warszawie, kiedy 
to sprzysiężenie podchorążych uderzyło na 
Belweder zajmowany przez rosyjskiego księ-
cia Konstantego, rozpoczynając tym samym 
narodowe powstanie przeciw rosyjskiemu 
zaborcy.

Plac 1831 Roku (Praga-Południe; niewiel-
ki teren między ulicami Kordeckiego i Za-
liwskiego) upamiętnia powstanie listo- 
padowe (1830-1831), którego wielkie bi-

twy toczyły się również na terenie Wawra 
i Grochowa.

Plac Weteranów 1863 Roku (Praga-Pół-
noc, przy katedrze św. Floriana) upamiętnia 
bohaterów powstania styczniowego (1863- 
-1865), które wybuchło 22 stycznia w Kró-
lestwie Polskim, a następnie ogarnęło inne 
ziemie Rzeczypospolitej.

Kolejne daty w nazewnictwie miejskim 
Warszawy pojawiły się w 1951 r.: 1 Maja, 
1  Sierpnia, 27 Grudnia, 17 Stycznia, i w la-
tach następnych: w 1965 r. – 15 Sierpnia; 
w 1969 r. – Tysiąclecia; w 1979 r. – 1905  
Roku; w 1990 r. – Bitwy Warszawskiej 1920 
Roku; w 1996 r. – Czerwca 1976 Roku.

Ich zaistnienie w przestrzeni miasta nie 
miało tak jednolitej motywacji jak w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Jedne uwy-
puklały fakty z dziejów ruchu robotniczego, 
inne wynikającą z różnych pobudek potrze-
bę upamiętnienia konkretnych zdarzeń dzie-
jowych czy też ich kolejnych rocznic. Nie-
kiedy wykorzystywano sprzyjającą sytuację 
społeczno-polityczną, by wprowadzić zasłu-
gujące na to daty.

Ulica 1 Sierpnia (Włochy, między alejami 
Krakowską oraz Żwirki i Wigury) upamięt-
nia dzień wybuchu Powstania Warszawskie-
go w 1944 r.

Ulica 6 Sierpnia (Ursynów, ulica prowadzi 
od Puławskiej do Lasu Kabackiego) upa-
miętnia wymarsz na front I Kompanii Ka-
drowej Józefa Piłsudskiego z krakowskich 
Oleandrów w 1914 r. 

Ulica 15 Sierpnia (Białołęka) oraz ulica Bi-
twy Warszawskiej 1920 Roku (Ochota) 
upamiętniają rozstrzygającą bitwę wojny 
polsko-bolszewickiej, która rozegrała się nad 
Wisłą w rejonie Warszawy i nazywana jest 
też Cudem nad Wisłą.

Ulica 27 Grudnia (Wawer) upamiętnia 
wymordowanie w 1939 r. przez Niemców 
107 mieszkańców Wawra i Anina.

Ulica 1 Maja (Ursus) upamiętnia między-
narodowe robotnicze święto pracy.

Ulica 1905 Roku (Ursus) upamiętnia re-
wolucję (1905-1907) społeczną i narodową 

w Królestwie Polskim, przejawiającą się po-
przez demonstracje, strajki robotnicze 
i szkolne oraz akcje terrorystyczne przeciw 
rosyjskiemu zaborcy.

Plac Czerwca 1976 Roku (Ursus) upamięt-
nia protesty i strajki robotników, najpierw 
Radomia i Ursusa, później innych polskich 
miast, przeciw ówczesnej władzy po zapo-
wiedzianych przez nią podwyżkach cen 
żywności. Władze odpowiedziały krwawy-
mi represjami. W następstwie powstał spo-
łeczny Komitet Obrony Robotników 
(KOR).

Daty rocznicowe, podobnie jak inne na-
zwy pamiątkowe, w znacznej mierze są pod-
porządkowane polityce historycznej.

Niejednoznacznie jest na przykład odbiera-
na nazwa ulicy 17 Stycznia na Okęciu, która 
upamiętnia datę zajęcia Warszawy przez woj-
ska radzieckie i polskie w 1945 r. W dobie 
PRL-u fakt ten był propagandowo określany 
jako „wyzwolenie Warszawy spod okupacji 
niemieckiej”, co nie było zgodne z odczucia-
mi społeczeństwa pozostającego pod władzą 
komunistycznego totalitaryzmu.

Plac Tysiąclecia (Ursus) miał upamiętniać 
1000-lecie istnienia polskiego państwa. Ze 
względów ideologicznych uroczystości mi-
lenijne odbyły się z pewnym opóźnieniem 
w stosunku do wcześniej przyjmowanej daty 
łączonej z przyjęciem chrztu przez księcia 
Mieszka z rodu Piastów; również nazwę uli-
cy nadano w 1969 r.

Jeżeli zestawimy wszystkie wyżej wymie-
nione nazwy upamiętniające wydarzenia 
historyczne poprzez daty, łatwo stwier-
dzimy, że ten zbiór jest niepełny, ponie-
waż nie ma w nim wielu ważnych mo-
mentów z dziejów Polski, jak na przykład 
rok 1410. 

W polskim nazewnictwie miejskim ma-
my jeszcze inny sposób upamiętniania hi-
storii, gdy zaznaczamy miejsca wydarzeń, 
jak na przykład plac Grunwaldzki, plac 
Unii Lubelskiej, ulica Olszynki Grochow-
skiej, ulica Bitwy Grochowskiej, ulica Płow-
ce, ulica Odsieczy Wiednia.   

Powtórka z historii
Kwiryna Handke
Wśród rozmaitych typów nazw miejskich obiektów spotykamy daty – dnie, miesiące, lata – upamiętniające 
ważne fakty historyczne. W nazewnictwie Warszawy ten rodzaj upamiętnień reprezentuje kilkanaście nazw ulic

Ludzie i słowa
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Najbardziej nowoczesna dzielnica Warszawy? Ursynów 
– odpowiedziałoby wielu. Byłoby dla nich zaskoczeniem, 
że ten fragment stolicy ma naprawdę długą historię. 

Jak długą? No, tak z 8 tysięcy lat.
Dzieje warszawskiej dzielnicy Ursynów to historia 

procesu zasiedlania, a następnie urbanizacji obszernego 
terenu Równiny Warszawskiej, czyli lesistego płaskowyżu 
przeciętego wodami strumienia Sadurki (Potokiem 
Służewskim), jego dopływów i licznych polodowcowych 
jeziorek. 

Współczesny Ursynów liczy sobie 35 lat i dziś to niemal 
45 km2 powierzchni, około 150 tys. mieszkańców, cztery 
wyższe uczelnie, 9 kościołów, 30 km ścieżek rowerowych, 
metro, cztery baseny, sześć galerii sztuki i budżet około 
300 mln zł rocznie. Dzielnica dzieli się na: Wyczółki, 
Ursynów Północny, Stary Służew, Grabów, Stary Imielin, 
Ur synów Centrum, Jeziorki  Północne,  Jeziorki 
Południowe, Pyry, Teren Wydzielony – Rezerwat Las 
Kabacki, Natolin, Kabaty i Skarpę Powsińską. 

Powtórzmy za Krzysztofem Oktabińskim, autorem 
powstającej książki „Ursynów”: Szanując tożsamość 
historyczną, miejsca współczesnych blokowisk nawiązują 
do nazewnictwa wcześniejszych osad i kolonii z tego 
terenu. Warto między blokami poszukać śladów długiej 
historii Ursynowa. 

Ursynów
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Osiem tysięcy lat historii
Najdawniejsze ślady człowieka na tych terenach pochodzą sprzed szóstego tysiąclecia p.n.e.! Na Moczydle  
i w Lesie Kabackim odkryto krzemienne narzędzia do obróbki skóry pamiętające czasy mezolitu

Kolejne znalezisko jest już dużo 
młodsze – to urna z okresu kul-
tury łużyckiej (1300-400 r. 
p.n.e.) na Służewie. Potem, aż 

do średniowiecza, głównie szumiała tu pusz-
cza. Dopiero na X wiek datowana jest osada 
na terenie obecnego Wilanowa – archeolo-
dzy odkryli tam ziemiankę z fragmentami 
ceramiki i szklanymi paciorkami, a pod ołta-
rzem głównym kościoła św. Katarzyny w Słu-
żewie natrafiono na zgorzelisko świętego 
ognia z czasów pogańskich. 

Rozwój cywilizacyjny ta część Mazowsza 
zawdzięcza benedyktynom. To oni założyli 
parafię w Milanowie (d. Wilanów), z której 
później wydzielono następne: w Służewie, 
Solcu, Powsinie. Po nich przyszli kanonicy 
regularni z Czerwińska – za ich sprawą po-
wstała najstarsza na tym terenie parafia św. 
Katarzyny w Służewie. Ponieważ czasy by-
wały niebezpieczne, stopniowo misyjne ko-
lonie duchowieństwa rzymskokatolickiego 
zastępowano osadnictwem rycerskim. Tere-
ny dzisiejszego Ursynowa, których natural-
nymi granicami były wody Jeziorki, znajdo-
wały się na ziemi warszawskiej sąsiadującej 
od południa z ziemią czerską. Zamieszkali je 
członkowie rodzin Wierzbięckich, Służew-
skich, Lelewskich, Krassowskich, Sopskich, 
Rakowskich, Witkowskich, Stanclewiczów, 
Okęckich, Ciołkowiczów, Milanowskich, 
Opackich, Czerniakowskich… 

Wraz z awansem Warszawy na stolicę sa-
modzielnego księstwa tereny podwarszaw-
skie zaczęły się cieszyć coraz większą popu-
larnością. Sprowadzili się tu przedstawiciele 
nowych rodów – Byszewscy, Szymanowscy, 
Grabowscy, Wielopolscy czy Lubomirscy. 
Zniszczenia spowodowane najazdem Szwe-
dów w XVII wieku przyspieszyły zmiany na 
tych ziemiach. Pojawiły się nowe posiadłości 
magnackie i majątki zakonne: księży misjo-
narzy od św. Krzyża (Paluchów, Korzkiewki, 
Pery, Zbarz), szpitala św. Rocha (Służewiec, 
Szczęśliwice, Rakowiec), karmelitów bosych 
(Szopy). Ponadto na gruntach parafii Słu-
żew znajdowały się m.in. wioski Grabow-
skich (Grabów, Jemielin, Wyczółki) i Lubo-

mirskich (Moczydło, Służew, Wolica). Po 
III rozbiorze pozbawione wsparcia rzym-
skokatolickie zgromadzenia zakonne upada-
ły jedne po drugich; wśród nich zakon księ-
ży od św. Wincentego a Paulo, któremu byt 
zapewniały majątki na terenie dzisiejszego 
Ursynowa. Po 1864 r., kiedy prawosławne 
władze carskie rozwiązały zakony rzymsko-
katolickie, na ziemiach poduchownych za-
mieszkali głównie niemieccy koloniści wy-
znania ewangelickiego. 

W XIX stuleciu i pierwszej połowie XX 
wieku na południowych przedmieściach 
Warszawy nadal rozwijało się rolnictwo. 
Największymi właścicielami ziemskimi 
w tym rejonie byli Potoccy, którzy na bazie 
klucza wilanowskiego planowali stworzenie 
ordynacji. Pod koniec XIX wieku domi-
nium przeszło w ręce Ksawerego Branickie-
go herbu Korczak i jego żony Anny z Potoc-
kich. Przekształcenia własnościowe, uwłasz-
czenia chłopów, kryzys ekonomiczny, I woj-
na i utrata ogromnych obszarów na Ukrainie 
podkopały podstawy ekonomiczne Potoc-
kich i Branickich. Ratując się przed ban-
kructwem, sprzedali znaczne połacie swojej 
ziemi, m.in. folwark Służewiec i część Mo-
czydła, a w 1938 r. Las Kabacki, wykupiony 
przez magistrat warszawski na cele rekre-
acyjne. Nabywcami Służewca byli hodowcy 
i organizatorzy wyścigów konnych.

O rozwoju południowych przedmieść 
Warszawy zadecydowało kilka inwestycji 
komunikacyjnych. Już pod koniec XVIII 
wieku ważną arterią stała się ulica Puławska, 
w 1822 r. utwardzono drogę do Wilanowa, 
w 1836 r. ukończono budowę bitego traktu 
przez Piaseczno do Miszewa z zamiarem do-
prowadzenia go do Puław. Po przemianowa-
niu Puław na Nową Aleksandrię szosę tę na-
zywano Traktem Nowoaleksandrowskim. 
Kolej ominęła te tereny wielkim łukiem od 
zachodu. Tory dotarły tu dopiero w 1934 r. 
wraz z budową linii do Radomia. 

Rozwój strefy podmiejskiej w XIX wieku 
ograniczały carskie przepisy forteczne. Ro-
sjanie uczynili z Warszawy twierdzę, której 
skrajne forty znajdowały się we Włochach, 

na Okęciu, w Zbarzu, na Służewcu, w Służe-
wie i Augustówce. Do 1909 r. życie miasta 
i jego mieszkańców zostało całkowicie podpo-
rządkowane wymogom władz wojskowych. 

W październiku 1914 r. u południowych 
wrót stolicy stanęli Niemcy. Podczas walk 
ucierpiały zwłaszcza zabudowania i ogrody 
w Pyrach, Moczydle, Dąbrówce i Grabowie. 
W latach międzywojennych dwukrotnie 
zwiększano obszar administracyjny stolicy, 
a w 1938 r. do Warszawy-Mokotowa włą-
czono część wiejskiej gminy Wilanów. Urzą-
dzono tam m.in. funkcjonujący do dziś Tor 
Wyścigów Konnych na Służewcu.

Okres okupacji to czas konspiracji i walki 
o przetrwanie. Ciuchciami szmuglowano 
na bazary stolicy warzywa, owoce, mąkę 
i inne przetwory zbożowe, drób, bimber, 
marmoladę. W pracy konspiracyjnej Rejonu 
5 „Gątyń” VII Obwodu „Obroża” AK brali 
udział wszyscy: chłopi, ogrodnicy, robotni-
cy, studenci, starsi harcerze, inteligenci, bo-
gata arystokracja i właściciele ziemscy. Za 
ich pozwoleniem na polach i w lasach odby-
wały się ćwiczenia z bronią, musztra i gry 
poligonowe podziemnych oddziałów. 
W czasie powstania walki toczyły się na Słu-
żewcu i w Wilanowie. Las Kabacki był miej-
scem koncentracji rozbitych oddziałów AK 
i odbioru alianckich zrzutów. Na przeło- 
mie 1944 i 1945 r. miejscowa ludność udzie-
lała pomocy pogorzelcom z Mokotowa 
i Śródmieścia. 

W 1951 r. kolejny raz rozszerzono granice 
administracyjne miasta i przyłączono do 
dzielnicy Mokotów kolejne tereny rolne o po-
wierzchni około 7 tys. ha. Na tym obszarze 
zostały utworzone dwie jednostki admini-
stracyjne: Warszawa-Wilanów oraz Warsza-
wa-Mokotów. Do Mokotowa włączono: 
część Dawid, Dąbrówkę, Grabów, Jeziorki, 
Kabaty, Pyry, Wolicę i Wyczółki. Tutaj po la-
tach wyrósł współczesny Ursynów. Jego 
pierwsi lokatorzy zamieszkali 8 stycznia  
1977 r. w bloku przy ulicy Puszczyka 2 na 
osiedlu Jary. Byli nimi Władysław Oświt,  
murarz betoniarz z Białobrzegów nad Pilicą, 
i Barbara Domańska, pielęgniarka.
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Dawidy. Założona prawdopodobnie 
w XV wieku wieś przez stulecia przechodzi-
ła z rąk do rąk – należała do dziekana kapi-
tuły warszawskiej, kolegiaty św. Jana, księży 
misjonarzy z kościoła św. Krzyża, a wreszcie 
do pruskiego skarbu. Na początku XX wie-
ku podzielono ją na Dawidy wieś, folwark, 
Dawidy Bankowe i Poduchowne. Przymiot-
nik „poduchowny” wskazuje, że niegdyś by-
ła to wieś kościelna. Miejscowość słynęła 
z zamożności. W 1951 r. liczące kilkaset  
domów Dawidy znalazły się w granicach 
Warszawy.

Dąbrówka. Osada powstała po wykar-
czowaniu puszczy prawdopodobnie na po-
czątku XV wieku. Jej pierwszymi właścicie-
lami byli Wierzbowie, dziedzice Woli Słu-
żewskiej, późniejszymi – Potoccy z Wilano-
wa. I chociaż wioska została poważnie 
zniszczona podczas powstania listopadowe-
go, już w 1898 r. wzdłuż Traktu Nowoalek-
sandrowskiego ułożono tory kolejki wąsko-
torowej z placu Keksholskiego (dziś Unii 
Lubelskiej) do Góry Kalwarii i otwarto sta-
cję Dąbrówka. Od początku XX wieku osa-
da słynęła z wysokiej jakości cegieł produko-
wanych w zakładzie S. Rostkowskiego. Nie 
mniej znane były hodowane tu od 1936 r. 

róże, których nowe odmiany brały udział 
w wielu konkursach europejskich. W 1951 r. 
miejscowość włączono do Warszawy.

Gorzkiewki (Korzkiewki). Ta XV- 
-wieczna osada w 1528 r. obejmowała około 
100 ha ziemi uprawnej. Duża jej część stano-
wiła własność misjonarzy od św. Krzyża. Po 
1886 r. w sąsiedztwie Gorzkiewek wyrósł 
fort VII Twierdzy Warszawa. W 20-leciu 
przeprowadzono w okolicy linię kolejową 
Warszawa – Radom. Obszar ten włączano 
do stolicy na raty: w 1938 r. i 1951 r. 

Grabów (Grabowo). Wieś została zało-
żona w XVIII wieku przez Wojciecha Gra-
bowskiego, podczaszego rzeczyckiego. Od 
1864 r. należała do gminy Falenty. Znajdo-
wały się w niej wiatrak, kuźnia, cegielnia, 
stacja kolejki wąskotorowej i jedna z czte-
rech w gminie szkół elementarnych. Trasa 
kolejowa Warszawa – Radom odcięła frag-
ment Grabowa (w rejonie obecnej ulicy 
Poloneza), który do dziś zachował rolniczy 
charakter. W latach 30. działała tu fabryka 
Motolux, wytwarzająca filtry benzynowe 
i gaźniki lotnicze na licencji angielskiej. 
W rejestrze zabytków figuruje jeden obiekt 
pamiętający czasy dawnego Grabowa – mu-

rowana willa z połowy XIX wieku stojąca 
przy ulicy Krasnowolskiej 78.

Gucin Gaj. To ogród pomnik poświęco-
ny twórcom Konstytucji 3 maja, założony 
w I połowie XIX wieku. Park miał starannie 
utrzymane alejki prowadzące do skrytego 
wśród zieleni dworku. Nad stawem stały ka-
mienne sarkofagi, m.in. Potockich, którym 
towarzyszyły kamienne sfinksy i popiersia 
sławnych mężów. W latach 1939-1945  
Gucin został kompletnie zniszczony. Od 
1951 r., chyba ze względu na staw, teren ten 
zajmowało Państwowe Przedsiębiorstwo 
Centrali Rybnej. Obecnie park jest uznawa-
ny za pomnik dziedzictwa narodowego.

Imielin. Patrząc na współczesne bloki 
Imielina, trudno sobie wyobrazić, że 
w 1430 r. istniała tu rycerska osada rolnicza 
zwana Jamielinem lub Imelinem. Wieś czę-
sto zmieniała właścicieli – władał nią ród 
Służewskich, Rozdrażewskich, Lubomir-
skich, Grabowskich. Na początku XIX wie-
ku na gruntach Imielina i  Wyczółek po-
wstały nowe wioski i folwarki: Grabowo 
(dziś Grabów), Grabówek, Krasnowola 
i Ludwinowo (Ludwinów). Lata 30. XX 
wieku to okres pierwszego boomu budowla-

Wsie, folwarki i osady, czyli Ursynów
Echa dawnej puszczy, jej warunki fizjograficzne i eksploatacja znalazły odzwierciedlenie w nazwach powstałych  
na tym terenie miejscowości, takich jak Dąbrówka, Grabów, Jeziorki, Moczydło, Pyry. Zapraszamy w podróż po 
nieistniejących wsiach, folwarkach i osadach, które przetrwały w nazewnictwie współczesnych osiedli ursynowskich

Pałac Krasińskich w Ursynowie, początek XX wieku, kiedy mieściło się tu Seminarium Nauczycieli Ludowych
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nego na tym terenie – domy stawiali głów-
nie robotnicy zatrudnieni przy budowie  
pobliskiego Toru Wyścigów Konnych.  
W 1951 r. podmiejska kolonia mieszkanio-
wa znalazła się w granicach m.st. Warszawy.

Jeziorki. Tak może się nazywać oczywi-
ście tylko własność Jeziorkowskich. Osada, 
powstała w XV wieku, poważnie ucierpiała 
w czasie najazdu szwedzkiego. W XVIII 
wieku część Jeziorek wchłonęły Dawidy. Od 
początku XIX wieku w folwarku osiedlali 
się koloniści niemieccy, z czasem tworząc 
odrębną wieś – Jeziorki Niemieckie, które 
opuścili dopiero w trakcie II wojny. Od 
1951 r. Jeziorki należą do Warszawy.

Kabaty. Właścicielem Kabat, zwanych 
też Kubotami, był od 1386 r. Andrzej 
z Ostrołęki i Żelechowa herbu Ciołek. Był 
on m.in. starostą halickim, stolnikiem, pod-
komorzym, starostą w Sandomierzu, podko-
morzym lubelskim, dworzaninem Włady-
sława Jagiełły i uczestnikiem bitwy pod 
Grunwaldem. Poświęcony mu pomnik 
w kształcie pokaźnych rozmiarów głazu na-
rzutowego z płytą znajduje się do dziś na Ka-
batach. Przyrody i zwierzyny łownej w prze-
chodzącym przez wieki z rąk do rąk Lesie 
Kabackim w 1936 r. strzegli gajowi w trzech 
gajówkach i nadzorujący ich leśniczy z ulicy 
Rydzowej 1. W czasie wojny las stał się nie-
mym świadkiem egzekucji więźniów Pawia-
ka, a w 1944 r. miejscem koncentracji rozbi-
tych oddziałów z Ochoty, Mokotowa i Wi-
lanowa. Dwa kabackie obiekty zostały wpi-

sane do rejestru zabytków: drewniana 
chałupa z połowy XIX wieku przy ulicy Ka-
baty 1 i leśniczówka przy Rydzowej 1. 
Współczesne Kabaty kojarzą się głównie ze 
stacją metra i Lasem im. Stefana Starzyń-
skiego, za którego sprawą ów drzewostan zo-
stał wykupiony z rąk Branickich i przezna-
czony na miejskie tereny rekreacyjne. 

Moczydło. Wieś Moczidła, od 1528 r. 
własność Dąbrowskich, leżała przy drodze 
do Jamielina. Pozostałaby pewnie niewiele 
znaczącą miejscowością, gdyby nie pomysł 
wykorzystania folwarku w XX wieku jako 
terenów treningowych dla koni wyścigo-
wych. Dzięki temu zabiegowi i ze względu 
na sąsiedztwo Lasu Kabackiego w okresie 
międzywojennym Moczydło stało się cenio-
ną miejscowością wypoczynkową i ośrod-
kiem hipiki. W 1951 r. tereny te włączono 
w granice administracyjne miasta. 

Natolin. Ta część dóbr wilanowskich, 
zwana od czasów Jana III Sobieskiego Ba-
żantarnią, słynęła z hodowli tych ptaków do 
polowań lub bezpośrednio na potrzeby kró-
lewskiej kuchni. W pierwszej połowie XVIII 
wieku – pisze Krzysztof Oktabiński – pod-
mokły las porastający te tereny został przecięty 
pięcioma promieniście rozchodzącymi się ale-
jami skupiającymi się na cyplu wiślanej skar-
py. W latach 1780-1783 z inicjatywy ówcze-
snego dziedzica Wilanowa Augusta Adama 
ks. Czartoryskiego wzniesiono na owym cyplu 
klasycystyczny pałacyk, a u podnóża skarpy 
rozległy park krajobrazowy projektu Szymona 

Bogumiła Zuga. Kolejni właściciele Bażan-
tarni na przemian zaniedbywali ją lub roz-
budowywali. Na dłużej osiadł tu dopiero 
Aleksander Potocki z żoną Anną Tyszkiewi-
czówną, którzy na cześć nowo narodzonej 
córki Natalii nazwali to miejsce Natolinem. 
Pałacyk i park przetrwały wojnę w dobrym 
stanie. W czasach PRL-u obiekt był wyko-
rzystywany przez władze głównie do celów 
reprezentacyjnych. Od 1965 r. zespół pała-
cowo-parkowy Natolin widnieje w rejestrze 
zabytków.

Powsin. Dzieje Powsina, a właściwie wsi 
Powsino, sięgają średniowiecza. W 1410 r. 
parafię tworzyły ziemie Ciołków (Powsin, 
Kabaty, Narty, Lisy, Łazy), Gozdawów (Bie-
lawo) i podczaszego warszawskiego Mikoła-
ja Żądły (Okrzeszyn i Jeziora). Ponieważ 
drewniana świątynia została zniszczona 
przez Szwedów w XVII wieku, pobudowa-
no murowany barokowy kościół, dzieło ar-
chitekta Jakuba Fontany. Słynna tutejsza pa-
rafia miała szczęście do oddanych duszpaste-
rzy – jednym z nich był późniejszy prymas 
Polski Jan Paweł Woronicz. W latach mię-
dzywojennych Powsin składał się z kościoła, 
cmentarza, plebanii, organistówki, szkoły, 
karczmy, kilku kiosków i sklepów spożyw-
czych oraz 136 domów mieszkalnych. Od 
Wilanowa oddzielały go pola pałacowego 
folwarku. Dzisiejszy Powsin to popularne 
miejsce wypoczynku, a jego fragment, Skar-
pa Powsińska, leży w granicach dzielnicy 
Ursynów. 

Klasycystyczny pałacyk w Natolinie, 1901 r.
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Pyry. Gdyby nie Pyry (z francuskiego 
per), losy świata mogłyby się potoczyć zupeł-
nie inaczej. To właśnie tutaj od 1939 r. znaj-
dowało się Biuro Szyfrów Oddziału II Szta-
bu Głównego WP, którego pracownicy zła-
mali tajne niemieckie kody szyfrowe, m.in. 
ten najsłynniejszy – Enigmy. Wieś stanowiła 
początkowo własność księży misjonarzy, na-
stępnie Tekli Anieli Wielopolskiej, a wresz-
cie Potockich. Szczególnie intensywnie roz-
wijała się pod koniec XIX wieku – wtedy też 
uruchomiono kolejkę wąskotorową i stację. 
W 20-leciu działały tu kuźnia, młyn parowy, 
sklepy, kawiarnie, wytwórnia zabawek i wie-
le innych instytucji. Po wojnie Pyry były naj-
prężniej rozwijającą się wsią przedmieścia 
Warszawy, harmonijnie łącząc funkcje usłu-
gowo-kupieckie z tradycyjnym rzemiosłem ob-
sługującym ogrodników i rolników. W 1951 r. 
włączono je do Warszawy.

Służew. Po raz pierwszy Sluzevo (Slu-
szow) wymieniane jest w 1056 r. jako wła-
sność kościelna. To najstarsza z miejscowości 
znajdujących się w granicach dzisiejszego 
Ursynowa. Jej nazwa wskazuje, że prawdo-
podobnie mieszkał tu jakiś Służ, pogański 
kapłan lub chrześcijański misjonarz służący 
Bogu. W XIII wieku te doskonałej jakości 
brunatne ziemie uprawne przeszły we wła-
danie rodu Wierzbowców. Wtedy też, 
w 1238 r., na tym terenie została erygowana 
parafia św. Katarzyny, jedna z najstarszych 
na obszarze współczesnej Warszawy. Pierw-
szy kościół drewniany w XV wieku został za-
stąpiony murowanym, w stylu gotyku mazo-

wieckiego. Trzy wieki później świątynia zy-
skała formę barokową, a następnie neo-
renesansową. 

Tereny Służewa – podzielone w wieku 
XVI, zniszczone podczas potopu szwedz-
kiego – trafiały następnie pod zarząd Sobie-
skich, Lubomirskich, Sieniawskich i Potoc-
kich. Intensywny rozwój z końca XIX wieku 
został zahamowany ze względu na budowę 
fortu VIII Twierdzy Warszawa. W 1936 r. 
wieś dzieliła się na Służew z 78 domami 
i Służew Poduchowny z czterema chałupa-
mi. Dwa lata później włączono ją w granice 
administracyjne Warszawy. 

Służewiec. Mówimy „Służewiec”, myśli-
my Wyścigi. I nic dziwnego. Otwarty tuż 
przed wojną hipodrom był uważany za naj-
piękniejszy i najnowocześniejszy w Europie, 
a za jego powstaniem stało Warszawskie To-
warzystwo Wyścigów Konnych i Zachęty 
do Hodowli Koni w Polsce. W czasie wojny 
mieściło się tu zapasowe lotnisko niemiec-
kie. O nieudanej próbie jego zdobycia przez 
AK w 1944 r. informuje specjalna tablica. 

Służewiec powstał jednak znacznie wcze-
śniej niż Tor Wyścigów Konnych. Wieś 
w 1414 r. otrzymała od księcia Janusza Star-
szego akt lokacyjny oparty na prawie cheł-
mińskim. Przez stulecia ziemie były podzie-
lone między kilku właścicieli, aż w 1678 r. za 
niespłacone długi przeszły w ręce Lubomir-
skich. Od II połowy XVIII wieku teren sta-
nowił własność warszawskiego szpitala 
św. Rocha z Krakowskiego Przedmieścia. 
Osiedle włączono do stolicy w 1938 r. 

Ursynów. Czy patrząc na dzisiejsze ursy-
nowskie blokowisko, można uwierzyć, że 
jeszcze na początku XIX wieku ta okolica 
nazywała się Rozkosz? Według jednej z le-
gend, nazwa jest pamiątką miesiąca miodo-
wego, który spędzili tu Stanisław Kostka Po-
tocki i Aleksandra z Lubomirskich. Początki 
zagospodarowywania tego terenu sięgają 
XVIII wieku – jako pierwszy jego uroki do-
strzegł Józef de Maisonneuve, który zbudo-
wał tu niewielką letnią rezydencję. Skąd 
więc późniejsza nazwa Ursynów? Oczywi-
ście od Juliana Ursyna Niemcewicza, właści-
ciela gospodarstwa od 1822 r. Kolejnym je-
go właścicielem został w 1895 r. Adam Kra-
siński, który w 1906 r. przekazał posiadłość 
Seminarium Nauczycieli Ludowych. W póź-
niejszych latach mieściły się tu koszary,  szko-
ła, a nawet siedziba Wehrmachtu. Obecnie 
pałac pozostaje w gestii szkoły Głównej  
Gospodarstwa Wiejskiego i jest objęty opie-
ką konserwatora zabytków. Sama wieś rów- 
nież zmieniła się nie do poznania – obecnie 
to jedna z gęściej zaludnionych części 
Warszawy.

Wolica (Wolica Służewska). Ta XVI- 
-wieczna wieś rycerska wzięła nazwę od sło-
wa „zwalniać”, określającego czas dany kolo-
niście na zagospodarowanie się. Jej właści-
cielami bywali Służewscy, Dąbrowscy, So-
biescy, Denhoffowie. Niektórzy mieszkańcy 
to potomkowie jeńców tureckich, przymu-
sowo osiedlonych w dobrach króla Jana III 
Sobieskiego. Na początku XX wieku wieś 
prawie w całości spłonęła. W odbudowa-

Służew z kościołem św. Katarzyny, 1901 r. Zd
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nych gospodarstwach uprawiano warzywa. 
Ale nie z tego znana jest Wolica. Rozsławiła 
ją śpiewana przez Piotra Szczepanika pio-
senka: „Zabawa podmiejska, zabawa pod-
miejska, z soboty na niedzielę dłużej gra or-
kiestra. Nie miejska! Nie wiejska! Zabawa 
podmiejska. Wygra, kto śmielej gra!”. 
W 1951 r. zelektryfikowaną już wieś słynącą 
z „potańcówek na dechach” włączono do 
Warszawy. 

Wyczółki (Wola Służewiecka). Wola 
Służewiecka po raz pierwszy wymieniana 
jest w dokumentach z 1428 r., ale jest wielce 
prawdopodobne, że osadnictwo na terenie 

tej wsi istniało już w pierwszej połowie XIII 
wieku. Określenie „Wola” wskazuje, iż wieś 
korzystała ze swobód (wolnizny). Z niezna-
nych powodów przed 1454 r. nazwę zastą-
piono inną – Wyczółki. Z XIX-wiecznej za-
budowy zachowały się drewniany dwór, 
park angielski, willa z lat 1918-1922 oraz 
ogród i czworaki dawnego folwarku. 

Zbarz. Kiedyś Dzbarz, później Zbarz, to 
XVI-wieczna wieś szlachecka należąca po-
czątkowo do rodziny Babickich, potem Roz-
drażewskich, a wreszcie księży misjonarzy 
od św. Krzyża. Wieś nie miała szczęścia 
– w 1886 r. na pograniczu Zbarza i Gorzkie-

wek Rosjanie wybudowali fort VII Twier-
dzy Warszawa, w latach 30. XX wieku prze-
cięły ją tory kolei Warszawa – Radom. Tere-
ny Zbarza włączano do Warszawy na raty: 
w 1938 r. i 1951 r.  

Opracowanie tekstu Tatiana Hardej

Tekst powstał w oparciu o informacje  
zawarte w obszernej, szczegółowo  

dokumentującej historię ursynowskiej 
dzielnicy, pracy Krzysztofa Oktabińskiego 

„Ursynów”, która ma się ukazać jeszcze 
w tym roku w wydaniu książkowym 

REKLAMA 

Club House golfistów w Powsinie (1935 r.) mieścił się w stojącym do dzisiaj drewnianym domku w parku

Z inicjatywy biblioteki zostały wydane 
trzy tomy w większości jeszcze niepu-
blikowanych tekstów jej patrona. 
W serii ukazała się jak do tej pory  
patriotyczna powieść „Władysław Bo-
jomir” o represjach caratu wobec Po- 
laków, „Dziennik z czynności moich 
w Ursinowie 1822-1831” i „Mowy 
Sejmowe 1788-1792”. 
Kolejne książki w przygotowaniu.

Biblioteka ze skrzydlatym niedźwiedziem w logo istnieje 
od 1994 r., ma 14 placówek na terenie dzielnicy, a jej 
zbiory obejmują 220 tysięcy woluminów. Organizowa-
ne są tu kiermasze i promocje książek, spotkania autor-
skie, wieczory poetyckie, koncerty, przedstawienia te-
atralne, wystawy, wykłady i konkursy. Mediateka, skąd 
mieszkańcy dzielnicy mogą wypożyczać płyty, filmy, 
gry itp., działa już od 2009 r.

Ko l e kc ja  Ni e m c ew i c z ows k a
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Natalia Grzywalska: Jak się czuje architekt, 
kiedy jego projekt jest nie w pełni realizowany? 
W wypadku Ursynowa odstępstwa są dość duże.
Prof. Marek Budzyński: – Ursynów Pół-

nocny jest miastem dla 38 tysięcy ludzi, ze 
wszystkimi niezbędnymi do życia funkcja-
mi. To miało być miasto względnie samo-
dzielne, czyli miała się tu mieścić władza 
lokalna, szkoły, służba zdrowia, handel, 
usługi, kultura, sport, miała być zrówno-
ważona liczba miejsc pracy i miejsc za-
mieszkania. Nie da się tego zrealizować od 
ręki. Ursynów powstaje już 40 lat i można 
powiedzieć, że zbliża się do jakiejś stabili-
zacji. Może najgorzej jest z miejscami pra-
cy, bo chyba jeszcze dużo brakuje do tego, 
żeby było ich tu 20 tysięcy.

Był Pan architektem, który – jako jeden z pierw-
szych w Polsce – właśnie na Ursynowie chciał po-
wrócić do idei miasta.
– Panujące wówczas powszechnie idee 

ruchu nowoczesnego zaprzeczały pojęciu 
miasta jako organizacji społeczno-prze-
strzennej. Było to związane z drugą falą cy-
wilizacji przemysłowej, z liniową organiza-
cją produkcji i pracy. Architektom wyda-
wało się wtedy, że życie da się sprowadzić 
do kilku uproszczonych haseł, takich jak 
higiena, wolna przestrzeń, słońce, dojazd. 
Pojęcie miasta zostało całkowicie wyelimi-
nowane. Na szczęście ten nowoczesny 
ruch, mimo że miał silny wpływ na odbu-
dowę powojenną Europy i spowodował 
dramatyczną liczbę destrukcji w struktu-
rach miejskich, stracił na oddziaływaniu. 
Na Ursynowie podjęliśmy jedną z pierw-
szych w Polsce prawdziwych prób realizacji 
współczesnego fragmentu miasta ze 
wszystkimi jego atrybutami, jakie wytwo-
rzyły się na przestrzeni dziejów. Projekto-
waliśmy go zgodnie z ideami miasta w mie-
ście, zrównoważonego rozwoju, w oparciu 
o znajomość psychiki człowieka i relacji 

człowieka z jego przestrzenią tak, żeby ta 
przestrzeń wspierała życie. Tyle że działali-
śmy w drastycznym ograniczeniu wynika-
jącym z organizacji narzuconej przez tzw. 
system socjalistyczny, który z prawdziwym 
socjalizmem nie miał wiele wspólnego. Sys-
tem produkcji elementów budowlanych 
był dramatycznie scentralizowany i ujed-
nolicony. Znalezienie drogi pozwalającej 
pogodzić te dwie rzeczy było wyzwaniem, 
które na Ursynowie podjęliśmy i chyba 
w dużym stopniu nam się udało.

Pracuje Pan i mieszka na Ursynowie. Jak z tego 
punktu widzenia ocenia Pan swoje ówczesne 
decyzje?
– Rozwój Ursynowa to długi proces. We-

dług pierwotnych założeń powstała tylko 
zabudowa mieszkaniowa, podstawowa 
struktura szkolna, podstawowe sklepy. 
Mniej więcej w roku 1978 nastąpiło zała-
manie dynamiki budowy – razem z całą 
epoką Gierka – i na długie lata proces two-
rzenia miasta się zatrzymał. Plany, które za-
częliśmy tworzyć w tym czasie z kolegami, 
zakładały daleko idące usprawnienia syste-
mu socjalistycznego, możliwość działalno-
ści i produkcji prywatnej. Wtedy powstały 
plany regulacyjne tzw. śródmieścia Ursyno-
wa, według których można było zbudować 
kościół Wniebowstąpienia Pańskiego czy 
Pasaż Ursynowski. Np. aleja KEN miała 
być arterią komunikacyjną, a my doprowa-
dziliśmy do tego, że obecnie staje się ulicą 
miejską, lokalną Marszałkowską. 

Dziś na Ursynowie obserwujemy próby 
dogęszczania zabudowy osiedli, ale to zja-
wisko ma w Warszawie długą historię. Się-
ga końcówki czasów Gierka, kiedy na  
przedwojennych osiedlach, np. na Żolibo-
rzu oficerskim, zaczęto w tereny zielone 
wstawiać wille dla ówczesnych dygnitarzy. 
To poważnie naruszyło strukturę tych bar-
dzo dobrych osiedli mieszkaniowych.  

Po 1989 r. zaczęło się wciskanie za dużych 
bloków w delikatną, dobrze funkcjonującą 
strukturę osiedli i to na ogół na terenach 
zielonych. Natomiast Śródmieście w mo-
im odczuciu ma prawo być gęste, bo dzięki 
temu życie staje się bardziej wielkomiej-
skie. Jest mnóstwo ludzi, którzy lubią 
mieszkać w strukturze intensywnego za-
gęszczenia. Dopiero kiedy tereny przegęsz-
czone stają się za duże, zaczynają negatyw-
nie oddziaływać na swoich mieszkańców 
i całe otoczenie.

Na czym konkretnie polega to negatywne 
oddziaływanie?
– Im więcej ludzi jest skupionych w jed-

nym miejscu, tym więcej zużywają energii, 
tlenu, tym trudniejszy jest dostęp świeżego 
powietrza i słońca. Warstwa wytwarzającej 
i podtrzymującej życie biosfery nie jest już 
w stanie do nich dotrzeć przez masę do-
mów i samochodów. Być może najgorszą 
rzeczą są urządzenia elektroniczne, które 
naruszają niezwykle złożoną i delikatną 
strukturę tzw. tła elektromagnetycznego, 
którego określone częstotliwości wspierają 
życie, a inne je niszczą. Zdolność odtwa-
rzania warunków życia w skali całej plane-
ty słabnie, najprawdopodobniej właśnie 
przez ludzką działalność. Oczywiście nie 
możemy nagle wrócić do natury, ale musi-
my tak kształtować kulturę, żeby ona 
wspierała warstwę odtwarzania życia. 
W tej chwili na Ziemi jest 7 mld ludzi. 
Według prognoz demograficznych, w cią-
gu 20-30 lat osiągniemy 10 mld, z czego 
7 mld będzie mieszkać w miastach, czyli 
dwa razy więcej niż dziś. W ciągu tych 
30 lat powinniśmy więc zrealizować tyle 
miast, ile zbudowaliśmy przez ostatnie 
5 tys. lat. Tylko że wszystkie powodowały-
by nieporównywalnie większy poziom zu-
życia energii i terenu. Uważam, że to bę-
dzie poważne wyzwanie dla ludzkości. 

Miasto  
w mieście

Z prof. MARKIEM BUDZYŃSKIM,  
architektem, naczelnym projektantem osiedla  

Ursynów Północny, rozmawia Natalia Grzywalska
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Ewa Kielak Ciemniewska: W nie najlepszej atmosferze rozpoczęło 
się Pana burmistrzowanie przed rokiem. Bezpartyjny radny z ugrupo-
wania Nasz Ursynów wybrany decyzją rady dzielnicy na burmistrza  
nie w smak był warszawskiemu Ratuszowi, w którym rządzi PO. 
Piotr Guział: – I tak byłem w lepszej sytuacji niż moi po-

przednicy. Ja nie tylko byłem doświadczonym samorządow-
cem, od 12 lat obdarzanym przez wyborców zaufaniem 
(czterokrotnie powierzano mi mandat radnego dzielnicy), 
ale i człowiekiem stąd, z Ursynowa, znam więc tę dzielnicę 
doskonale. Ukończyłem też studia na kierunku gospodarka 
publiczna w Szkole Głównej Handlowej i pracowałem krót-
ko jako asystent w stołecznym ratuszu. Poprzedni burmi-
strzowie, nawet jeśli wywodzili się z samorządu, to nie znali 
dzielnicy – musieli się uczyć nazw ulic. Nie było się więc 
czego bać, choć, nie ukrywam, początki były trudne. Już na 
wstępie odeszło z pracy 10 z 20 naczelników – częściowo 
z przyczyn politycznych przeszli do innych dzielnic. Na ich 
miejsce przyszli nowi ludzie, ze świeżym spojrzeniem, ale 
także z doświadczeniem w swoich dziedzinach. Są ogrom-
nie zdeterminowani, by udowodnić, że warto było im dać 
szansę. Przez pół roku wielka dzielnica z 300-milionowym 
budżetem nie miała połowy kadry zarządzającej. To wyglą-
dało groźnie, ale też zmotywowało nas, czyli zarząd i radę, 
do działania. Moi zastępcy to również doświadczeni samo-
rządowcy, znakomicie znający Ursynów. Podobnie prze-
wodniczący rady Lech Królikowski, który był pierwszym 
burmistrzem Mokotowa w latach 1990-1992. Zakończyli-
śmy ten pierwszy rok z wynikami finansowymi najlepszymi 
od lat. Drugi będzie trudniejszy.

Trudniejszy? Ze względu na kryzys?
– Na początku zawsze jest ten luksus, że jak coś się nie 

uda, to można powiedzieć: a, to trudne początki, będzie le-
piej, albo że zła atmosfera, podstawiano nam nogę… W tym 
drugim roku już tego powiedzieć nie wypada, jest presja 
i trudne wyzwanie: musimy być jeszcze lepsi. A tak mówiąc 

Znam tu  
każdy  
kamień

Z PIOTREM GUZIAŁEM, burmistrzem Ursynowa, 
rozmawia Ewa Kielak Ciemniewska

już zupełnie poważnie, nasz tegoroczny budżet rzeczywiście 
nie napawa optymizmem. To budżet stagnacji, a nie rozwo-
ju. Zwłaszcza w sferze inwestycji. W ciągu trzech lat budżet 
inwestycyjny zmalał trzykrotnie – w tym roku dysponuje-
my tylko 31 milionami. 

Na co starczy?
– Skończymy budowę dużego kompleksu oświatowego 

przy ulicy Lokajskiego. Planujemy też termomodernizację 
siedmiu obiektów oświatowych zbudowanych 30 lat temu, 
a więc najwyższy czas, aby się nimi zająć kompleksowo. Pra-
ce te będą w 30 proc. finansowane z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Zakończymy też budowę domów ko-
munalnych dla ponad 200 rodzin. Rozpoczniemy rewitali-
zację największego zbiornika wodnego w Warszawie, jeziora 
Zgorzała, co znacznie poprawi odwodnienie południowej 
części Zielonego Ursynowa. Podczas opadów deszczu wiele 
posesji w tym rejonie jest zalewanych, bo brakuje odbiorni-
ka wód opadowych. Z tych też powodów planujemy także 
w tym roku prace przy zbiorniku Księży Staw, zbierającym 
wodę z Potoku Służewieckiego, który podczas obfitych 
opadów zalewa nie tylko Ursynów, ale też rejon ulicy Arbu-
zowej na Wilanowie. Chciałbym, żeby do końca kolejnej 
kadencji nastąpiła urbanizacja Zielonego Ursynowa, tak aby 
ludzie nie mieli problemów z wodociągami, kanalizacją sa-
nitarną czy odwodnieniem.

Z tego, co wiem, marzy się Panu też piękna przestrzeń publiczna. Prasa  
pisała, że Ursynów zmienia się w Toskanię Warszawy.
– Rzeczywiście rozpoczęliśmy wdrażanie programu 

ukwiecenia i zazielenienia Ursynowa. Chciałbym, aby Ursy-
nów po moich rządach cały był skąpany w zieleni, żeby 
wszędzie były kwiaty, klomby, a określenie, że nasza dzielni-
ca to betonowa sypialnia, na zawsze zniknęło. Zresztą zieleń 
należy do tradycji Ursynowa sprzed 1977 r., czyli począt-
ków budowy Wysokiego Ursynowa – tu były tereny wiej-
skie, lasy, sady. Zleciłem naszemu wydziałowi ochrony śro-
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dowiska przygotowanie programu nasadzeń rabat, krze-
wów, drzew. Już w zeszłym roku posadziliśmy prawie 100 
dorodnych drzew i rabaty wzdłuż niektórych ulic. Będzie-
my to kontynuować w tym roku z jeszcze większą determi-
nacją. Przy czym zdecydowaliśmy się sadzić drzewa starsze, 
już rozrośnięte, które od razu cieszą oko. Rozważam pomysł 
utworzenia stanowiska ogrodnika Ursynowa. Jeden z urzęd-
ników wydziału ochrony środowiska byłby gospodarzem 
naszej zieleni. 

Inne dążenia?
– Ursynów powinien być lepiej skomunikowany. Przyby-

wa samochodów, a dróg i miejsc parkingowych wciąż jest za 
mało. Chciałbym jeszcze w tej kadencji zapewnić połącze-
nie drogowe Ursynowa z Wilanowem.  Są trzy możliwości: 
przedłużenie ulicy Ciszewskiego, przedłużenie ulicy Płasko-
wickiej lub połączenie – ulicą Rosnowskiego na Kabatach – 
z wilanowską Nowokabacką. Wszystkie mają teoretycznie 
szansę na realizację w perspektywie następnej kadencji. Bu-
dowa tych połączeń należy do miasta, bo są to inwestycje 
strategiczne ogólnomiejskie, a nie lokalne. Przekazujemy 
nasze podatki do wspólnej miejskiej kasy, zgodnie z założe-
niami centralistycznymi obecnego ustroju miasta, ale za to 
oczekujemy, że będą przeznaczane nie tylko na inwestycje 
śródmiejskie.

Szpital Południowy?
– Nie sądzę, aby rozpoczęła się budowa w tej kadencji. Na 

razie miasto nie ma na to środków, nie najszczęśliwsza jest 
także wskazana lokalizacja w pobliżu Centrum Onkologii, 
które jako placówka ogólnopolska jest już za małe, pacjen-
tów jest coraz więcej i przyjmowani są tam w strasznych wa-
runkach. Pojawia się więc pytanie, czy nie lepiej byłoby roz-
budowć Centrum Onkologii, a na nowy szpital wyznaczyć 
inne, lepsze miejsce? Jest bardzo potrzebny nie tylko miesz-
kańcom Ursynowa, ale tej części Warszawy, jaką ma w na-
zwie. Więc może, lecz nie musi powstać na Ursynowie. Są 
propozycje kilku innych lokalizacji, zarówno w naszej dziel-
nicy, jaki i poza nią. Władze Warszawy w porozumieniu 
z ministrem zdrowia powinny wreszcie podjąć decyzje od-
ważne, ale i konsekwentne.

W latach 70. i 80. słynna była integracja społeczna mieszkańców.  
Warunki życia się zmieniły. Jaki to ma wpływ na życie społeczne  
na Ursynowie? 
– Myślę, że następuje powrót integracji społecznej.  

W latach 70. ludzi integrowały problemy – teraz też proble-
my. Wtedy wynikały one z biedy w kraju, z braku zaopatrze-
nia. Ludzie pomagali sobie nawzajem. W latach 90. rzeczy-
wiście nastąpiła dezintegracja, atomizacja społeczna  
– ludzie poczuli trochę tej wolności i stali się bardziej zapo-
biegliwi w sferze własnych spraw, karier. A wtedy  
jeszcze nie były silne organizacje pozarządowe. Teraz to te 
organizacje integrują, ludzie zaczynają dostrzegać korzyści 
ze wspólnego działania. Pojedynczy głos gdzieś umyka  
w relacjach obywatel – władza. Kiedy natomiast  
przychodzi petycja z tysiącem podpisów, to wymaga  
wnikliwego zainteresowania. Ludzie integrują się wokół  
takich spraw, jak transport, niechciana inwestycja  
pod bokiem, droga, plac zabaw czy młodzieżowy  
klub piłkarski.

Czy to burmistrzowi pomaga czy przeszkadza?
– Mieszkam na Ursynowie od 1978 r. i jestem pierwszym 

burmistrzem z tak zwanego ludu. Patrzę więc na tę dzielni-
cę z poziomu mieszkańca, a nie urzędu. To przenosi się na 
relacje z mieszkańcami – ja się tego ludu nie obawiam,  
bo z niego wyrosłem. Tu się wychowałem, znam tu każdy 
kamień. Problemy Ursynowa są moimi problemami. Kiedy 
mieszkańcy już w grupie przychodzą na sesje rady czy do 
urzędu, to znaczy, że problem eskalował. Nie można do te-
go dopuszczać. Trzeba być z ludźmi, słuchać ich i rozma-
wiać. Gdy przedstawia się im prawdę, nawet te niewygodne 
fakty – potrafią to zaakceptować, doceniając, że się traktuje 
ich jak partnerów.

Porozmawiajmy jeszcze o marzeniach.
– Na Ursynowie mieszka kilku wybitnych lekkoatletów 

z mistrzem olimpijskim z Pekinu w pchnięciu kulą Toma-
szem Majewskim na czele, a nie ma ani jednego boiska lek-
koatletycznego. W zasadzie cała Warszawa ma ten problem. 
Miejsce na boisko z widownią na kilka tysięcy widzów jest 
– na terenie SGGW. Myślę, że gdybyśmy pozyskali dla tej 
idei miasto i kilku sponsorów, to można by rozpocząć bu-
dowę. Ursynów ma także tradycje związane ze sportami 
konnymi – na przełomie XIX i XX wieku na Moczydło 
przyjeżdżała młodzież z dobrych domów na naukę jazdy 
konnej. Pozostałości dawnych stajni są nadal przy skrzyżo-
waniu Stryjeńskich i Moczydłowskiej. Jest ulica Koński Jar. 
Rzeźba jeźdźca na koniu też nawiązuje do tych tradycji. 
Myślę o stworzeniu toru i areny do zawodów hipicznych, 
o rekreacji i hipoterapii. Mamy 8 ha terenów wolnych nale-
żących do miasta, niemal w otulinie Lasu Kabackiego i tam 
można by taką arenę zorganizować.

Myślimy też o skansenie wsi warszawskiej – miejscu na-
wiązującym do tradycji historycznej tych terenów. Skończy-
liśmy pierwszy etap prac dokumentowania dziedzictwa na 
Ursynowie. W tym roku sfinalizujemy prace nad spójną 
koncepcją. Marzy mi się też restytucja parku Gucin Gaj. To 
szczególne miejsce nie tylko dla Ursynowa, ale i całej War-
szawy, a nawet Polski. Związany jest historycznie z parafią 
św. Katarzyny, ale jego znakomita tradycja datuje się od po-
czątku XIX stulecia, kiedy to Aleksandra Lubomirska, bio-
rąc ślub ze Stanisławem Kostką Potockim, wniosła te ziemie 
w posagu. Kostka Potocki stworzył tam swoją letnią rezy-
dencję z pięknym ogrodem i nazwał ten teren od zdrobnie-
nia imienia swojego wnuka Augusta Potockiego – Gucin. 
Po śmierci Stanisława jego żona postanowiła uczcić swojego 
męża – wybitnego Polaka i patriotę, współtwórcę Konsty-
tucji 3 maja – i utworzyła tam park pamięci, nawiązując do 
tradycji starożytnych. Stąd nazwa całego założenia parko-
wo-ogrodowego Gucin Gaj. Powstało wspaniałe miejsce 
według założeń parku romantycznego, usytuowane częścio-
wo na skarpie, a częściowo u jej podnóża, ze stawem, rzeź-
bami antycznymi i głazami pamiątkowymi. Niewiele do-
trwało do naszych czasów – rzeźby, m.in. sarkofag Scypiona 
i obelisk, po wojnie zostały przeniesione do parku w Wila-
nowie. W opuszczonych lochach mieszkają nietoperze. Za-
mierzamy odtworzyć dawną świetność tego miejsca, stwo-
rzyć park, a w przyszłości może nawet odbudować letnią re-
zydencję Stanisława Kostki Potockiego.   
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Autor tekstu na rodzinnym spacerze, 1987 r. Na Ursynowie Północnym, 1984 r. Przedwiośnie na ulicy Rosoła, 1987 r.

Tak, wiem doskonale. Słyszę to od 
lat. Skoro więc pierwsze wraże-
nie mamy za sobą, możemy się 
już poznać lepiej. Zapraszam na 

spacer po betonowej pustyni. 

W co się bawić... 
Jest połowa lat 80. Ursynów podzielony na 

pół gigantycznym wykopem budowanego 
metra. Chociaż do znajomego mieszkające-
go w bloku naprzeciwko można wręcz rzu-
cić beretem (oczywiście z antenką, skojarze-
nia z „Alternatywy” w końcu zobowiązują), 
to już aby złożyć mu wizytę, trzeba przejść 
przynajmniej kilometr w poszukiwaniu naj-
bliższego przepustu przez plac budowy. 
Nam to jednak wcale nie przeszkadza. Tu 
nikt się nie spieszy. Nie ma do czego. W nor-
malnym świecie zadzwonilibyśmy do na-
szych znajomych, umówilibyśmy się na spa-
cer czy do kina, potem poszlibyśmy na lody, 

a wieczorem może nawet urządzilibyśmy 
małą wódeczkę w domu. Ale tu nie jest nor-
malny świat. Na Ursynowie nie mamy tele-
fonu, więc nie zadzwonimy. Pierwszą dużą 
centralę telefoniczną uruchomiono dopiero 
po upadku socjalizmu. Idziemy więc. Do 
znajomych i potem do kina? No, niezupeł-
nie. Z tym kinem też mamy pewien kłopot. 
Na całym ponadstutysięcznym osiedlu dzia-
ła jedna mała salka w otwartym w 1984 r. 
Domu Sztuki. Nawet jeżeli dostaniemy bi-
let, to i tak oglądanie filmu może być trud-
ne. Sala jest tak zaprojektowana, że w pew-
nym miejscu wśród foteli wyrasta słup wspie-
rający sufit. Kto ma miejsce za słupem… No 
cóż… Ten się przytuli do sąsiadki. To chyba 
jedyne w Polsce miejsce dla młodzieży idącej 
do kina, acz niekoniecznie na film. Ale my 
tu gadu-gadu, a już doszliśmy do znajomych. 
Skoro nie udało się zadzwonić, nie uda się 
pójść do kina, to może lody? Dajmy już so-

bie spokój z lodami i przejdźmy do ostat- 
niej części wieczoru. Ta przynajmniej nie 
wymaga wyprawy do miasta. Zostaniemy 
więc na miejscu i będziemy zacieśniać więzi 
sąsiedzkie.

Co tu robić? No właśnie. Oto jest pytanie. 
Ursynów lat 80. ma jedno wspomniane kino 
(robiące także za teatr noszący przekorną 
nazwę Za Daleki), kilka osiedlowych do-
mów kultury, jest również parę szkół 
– w żadnej jednak nie ma sali gimnastycznej 
ani basenu, więc rozrywki sportowe też od-
padają. Kultura wysoka i fizyczna pozostała 
w mieście, ale może chociaż uda się nam 
pójść na spotkanie towarzyskie do baru lub 
restauracji? A i owszem. Mamy jedną restau-
rację, jedną jadłodajnię i kilka barków kawo-
wych. Na sto tysięcy chętnych. Może więc 
być ciężko. A kto to tak wymyślił? O, prze-
praszam, plany były piękne. Projektanci na-
rysowali wszystkie możliwe atrakcje: wielkie 

Gdzie diabeł  
mówił dobranoc

Maciej Mazur
„Gdzie mieszkasz?”. „Na Ursynowie”. „Oj, stary, współczuję. Betonowa pustynia, daleko do miasta, 
diabeł mówi wam dobranoc, wrony zawracają, a psy szczekają… Sam wiesz, jak szczekają”
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kino, dyskotekę, pełną sympatycznych knaj-
pek galerię handlowo-usługową, socjali-
styczny aquapark oraz sieć lokalnych 
klubików z barami kawowymi i saunami. 
Większość tych cudów została jednak na  
papierze. Priorytetem budowniczych była 
mieszkaniówka, w pogoni za planem zgubili 
więc proporcje i mrowie ludzi znalazło się 
nagle na betonowej pustyni. 

Zaorać pustynię
Nie ma tego złego. Skoro nikt odgórnie nie 

przygotował oferty kulturalno-rozrywko-
wej, trzeba ją stworzyć samemu. Pod koniec 
lat 80. zaczynają się dziać cuda. W 1987 r. 
grupa pasjonatów zakłada towarzystwo spo-
łeczno-kulturalne i zaczyna wydawać lokal-
ny tygodnik „Pasmo”. To pierwsza taka ini-
cjatywa w Polsce Ludowej – nienarzucona 
odgórnie przez koncern RSW Prasa czy  
speców od propagandy ustrojowej. Mało te-
go. Wkrótce pojawia się także telewizja! Po-
wstaje studio Ursynat emitujące lokalny 
program informacyjny. Do tego zasypano 
wreszcie wykop metra, więc do znajomych 
nie trzeba już chodzić kilometrami. Niedłu-
go mają również podłączyć telefony. Na be-
tonowej pustyni zaczyna kiełkować życie. 
Diabeł zaniemówił, wrony przestały zawra-
cać, psy zastanawiają się, czy nie powinny 
szczekać przodem. 

Robimy mały skok i lądujemy w wolnej Pol-
sce. Mamy połowę lat 90. W roku 1994 Ursy-
nów zyskuje niepodległość – staje się nieza-
leżną gminą. I to w dodatku bogatą – bogatą 
energią mieszkańców i wysokimi dochodami. 
Czas nadrobić zapóźnienie, zaorać pustynię 
i zmienić ją w normalne miasto. Tam, gdzie 
dziesięć lat temu był dzielący osiedle i ludzi 
gigantyczny wykop metra, powstaje spinająca 
gminę Aleja Komisji Edukacji Narodowej, ta-

ka lokalna Marszałkowska. Przy niej wyrasta-
ją nowe domy. Już nie szare bloki, tylko no-
woczesne kamienice ze sklepami i usługami 
w parterach. Dzwonimy do naszych znajo-
mych, umawiamy się do kina. Tego z filarem? 
Nie. Do pierwszego w Polsce multikina. Po 
seansie wpadniemy na obiecane od lat lody. 
Jest w czym wybierać. A zamiast robić w do-
mu wódeczkę, skoczymy do Centrum Wina. 
Europa, panie. Sztuka i kultura. Także fizycz-
na. Wzdłuż ulic – to dopiero nowość na skalę 
krajową – powstają ścieżki rowerowe. W krót-
kim czasie Ursynów ma najgęstszą sieć ście-
żek ze wszystkich warszawskich dzielnic. 
Udaje się wreszcie zbudować przyszkolne sale 
gimnastyczne i baseny. Słowem – wszystko 
to, co socjalistyczni projektanci wymyślili, 
a czego socjalistyczni budowniczowie nie byli 
w stanie postawić, ich kapitalistyczni koledzy 
nadrobili. Ale to jeszcze nic. Teraz czas na 
prawdziwy przełom. Rusza metro.

Metrem do Europy
Dwanaście lat budowy i wreszcie jest. 

W kwietniu 1995 r. Ursynów podłącza się do 
Warszawy podziemnym tunelem. Podróż do 
centrum nie zajmuje już godziny. Nie trzeba 
stać w korkach, zimą jest ciepło, a latem 
chłodno. Nagle była betonowa pustynia staje 
się najbardziej pożądanym miejscem do 
mieszkania nie tylko w stolicy, ale i w całej 
Polsce. Nazwa „Kabaty” zaczyna się kojarzyć 
z luksusowym mieszkaniem pod lasem i bły-
skawicznym dojazdem do centrum. I chociaż 
tutejsze nowe kamienice to nie żadne aparta-
mentowce i z tym lasem to też tak nie do koń-
ca, ale co do jednego zgoda: rzeczywiście 
mieszka się nieźle. Znacznie lepiej niż na gro-
dzonych siedmioma płotami osiedlach Tar-
gówka, Ursusa czy Białołęki. Dlaczego? Bo tu 
powstało normalne miasto. Nieprzypadkowo 
mówimy o „kamienicach”. Nowoczesne bloki 

buduje się na Ursynowie według starej, dobrej 
receptury: frontem do ulicy, ze sklepami 
w parterach i prywatnymi podwórkami. 
Dzięki temu dzielnica żyje od rana do nocy. 

Czas na ostatni skok. Rok 2012, 35 lat po 
wprowadzeniu pierwszych mieszkańców. 
Dzień się budzi, tłumy z Ursynowa jadą do 
pracy w centrum, tłumy z centrum jadą do 
pracy na Ursynów. Co takiego?! A owszem. 
Byliście ostatnio w okolicach ulicy Poleczki? 
Tam gdzie powstał wielki park biurowy? Po 
południu znowu tłum z centrum pędzi na 
koncert do Areny Ursynów. Mieszkańcy wra-
cają z pracy. Znów dzwonimy do znajomych. 
Tak, tych samych co 30 lat temu. Tym razem 
odpuścimy kino. Umówimy się na kolację do 
którejś z kilkudziesięciu restauracji. Greckiej, 
włoskiej, tajskiej, hinduskiej, chorwackiej czy 
może klasycznie: polskiej? A potem pójdzie-
my do teatru. I to jedyne, czego wciąż musi-
my szukać w centrum. Ten nasz, osiedlowy, 
nadal jest trochę Za Daleki. Ale potem oczy-
wiście wrócimy. Nocą w licznych barach i klu-
bach ursynowskie życie wciąż tętni. Jak to 
w mieście. Zmęczony diabeł nie ma komu po-
wiedzieć dobranoc. 

To jak to było? Wrony zawracają, psy szcze-
kają? Niech szczekają. Karawana zmian idzie 
dalej.   

Maciej Mazur – urodzony w 1977 r.,  
a więc rówieśnik Ursynowa, na którym zamieszkał  

w roku 1980. Współzałożyciel obywatelskiego 
portalu ursynow.org.pl dokumentującego historię 

dzielnicy. Autor wydanej w 2010 r. książki 
„Czasoprzewodnik. 33 lata na Ursynowie”,  

obecnie pracuje nad albumem pokazującym,  
jak Ursynów przez 35 lat zmieniał się z betonowej 

sypialni w kawałek normalnego miasta.  
Zawodowo: reporter „Faktów” TVN

Placyk przed ursynowskim ratuszem, 2006 r. Park im. Jana Pawa II, 2011 r. Centrum rozrywkowe Ursynowa, 2006 r.

Zd
jęc

ia:
 M

. M
az

ur,
 A

. M
yś

liń
sk

i



34

Prace projektowe i przygotowanie budowy Ursy-
nowa Północnego rozpoczęto już w 1972 r., zaraz 
po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego. 
Z początkiem 1974 r. zaczęła się budowa kanali-

zacji sanitarnej i deszczowej, a jesienią następnego roku 
przystąpiono do stawiania pierwszych bloków. Pierwsze 
trzy budynki zasiedlono w styczniu 1977 r. W okolicy 
22 lipca, który to dzień był państwowym Świętem Odro-
dzenia, uruchomiony został pierwszy sklep i przekazana do 
użytku pierwsza szkoła. 

Budowa w czasach  
gospodarki niedoborów

W gospodarce socjalistycznej nie było przetargów na wy-
bór wykonawcy. Brakowało betonu, stali, armatury, mocy 
wykonawczych i sprzętu. Spółdzielnia „płaciła” więc 
mieszkaniami pracownikom budowlanym za przyjęcie 
przez ich firmę zlecenia na budowę szkoły. Rada osiedla 
„Stokłosy”, której przewodniczyłem, pragnąc mieć urząd 
pocztowy (przy ulicy Zamiany), zrezygnowała z nalicze-
nia kar dla kombinatu budowlanego za nieusunięte wady 
w okresie rękojmi. Ówczesna gospodarka państwowa by-
ła gospodarką niedoborów. Gdy zawodziło państwo, po-
zostawał inwestor, któremu zrzucało ono na kark miesz-
kańców razem z ich problemami.

Funkcję inwestora pasma ursynowskiego władze powierzy-
ły istniejącej od 1956 r. Spółdzielni Budownictwa Mieszka-
niowego „Politechnika”. 18 listopada 1977 r. zmieniła ona 
nazwę na Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ur-
synów”. Jej prezes Stanisław Olszewski wciągnął do pracy ak-
tywnych i niepokornych, zaraził ich swoim optymizmem 
i stworzył prawie stuosobowy samorząd spółdzielczy. Spół-
dzielcy nauczyli się radzić sobie w trudnych sytuacjach, po-
dejmowali różne wyzwania, byli kreatywni i wymagający, to-
czyli zażarte dyskusje, ale gdy już coś uzgodnili, byli wzorem 
solidarności społecznej. Wspólnie budowali piaskownice 
i prowizoryczne place zabaw, zakładali klomby, tworzyli spo-
łeczne parkingi, oczyszczali teren.

Powstała paradoksalna sytuacja. Potencjalna rywalizacja 
w związku z podobnymi niezaspokojonymi potrzebami, 
konkurencja wynikająca ze zbliżonej struktury demogra-
ficznej, znaczne oddalenie od centrum miasta zamiast dez-
integrować mieszkańców spowodowały wręcz przeciwną 
tendencję. Ursynów osiągnął wyższy niż w innych zespołach 
osiedlowych stopień integracji społecznej, czego przejawem są 
liczne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne. [...] można za-
ryzykować tezę, iż Ursynów zaczyna odgrywać podobną rolę 

We wspólnocie siła
Andrzej Rogiƒski
Ursynowscy spółdzielcy nauczyli się radzić sobie w trudnych sytuacjach, podejmowali różne wyzwania, byli 
kreatywni i wymagający, toczyli zażarte dyskusje, ale gdy już coś uzgodnili, byli wzorem solidarności społecznej

do tej, jaką w układzie przedwojennym – na przeciwległym 
krańcu miasta – odegrał WSM-owski Żoliborz – pisali na-
ukowcy z SGPiS (dziś SGH) w opracowaniu z 1984 r. 
„Warunki życia na Ursynowie w świetle opinii jego 
mieszkańców”.

Duch społecznikowski a życie kulturalne
29 lutego 1984 r. przy ulicy Wiolinowej 14 otwarto Dom 

Sztuki, wielofunkcyjny spółdzielczy dom kultury. Znany 
z ambitnego programu filmowego dzięki Andrzejowi Buko-
wieckiemu, krytykowi i animatorowi, a także z działalności 
teatru Za Dalekiego, w którym wystąpiła plejada wybitnych 
aktorów. Ów teatr impresaryjny powstał w okresie, gdy ist-
niało jedynie wątłe połączenie komunikacyjne Ursynowa 
z Warszawą. 

Obecnie na Ursynowie funkcjonują trzy inne domy 
kultury: „Imielin”, „Stokłosy” i Natoliński Ośrodek 
Kultury. Każdą placówką zarządza inna spółdzielnia, 
prowadząc w nich różne zajęcia odpowiadające zróż-
nicowanym zainteresowaniom mieszkańców. Ośrod-
ki te integrują lokalną społeczność, chociaż ta ich rola 
zaczęła się zmniejszać po powstaniu Gminy Warsza-
wa-Ursynów, a więc po 1994 r. Specyficzną placówką 
prowadzoną przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Bu-

dowlaną „Imielin” jest Galeria Działań, którą nieprzerwanie 
kieruje artysta plastyk Jacek Ojda. Wymieniają ją krajowe 
i światowe katalogi sztuki współczesnej jako organizatora 
znaczących imprez – warsztatów artystycznych, wystaw, ak-
cji  performance czy koncertów.  

Spółdzielcy nie mają obowiązku prowadzenia domów kul-
tury. Gmina na terenie dzielnicy posiada jedynie bibliotekę, 
więc chętnie dotuje występy aktorów w domach kultury, co 
jest świetnym rozwiązaniem.

Dziś w miejsce SBM „Ursynów” w wyniku kolejnych po-
działów powstało kilkanaście spółdzielni mieszkaniowych. 
Spółdzielcy wykazują w nich aktywność, uczestniczą w po-
dejmowaniu najważniejszych decyzji, współdecydują o swo-
ich osiedlach; w zasadzie nastąpiła rewitalizacja starych 
spółdzielczych zasobów i społecznikowskiego ducha.   

Andrzej Rogiński – dziennikarz, od 18 lat wydaje  
tygodnik lokalny „Południe”; w spółdzielczości mieszkaniowej 

pełnił wiele funkcji społecznych (od członka rady osiedla, 
przewodniczącego rady nadzorczej po wiceprzewodniczącego  

RN Federacji Spółdzielni Mieszkaniowych);  
twórca Młodzieżowych Spółdzielni Mieszkaniowych

35 lat temu wręczono 
klucze pierwszym 

mieszkańcom 
spółdzielczego 

Ursynowa
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u Największym i najważniejszym dla późniejszej eksploatacji 
metra obiektem na terenie Ursynowa jest Stacja Techniczno-Po-
stojowa. Położona na skraju Lasu Kabackiego zajmuje 33 ha. Ze 
względu na sąsiedztwo z rezerwatem przyrody STP odgrodzona 
jest od lasu murem i wałem ziemnym. Brak zabudowy mieszkanio-
wej w otoczeniu tego terenu powodował, że budowa nie podle-
gała ograniczeniom spowodowanym sąsiedztwem osiedli miesz-
kaniowych.
u Największym zlokalizowanym tu budynkiem jest elektrowo-

zownia. Pełni ona funkcję zaplecza remontowego i przeglądowe-
go dla całego taboru obsługującego I linię metra (40 pociągów). 
Po rozbudowie, zakończonej latem 2011 r., jest przygotowana na 
przyjęcie kolejnych 35 pociągów, które będą obsługiwać głównie 
II linię. Ich zakup dofinansowuje Unia Europejska. 
u Metro to także pasaże handlowe, przejścia podziemne pod 

ruchliwymi ulicami, punkty usługowe, a nawet galeria sztuki. Czyli 
miejsca, z których korzystamy, jadąc do szkoły, pracy. Stacje me-
tra są miejscami ogólnodostępnymi, także dla osób niepełno-
sprawnych. 
u Trudno wyobrazić sobie dzisiaj Ursynów bez metra. To wła-

śnie jego wybudowanie w dużym stopniu zdynamizowało rozwój 
dzielnicy, zapewniając jej mieszkańcom możliwość szybkiego 
i bezpiecznego dotarcia do centrum miasta.

Rok 2012

Rok 1982 – Rada Ministrów podjęła uchwałę o budo-
wie I linii metra w Warszawie. Budowa rusza 15 kwietnia 1983 r. 

u Pierwsze prace – wbijanie pali – prowadzono na szlaku B5, 
pomiędzy stacjami Stokłosy i Ursynów. Ze względu na niewielką 
gęstość zabudowy zadecydowano, że odcinek południowy I linii 
metra będzie budowany metodą odkrywkową.

u Prefabrykaty do obudowy tuneli metra powstawały w Fabryce 
Domów na Wyczółkach – tej samej, w której produkowane były 
także elementy do budowy nowych osiedli na Ursynowie.

u Wraz z budową metra rozwijał się i rozbudowywał Ursynów. 
Pierwsze stacje były zlokalizowane właściwie w szczerym polu i tyl-
ko planiści mieli wyobrażenie, jak zmieni się ta dzielnica na prze-
strzeni kilku lat. „Stacja donikąd” – tak o stacji Kabaty mówili pasa-
żerowie wysiadający z pociągów pierwszego dnia kursowania 
podziemnej kolei. W 1995 r. witały ich łąki i las; rozbudowywał się 
Natolin. Kabaty czekały na swoją kolej.
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Osiedle Ursynów-Natolin już 
w założeniu różniło się od 
innych wielkich osiedli War-
szawy. Tamte w znacznym 

stopniu były osiedlami fabrycznymi. I tak 
np. Praga II, Praga III i Bródno zostały wy-
budowane z myślą o „wielkoprzemysłowej 
klasie robotniczej” Fabryki Samochodów 
Osobowych na Żeraniu, a Wrzeciono, 
Wawrzyszew i Chomiczówka były zdomi-
nowane przez pracowników Huty Warsza-
wa. W stolicy istniała jednak znaczna gru-
pa, która nie miała swego przemysłowego 
protektora, toteż nauczyciele, urzędnicy, 
naukowcy, lekarze itp. bardzo długo nie 
mieli szans na własne mieszkanie. W koń-
cu władza ludowa postanowiła większość 
z nich ulokować w wielkiej dzielnicy na po-
łudniowych krańcach miasta. W ten spo-
sób przez wiele lat średnia wykształcenia 
mieszkańców Ursynowa była najwyższa 
w Warszawie. Tu skupiła się młoda elita in-
telektualna stolicy, co w istotny sposób 
wpłynęło na oblicze tej części miasta.

Metro linowe nad skarpą
Projekt koncepcyjny Ursynowa zakładał, 

że jego komunikacja będzie się opierać na 
kolei podziemnej i naziemnym transporcie 
publicznym, które połączą nową dzielnicę 
ze Śródmieściem. Budowa metra – a raczej 
jego pierwszej linii – trwała jednak aż 25 lat, 
chociaż pierwszy odcinek do Politechniki 
uruchomiono w kwietniu 1995 r. Efektem 
tego, że w latach 70. nie wyobrażano sobie 
masowego ruchu samochodów osobowych, 
jest brak dobrych połączeń drogowych po-
między Ursynowem i centrum Warszawy. 
Znacznie większym problemem jest jednak 
prawie całkowity brak połączeń Ursynowa 
z sąsiednim Wilanowem, Konstancinem 
i innymi osiedlami na południowy wschód 
od dzielnicy. Dotyczy to także osiedli na te-
renie samego Ursynowa, z których – bez ko-
rzystania z długich objazdów przez inne 
dzielnice (a nawet gminy) – nie można się 
dostać do centrum Ursynowa i tutejszych 
stacji metra; przykładem są dawne wsie Kier-
szek i Łęczyca, administracyjnie należące do 

Ursynowa, ale niepołączone z nim komuni-
kacyjnie. Analogiczny problem ma Ogród 
Botaniczny Polskiej Akademii Nauk i Park 
Kultury w Powsinie. W stosunkowo nie-
wielkiej odległości od centrum Ursynowa 
znajduje się Świątynia Opatrzności Bożej 
w Wilanowie, a kilometr dalej – pałac Ja-
na III Sobieskiego. Do obiektów tych prak-
tycznie nie można dotrzeć z Ursynowa sa-
mochodem, albowiem prowadzące tam uli-
ce Imbirowa i Orszady są okresowo zamyka-
ne z powodu obsuwania się skarpy. Niby bli-
sko, ale tak naprawdę pokonać tę trasę moż-
na jedynie pieszo lub na rowerze. 

Innym absurdem w systemie drogowym 
Ursynowa jest dwupasmowa ulica Ciszew-
skiego. To długa i prosta ulica o szerokości 
niemalże autostrady. Jej wschodni kraniec 
dochodzi do skarpy, poniżej której rozciąga 
się Miasteczko Wilanów. W tym miejscu 
droga się kończy, a żeby nie było złudzeń, 
prywatni właściciele terenu uzyskali właśnie 
zgodę na budowę domów na skarpie na 
przedłużeniu tej ulicy. Praktycznie przekre-
śla to możliwość poprowadzenia ulicy Ci-
szewskiego do alei Rzeczypospolitej w Wi-
lanowie, a tym samym stworzenia dogodnej 
komunikacji pomiędzy oboma dzielnicami, 
jak też nowego korytarza komunikacyjnego 
w stronę Śródmieścia. 

Oprócz budowy dobrych połączeń drogo-
wych Ursynowa z okolicznymi skupiskami 
miejskimi należałoby w większym stopniu 
wykorzystać niekonwencjonalne środki 
transportu. Mam na myśli przede wszystkim 
tzw. metro linowe, czyli wiszącą kolejkę lino-
wą, która jest środkiem transportu stosun-
kowo tanim, idealnym przy znacznej różni-
cy poziomów na trasie i przyjaznym środo-
wisku (może poruszać się ponad terenami 
chronionymi). Wyobrażam sobie np. tego 
typu połączenie pomiędzy ostatnią (na po-
łudniu) stacją metra (Kabaty) a Konstanci-
nem, ale także Wilanowem. Kolejka mogła-
by bezkolizyjnie przejść nad Lasem Kabac-
kim, mieć przystanek np. przy Ogrodzie  

Quo vadis,  dzielnico?
Lech Królikowski
To najprawdopodobniej na Ursynowie najwcześniej w Warszawie powstanie społeczność określana mianem  
klasy metropolitalnej, a więc ludzi dobrze wykształconych, władających językami, często podróżujących,  
którzy w każdej światowej metropolii czują się równie dobrze jak w naszej stolicy

Na 45 km2 Ursynowa mieszka 150 tys. ludzi
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Botanicznym, a kolejny w Konstancinie.  
Podobnie w drodze do Wilanowa mogłaby 
„bezkolizyjnie” pokonywać chronioną skar-
pę. Budowane obecnie na świecie tego ty- 
pu systemy komunikacyjne wykorzystują 
10-osobowe wagoniki (gondole) i przewożą 
do trzech tysięcy pasażerów na godzinę. 

Pauperyzacja  
najstarszych osiedli

W 1973 r. na terenie dzisiejszego Ursyno-
wa – między Dolinką Służewiecką, ulicą Pu-
ławską, Lasem Kabackim i linią skarpy – wy-
właszczono 1015 ha gruntów rolnych, na 
których planowano wybudować 45 tys. 
mieszkań dla 132 tys. mieszkańców. Do 
pierwszych prac przystąpiono w 1975 r., 
a pierwsi mieszkańcy wprowadzili się 
w 1977 r. 

Projekt najstarszej części dzielnicy – Ursy-
nowa Północnego – sporządzony przez pro-
fesora Marka Budzyńskiego, był jak na tam-
te czasy rozwiązaniem wizjonerskim. Samo-
wystarczalne osiedla miały być zamknięte 
w otaczającej je siatce dróg kołowych. We-
wnątrz zaplanowano domy mieszkalne oraz 
pawilony usługowe, handlowe, ośrodki zdro-
wia, domy kultury, a także żłobki, przed-
szkola i szkoły. W rzeczywistości wznoszo-
no przede wszystkim domy mieszkalne, a in-
ne obiekty miały powstawać stopniowo, 
w miarę możliwości, które z biegiem lat sta-
wały się coraz mniejsze. 

Tak więc wewnątrz osiedli budowanych do 
około 1990 r. pozostały tzw. rezerwy pod 
obiekty zaplanowane, lecz niewybudowane. 

Nie wybudowano ich przez ponad 25 lat. 
Jest to dostateczny formalny powód, aby by-
li właściciele mogli wystąpić do odpowied-
nich władz o zwrot wywłaszczonej ziemi, al-
bowiem nie został zrealizowany cel określo-
ny w decyzji o wywłaszczeniu. Władze nie-
których spółdzielni mieszkaniowych miały 
na tyle wyobraźni, by odpowiednio wcze-
śniej uregulować stan prawny terenów, któ-
rymi władały. Inne nawet tego nie uczyniły. 
Władze kilku kolejnych były natomiast na 
tyle „sprytne”, że uregulowały stany prawne 
tylko pod budynkami mieszkalnymi, pozo-
stawiając przestrzenie pomiędzy blokami ja-
ko niczyje. Zabieg ten pozwolił na znaczne 
obniżenie opłat za użytkowanie wieczyste, 
ale spowodował, iż po tereny pozostawione 
pomiędzy blokami zgłosili się byli właścicie-
le. Obecnie jesteśmy świadkami procesu, 
który prowadzi do zwrotu terenów we-
wnątrz osiedli. Zwroty są aktem sprawiedli-
wości dziejowej, ale w ich efekcie następuje 
istotne zniekształcenie koncepcji urbani-
stycznej. Odzyskany grunt jest bowiem na-
tychmiast odsprzedawany deweloperom, 
którzy wznoszą na nim tak wielkie obiekty 
kubaturowe, na jakie tylko potrafią uzyskać 
warunki zabudowy.

W moim przekonaniu postępujący pro-
ces zwrotów i zabudowy wnętrz osiedli naj-
starszej części Ursynowa będzie trwał jesz-
cze wiele lat i skończy się totalnym urbani-
stycznym chaosem. Najstarsza część Ursy-
nowa, a więc ta wzniesiona do około 
1990 r., zbudowana jest w przestarzałej 
obecnie technologii wielkiej płyty. Jej naj-

Piknik rodzinny pod Kopą Cwila z okazji Dni Ursynowa 2011

Ursynów Business Park 

– to zrealizowany w roku 2000 kom-
pleks biurowy zlokalizowany w miej-
scu stanowiącym jedną z bram Ursy-
nowa przy Puławskiej nieopodal ulicy 
Poleczki. Najemcami prawie 8000 m2 
powierzchni biurowej są znane firmy, 
m.in. SKF, Bonduelle i Lego. W budyn-
ku mieści się też oddział Kredyt Ban-
ku. Właścicielem kompleksu, położo-
nego na 1 ha terenu, jest duńska gru-
pa Ceraco. 

Wzdłuż ulicy Puławskiej, na odcinku 
pomiędzy aleją Sikorskiego a ulicami 
Poleczki i Pileckiego, przebiega napo-
wietrzna linia wysokiego napięcia. Nie 
stanowi ona powodu do dumy – za-
równo dla mieszkańców, jak i władz 
Ursynowa. Jej właściciel – STOEN Ope-
rator nie zamierza we własnym zakre-
sie przenieść tej linii pod ziemię. Na 
swoim terenie podejmie się tego firma 
Ceraco w ramach realizacji budowy 
drugiego budynku kompleksu Ursy-
nów Business Park. Uzyskała już decy-
zję lokalizacji inwestycji. Podobne za-
miary ma inny inwestor – w rejonie 
ulic Pileckiego i Puławskiej. Ale nawet 
w wypadku realizacji obu tych projek-
tów pozostanie kilka nieskablowanych 
fragmentów linii wysokiego napięcia 
wzdłuż ulicy Puławskiej. Apelujemy do 
władz miasta i dzielnicy o zaintereso-
wanie się właśnie tymi pozostałymi 
odcinkami linii wysokiego napięcia. 

www.ceraco.pl
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częściej długoletni mieszkańcy przyzwy-
czaili się do otoczenia. Zabudowa osiedlo-
wego skweru traktowana jest wręcz jak za-
mach na ich prawa obywatelskie; przykła-
dem może być zagorzały spór o projekto-
wany budynek przy ulicy Cybisa. Nie- 
uniknione animozje międzysąsiedzkie 
prowadzić będą zapewne do izolowania się 
nowych mieszkańców. Wśród emeryckich 
betonowych bloków pojawią się ogrodzone 
i strzeżone enklawy nowoczesności i luksu-
su. Proces ten już trwa i wydaje się nieunik-
niony także w przyszłości; trudno będzie 
go przerwać, a przede wszystkim odbudo-
wać osiedlowe więzi, tak charakterystyczne 
dla ursynowskiej społeczności.

Obawiam się, że opisany wyżej trend, połą-
czony z bogaceniem się społeczeństwa jako 
całości, prowadzić będzie do przyspieszonej 
pauperyzacji najstarszych osiedli Ursynowa. 
Z 29-lokalowego bloku, w którym miesz-
kam od 1980 r., wyprowadził się profesor 
Instytutu Onkologii, profesor SGGW, 
mistrz Polski w szybownictwie, właściciel 
dużej firmy; zmarło czterech innych wyróż-
niających się najemców. Wyprowadziły się 
również dzieci prawie wszystkich lokatorów.  
Na ich miejsce sprowadził się taksówkarz, 
drobny przedsiębiorca i trzy młode małżeń-
stwa. Na tym przykładzie wyraźnie widać, iż 
z wielkopłytowych bloków uciekają ci, któ-
rym się w życiu powiodło. Najstarsza część 
Ursynowa powoli, lecz wyraźnie biednieje. 
Na tych osiedlach niezbędna jest gruntowna 
modernizacja i doposażenie budynków 
– np. tak, jak zrobili to Niemcy na terenie 
byłej NRD. Znaczny procent emerytów 
wśród mieszkańców Ursynowa raczej wy-
klucza możliwość wykonania takiej operacji 
siłami własnymi tutejszych spółdzielni. Przy 
obecnym stanie budżetu Warszawy trudno 
się także spodziewać pomocy ze strony Ma-
gistratu. W takiej sytuacji los ursynowskich 
osiedli jest raczej przesądzony.

Ursynowska agora
Zasygnalizowany proces pauperyzacji 

trwa, ale jednocześnie rośnie liczba miesz-
kańców, zwłaszcza w części południowej. 
Powstają tu wspaniałe wielorodzinne bu-
dynki mieszkalne oraz bogata zabudowa 
willowa na obrzeżach. Mimo starzenia się 
północnego Ursynowa dzielnica jako całość 
należy jeszcze do najmłodszych w Warsza-
wie. To wszystko sprawia, iż jest wielka po-
trzeba stworzenia nowoczesnego i atrakcyj-
nego centrum dzielnicy, gdzie ludzie chcieli-
by przyjść nie tylko po to, by załatwić jakąś 
sprawę, ale dla samej przyjemności bycia 
w atrakcyjnym miejscu. Jakiś czas temu padł 
pomysł, aby takie centrum – nazwane robo-
czo ursynowską agorą – ukształtować nie-
mal w „środku ciężkości” Ursynowa, tj. po-
między ursynowskim ratuszem a kościołem 
św. Tomasza, opodal stacji metra Imielin 
i multikina. Komplementarnym z tym jest 
pomysł na przekształcenie położonej po  
sąsiedzku ulicy Indiry Gandhi w ursynow-
skie korso, z licznymi lokalami gastrono-
micznymi, a także sklepami i obiektami kul-
tury. Obecnie oba pomysły są czystą fanta-
zją, ale jestem głęboko przekonany, że za 
20 lat zostaną zrealizowane, albowiem spo-
łeczeństwo Ursynowa już wielokrotnie wy-
kazało, że należy do najbardziej kreatyw-
nych w Warszawie.

„Suchą nogą” do domu
Czterdzieści lat temu na terenie obecnego 

Ursynowa funkcjonowały liczne, raczej za-
możne gospodarstwa rolne, ogrodnicze i sa-
downicze. Ziemie są tu w miarę urodzajne, 
a kultura rolna stała dość wysoko. Większa 
część obszaru obecnej dzielnicy była zmelio-
rowana, a nadmiar wody odprowadzony ro-
wami i drenami do licznych na tym terenie 
jeziorek polodowcowych. Na przełomie XX 
i XXI wieku, w wyniku nadzwyczaj szybkiej 
ekspansji budownictwa mieszkaniowego, 

podziemne i naziemne systemy odwadniają-
ce zostały uszkodzone lub zniszczone. Efek-
tem są liczne podtopienia budynków miesz-
kalnych po każdej większej ulewie. Dlatego 
też konieczne jest stworzenie kompleksowe-
go systemu odwodnienia dzielnicy, w tym 
budowa kanalizacji deszczowej. Dopiero zre-
alizowanie takiego programu sprawi, iż wszy-
scy mieszkańcy dzielnicy będą mogli „suchą 
nogą” dojść do własnego domu. Dotyczy to 
przede wszystkim tzw. Zielonego Ursynowa, 
ale problem występuje także w południowej 
części Ursynowa Wysokiego.

Biznesowe Wyczółki
W rejonie dawnej wsi Wyczółki, na Ob-

szarze Ograniczonego Użytkowania lotni-
ska Okęcie, od około 1992 r. powstaje 
dzielnica o charakterze biurowo-bizneso-
wym. Zapoczątkowana została przez daw-
ną dzielnicę-gminę Warszawa-Mokotów, 
która planowała w tym rejonie Międzyna-
rodowe Targi Warszawskie oraz lokalizację 
wszelkiego rodzaju usług i działalności 
komplementarnych.

Przez prawie 20 lat w rejonie Wyczółek 
niepostrzeżenie powstał jeden z najwięk-
szych w Warszawie kompleksów biurowych 
i biznesowych z wzniesionym na 14-heka-
trowej działce zespołem zabudowy Poleczki 
Business Park, należącym do firmy UBM 
Polska. To największy w Europie Środkowej 
tego typu kompleks. Realizowana właśnie 
druga faza projektu została wyróżniona pre-
stiżowym certyfikatem LEED CS Gold, 
przyznawanym przez amerykańską organi-
zację Green Building Council inwestycjom 
przyjaznym środowisku. Obecnie tylko 
w tym kompleksie pracuje prawie 2500 
osób; w ciągu siedmiu lat liczba ta ma wzro-
snąć do 8500. Można szacować, iż w per-
spektywie najbliższych lat na całym obszarze 
Wyczółek tutejsze firmy, dla których Ursy-
nów jest ogromnym i blisko położonym za-
pleczem kadrowym, będą zatrudniać nie 
mniej niż 20 tys. wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników. Patrząc z drugiej strony 
– ta najbardziej inteligencka dzielnica War-
szawy będzie miała na swoim terytorium 
atrakcyjne i liczne miejsca pracy, znajdujące 
się w zasięgu niemalże pieszego marszu z do-
mu. Należy tylko ufać, że żadne nieprzemy-
ślane decyzje nie zniszczą idei zagospodaro-
wania tego obszaru, np. przez ulokowanie 
tam sortowni śmieci czy betoniarni.

Warto też poważnie rozważyć koncepcję 
wykorzystania istniejącej tzw. technicznej li-
nii kolejowej łączącej zajezdnię metra na Ka-

Dzielnica wymaga budowy kompleksowego systemu odwodnienia
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batach z linią kolejową „radomską”. Linia ta 
istnieje od co najmniej 25 lat, a wykorzysty-
wana jest sporadycznie – najczęściej raz na 
kilka miesięcy. Czyż nie powinna ona służyć 
(po adaptacji) komunikacyjnemu połącze-
niu pasma ursynowsko-natolińskiego z wiel-
kim obszarem biurowo-biznesowym na Wy-
czółkach?

Dzielnica metropolitalna
Ursynów za 20 lat, czyli mniej więcej za 

pokolenie, będzie nadal modną dzielnicą 
(chociaż i tu pojawią się obszary słabsze 
ekonomicznie). Jej atrakcyjność będzie wy-
nikała zarówno z tradycji związanej z jej in-
teligenckim etosem, jak też intelektualnym 
potencjałem kolejnego pokolenia miesz-
kańców. Cechy te staną się istotnym czyn-
nikiem skłaniającym inwestorów „ery in-
formatycznej” do lokowania swoich firm 
w sąsiedztwie, co już widać na przykładzie 
Wyczółek. Bliskość portu lotniczego i wę-
zła z autostradą zachęci także wielu zagra-
nicznych specjalistów do osiedlania się 
w tym rejonie. To  najprawdopodobniej tu-
taj najwcześniej w Warszawie powstanie 
społeczność określana mianem klasy me-
tropolitalnej, a więc ludzi dobrze wykształ-

conych, władających językami, często po-
dróżujących, którzy równie dobrze czują 
się w Warszawie jak w każdej innej świato-
wej metropolii. Warunkiem utrzymania 
nakreślonego kierunku rozwoju jest jednak 
przede wszystkim kreatywna postawa 
władz samorządowych, zarówno stolicy, 
jak też samego Ursynowa.    

Prof. dr hab. Lech Królikowski – varsavianista 
i samorządowiec, w latach 1990-1992 burmistrz 

Mokotowa, wieloletni radny Ursynowa 
i przewodniczący Rady Dzielnicy (od 2010 r.), 

profesor i rektor Wyższej Szkoły Komunikowania 
i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia

REKLAMA 

Poleczki Business Park na Wyczółkach
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Z malowniczego, rozłożystego 
domu rodzinnego w Kotlicach, 
otoczonego sadem i wspania-
łym kwietnym ogrodem, prze-

prowadziłem się do renesansowego Zamo-
ścia, by uczyć się w tamtejszym liceum 
i mieszkać w internacie w samym pałacu 
Zamoyskich (choć w 40-osobowej sali). 
Stąd przeniosłem się na studia do Warsza-
wy, do Dziekanki na Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie mieszkali studenci Akade-
mii Sztuk Pięknych. Te kilka lat studiów, 
mocno osadzone w czarodziejskiej atmo-
sferze tej części Warszawy, to był niezapo-
mniany czas. Co krok spotykaliśmy innych 
malarzy, poetów, pisarzy, sławnych akto-
rów w drodze do teatrów, znakomitych go-
ści na spacerach po Starówce...

Ale gdzie ten Ursynów?!
Po ukończeniu studiów wraz z żoną Basią 

przeprowadziliśmy się na Wolę. Warszawa 
z okien ulicy Okocimskiej była trudna, 
z całą pamięcią o burzliwych losach tej 
dzielnicy, z cmentarzem prawosławnym 
i ulicami Małego Franka czy Antka Rozpy-
lacza. W małej pracowni w naszym rotacyj-
nym mieszkanku nie mogłem nawet usta-
wić sztalug i malowałem na stole. Wreszcie 
– dzięki Leonowi Michalskiemu i prezeso-
wi Związku Plastyków Januszowi Kacz-
marskiemu, ojcu Jacka – pojawiła się szansa 
na mieszkanie z pracownią na Ursynowie! 
Ale gdzie ten Ursynów?

Architekci z naszej rodziny, Ewa i Stefan 
Kuryłowiczowie, cierpliwie tłumaczyli, że 

to południe Warszawy, że będzie metro,  
żeby nie czekać na „mieszkanie z książeczki 
mieszkaniowej” na Mokotowie, ale ryzyko-
wać. I to ryzyko podjęliśmy!

Będzie dobrze
Ursynów końca lat 70. był totalnym za-

skoczeniem: dzielnica w budowie, szkielety 

domów, konglomerat budynków częścio-
wo ukończonych, tych, których budowa 
dopiero się zaczynała i tych już zamieszka-
nych; wszędzie inżynierowie, robotnicy, 
maszyny budowlane. Szybko się jednak 
okazało, że co chwila natykamy się na na-
szych znajomych – malarzy, którzy tak jak 
ja dostali pracownie ze Związku Plastyków, 

Franciszek MaÊluszczak
Pierwszy obraz, który namalowałem w mojej nowej pracowni  
na Ursynowie, miał tytuł „Uśpiona dal” i przedstawiał czterech panów 
w garniturach stojących w pustej przestrzeni z ledwo zarysowaną 
obietnicą domów, ulic i chodników

Franciszek Maśluszczak z Krzysztofem Karaskiem. Z lewej żona malarza – Barbara  

„Przy ulicy”

Jesteśmy 
stąd
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aktorów – Krystynę Jandę i Andrzeja Se-
weryna, piosenkarzy – Marylę Rodowicz 
czy Lidię Stanisławską, poetów – Romana 
Śliwonika i Tadeusza Nowaka, pisarzy 
– Hannę Krall, Wiesława Myśliwskiego. 
Żona spotykała koleżanki z liceum im. Kle-
mentyny Hoffmanowej i ze studiów. Jed-
nocześnie rosła świadomość, że ta dzielnica 
w budowie to nasza dzielnica i będzie taka, 
jaką my ją stworzymy. Gdy spotykaliśmy 
znajomych, padaliśmy sobie w ramiona 
z radości, że oni też, że my razem, że będzie 
dobrze. Ten początek był wzruszający, był 
twórczy, pionierski. Wokół bloków sadzili-
śmy drzewka i pilnowaliśmy, aby nikt ich 
nie uszkodził, obsadzaliśmy przedszkole 
naszego synka krzewami i kwiatami, wraz 
z sąsiadami odbywaliśmy narady, jak dbać 
o Nasz Dom.

Pierwszy obraz, który namalowałem 
w mojej nowej pracowni na Ursynowie, 
miał tytuł „Uśpiona dal” i przedstawiał 
czterech panów w garniturach stojących 
w pustej przestrzeni z ledwo zarysowaną 
obietnicą domów, ulic i chodników. Nasza 
ówczesna rzeczywistość miała jeszcze jeden 
trudny aspekt – problemy ze zdobyciem 
żywności i wszechobecne kolejki. Obraz 
„Kłopoty z istnieniem” przedstawia długie 
rzędy ludzi ustawionych jeden za drugim 

i od świtu do nocy sunących powoli do 
przodu w nadziei zrobienia zakupów.

Kolejkowe życie towarzyskie
Trzeba jednak przyznać, że stanie w kolej-

kach miało jedną dobrą stronę – były to 
mianowicie kontakty towarzyskie. Rozmo-
wy, które wtedy toczyliśmy, dotyczyły nie 
tylko tych „skarbów”, na które czekaliśmy 
w sklepach, ale też zagadnień etycznych, 
moralnych, duchowych i politycznych, a z 
artystami debatowaliśmy na temat sztuki 
i piękna. Kontynuowaliśmy te dyskusje, 
odwiedzając się w pracowniach. Nikt nie 
miał wtedy telefonu więc bez żadnej zapo-
wiedzi, wieczorami, wędrowaliśmy od pra-
cowni do pracowni – od Adolfa Ryszki do 
Janka Rylke, od Pawła Lasika do Tomka 
Bronowskiego. Janek Rylke organizował 
świetne wystawy w swojej pracowni i wszy-
scy braliśmy w nich udział, zwłaszcza 
w tych z okazji Święta Niepodległości 11 li-
stopada. Bardzo częstym gościem w moim 
domu był Antek Chodorowski, wspaniały 
rysownik i satyryk, wychowujący wraz 
z Zosieńką sporą gromadkę dzieci. Czasa-
mi graliśmy w karty w tysiąca, ale głównie 
toczyliśmy niekończące się dyskusje i, po 
prostu, pomagaliśmy sobie nawzajem: wy-
mienialiśmy się pędzlami, cennym papie-
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do greckiej tawerny, 

gdzie zawsze świeci słońce
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rem rysunkowym, trudno dostępnymi far-
bami w dobrym gatunku.

Moja Droga Krzyżowa
Mijały lata, nasze życie się zmieniało, na-

sze drogi prowadziły nas w różne strony, 
przyjaźnie ewoluowały... Ursynów zaś roz-
wijał się bezustannie. Powstały domy kul-
tury z galeriami i od początku swojego ist-
nienia odgrywały ważną rolę integrującą 
środowisko artystyczne i w ogóle miesz-
kańców Ursynowa. Szczególnie cenię kie-
rowany przez Szczepana Nowaka Dom 
Kultury „Stokłosy”, gdzie organizowane są 
interesujące wystawy i piękne koncerty. 
W ciągu ponad 20 lat działalności tego 
Domu miałem tam kilka wystaw indywi-
dualnych, z których chyba najważniejsza 
odbyła się w 2011 r. z okazji rozpoczynają-
cego się Roku Kulturalnego na Ursynowie, 
z udziałem burmistrza Piotra Guziała i wie-
lu innych znakomitych gości.

Co ciekawe, mecenat nad sztuką sprawują 
na Ursynowie nie tylko władze dzielnicy, 
ale także Kościół, prowadząc od lat we 
współpracy z Ratuszem zakrojoną na dużą 
skalę działalność kulturalną. W dolnym 
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy 
głównej alei Komisji Edukacji Narodowej 
podziwialiśmy „Srokę złodziejkę” Gioac-
china Rossiniego, słuchaliśmy znakomi-
tych koncertów i chórów, oglądaliśmy wie-
le wystaw, wśród nich te z cyklu „Wycho-
dzenie z szuflady”, których celem było inte-
growanie artystów Ursynowa i dodawanie 
im otuchy. 

W moim życiu kościół Wniebowstąpie-
nia odegrał niezwykle ważną rolę – ksiądz 
proboszcz Tadeusz Wojdat zaproponował 
mi namalowanie Drogi Krzyżowej, którą 
tworzyłem przez kilka lat – od 2004 r. aż 
do 2008 r. Obrazy Drogi Krzyżowej są du-
że i aby je namalować bezpośrednio na ścia-
nie, musiałem pracować na rusztowaniu, 
pokonując wiele trudności. Przez cały czas 
czułem jednak silne wsparcie przede wszyst-
kim księdza Wojdata, a także rodziny 
i przyjaciół, którzy przybywali nieraz z od-
ległych dzielnic, a nawet różnych stron kra-
ju, by mnie odwiedzić. Patrzyli, jak maluję: 
Ernest Bryll, ksiądz profesor jezuita K. Głaz 
z Krakowa, malarz Zbyszek Nowosadzki, 
przyjaciele z Mikołowa na Śląsku, Wacław 
Oszajca, też jezuita, ale z Warszawy... Wiele 
życzliwości okazywali mi także redaktorzy 
pism na Ursynowie: „Passy”, nieistnieją-
cych już „Pasma” i „Sąsiadów”, a zwłaszcza 
„Południa”, które relacjonowało ukończe-
nie przeze mnie kolejnych stacji.

Jak bociany w gnieździe
Malowanie Drogi Krzyżowej na oczach 

mieszkańców Ursynowa i wiele wystaw 
mojego malarstwa i rysunku, które tu się 
odbyły, przyczyniły się z pewnością do mo-
jego utożsamienia się z tą dzielnicą. Cza-
sem witają się ze mną różni ludzie, którzy 
rozpoznają mnie jako „swojego” malarza. 
To bardzo miłe, ale też ogromnie zobowią-
zujące. Byłem wzruszony, gdy przyznano 
mi tytuł Zasłużonego dla Miasta Warsza-
wy, na pewno dzięki staraniom władz gmi-

ny Ursynów. Cieszę się, że wszyscy tutaj 
dużo pracujemy, że efekty tej pracy przekła-
dają się na konkretne osiągnięcia. Jest coraz 
ładniej, coraz lepiej – Ursynów to nie tylko 
dzielnica mieszkaniowa, już teraz z ponad 
35-letnią tradycją, nie tylko wspaniały 
ośrodek kultury, nie tylko kapitalne galerie 
handlowe, nie tylko życie towarzyskie w re-
stauracjach, pubach i kawiarniach, ale tak-
że – rowery! Jeździmy na rowerach do Lasu 
Kabackiego i do Powsina, po drodze od-
wiedzamy syna Karola i wnuczkę Juleczkę, 
uczennicę znakomitej szkoły podstawowej 
na Wilczym Dole. Jesteśmy stąd, z Ursyno-
wa, połączeni ze Śródmieściem naszym 
niezawodnym metrem, pełni nadziei na 
lepszy kontakt z prawobrzeżną Warszawą. 
Kiedy jednak wracamy na Ursynów, wraca-
my do Domu. 

Mam rozległy widok z okien pracowni 
– pod oknami na boisku młodzież gra 
w piłkę nożną, po drugiej stronie ulicy cią-
gną się domki jednorodzinne, a za nimi 
– samoloty lecą w kierunku lotniska. Na 
balkonie przysiadają kawki i podlatują wró-
belki, czasami czujemy się tu, na Ursyno-
wie, jak bociany w gnieździe, które wiernie 
powracają w swoje strony.   

Franciszek Maśluszczak – artysta malarz, 
rysownik, grafik. Brał udział w kilkudziesięciu 

wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju 
i za granicą. Jego prace znalazły swoje miejsce 

w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych. 
Autor ilustracji książek dla dorosłych i dla dzieci

„Droga krzyżowa”, fragment fresków w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego (zdjęcie kościoła obok) 
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Nasze miasto jest usytuowane 
wyjątkowo, bowiem spośród 
innych europejskich stolic tyl-
ko Budapeszt może się po-

chwalić podobnie malowniczym połącze-
niem skarpy i rzeki. W przeszłości na tyle ce-
niono walory widokowe warszawskiego na-
brzeża, że konsekwentnie respektowano 
wymóg wznoszenia na wzgórzu wyłącznie 
obiektów o wysokiej wartości wizualnej i od-
powiedniej skali. Stawiano tu więc okazałe 
budowle klasztorno-kościelne, dwory i pała-
ce magnatów z ogrodami tarasowymi pod 
nimi oraz rezydencje władców (Zamek Kró-
lewski, Villa Regia i Zamek Ujazdowski). 
Nic też dziwnego, że widok Warszawy od 
strony rzeki stał się jej wizytówką, znakiem 
rozpoznawczym, elementem inspirującym 
malarzy i rytowników.

Oddać skarpę miastu
Po upadku niepodległości w XVIII wieku, 

kiedy z krajobrazu stolicy zniknęły ozdabia-

jące ją zespoły pałacowo-ogrodowe, a na Po-
wiślu wyrosła przemysłowa dzielnica z tan-
detną architekturą, rozpoczął się postępujący 
proces deprecjonowania zalet krajobrazo-
wych warszawskiego nabrzeża i izolacji mia-
sta od rzeki. Tym cenniejsze wydają się więc 
pojedyncze inwestycje z tamtego okresu 
– ważne tak z punktu widzenia funkcjonal-
nego, jak i estetycznego: Arkady Kubickiego 
z Ogrodami Zamkowymi, wiadukt Pancera, 
most Poniatowskiego, pływająca przystań 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego 
czy pierwszy w stolicy tor kolarski Warszaw-
skiego Towarzystwa Cyklistów – słynne 
Dynasy. 

Do próby scalenia skarpy i koncepcji „od-
dania” jej miastu powrócono już w niepodle-
głej Polsce. Idei tej służyć miały m.in. takie 
inwestycje, jak budowa bulwaru Kościusz-
kowskiego, Agrykoli, klubu sportowego  
Legia, kompleksu Polonii czy Centralnego 
Instytutu Wychowania Fizycznego. Dopie-
ro jednak Stefan Starzyński, po objęciu 

w 1934 r. funkcji prezydenta Warszawy, prze-
kształcił stolicę w nowoczesne, wygodne 
i piękne miasto. Jego inicjatywie należy za-
wdzięczać powstanie działu Planowania 
Miasta i zainteresowanie sprawami stolicy 
Wydziału Architektury Politechniki War-
szawskiej. Miał też swój udział w organizacji 
w Muzeum Narodowym w 1936 r. pamięt-
nej wystawy „Warszawa przyszłości”. Prezen-
towane projekty uwzględniały także walory 
krajobrazowe skarpy wiślanej, w myśl spopu-
laryzowanego wówczas hasła „Warszawa 
frontem do Wisły”. W praktyce oznaczało 
ono stworzenie alei Na Skarpie oraz nadwi-
ślańskich bulwarów mających połączyć połu-
dnie z północą miasta i będących częścią  
budowanego od 1935 do 1938 r. Wybrzeża 
Gdańskiego.

W ten sposób powstała nad Wisłą prome-
nada pozwoliła uwypuklić piękno fasady sa-
skiej Zamku Królewskiego oraz oddanych 
w 1937 r. Ogrodów Zamkowych. Ale choć 
przetrwały one wojnę, obowiązująca po jej 

Wracamy nad Wisłę 
Izabela Witkowska-Martynowicz
W ubiegłym roku na Podzamczu został otwarty Park Fontann, na praskim brzegu utworzono zaś 10-kilometrową 
ścieżkę przez las dla pieszych i rowerzystów. Słynna barka „Herbatnik” organizowała spływy po rzece, a promy 
kursowały do plaż usypanych przy Saskiej Kępie, zoo i Stadionie Narodowym. Stowarzyszenie STEP przedstawiło na 
nabrzeżu projekt „transForm”, fundacja Bęc Zmiana – festiwal Synchronicity 2, a fundacja Ja Wisła akcje „Wracamy” 
i „Rzeka kultury”. Trwają przygotowania do budowy bulwarów. Czy to oznacza już, że Warszawa wraca nad Wisłę?

Canaletto „Widok Warszawy od strony Pragi”, 1770 r.
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zakończeniu  doktryna konserwatorska nie 
zdołała ich uchronić przed funkcjonalnością 
i urbanizacją. Podobny los spotkał i nadwi-
ślańskie bulwary, przekształcone w trasę 
szybkiego ruchu – Wisłostradę.

Koncepcja ukrycia jej w tunelu, choć pod-
jęta po latach, budzi coraz większą nadzieję 
na przywrócenie utraconego terenu spacero-
wego. O projekcie czytamy bowiem w opra-
cowanej w 2005 r. „Strategii rozwoju miasta 
stołecznego Warszawy do 2020 roku”. Zwra-
ca się w niej uwagę na potrzebę przybliżenia 
miasta do rzeki poprzez podniesienie atrak-
cyjności terenów nad Wisłą i wykorzystanie jej 
brzegów jako terenów wypoczynkowych (...) do 
czego przyczyni się budowa tunelu dla Wisło-
strady na wysokości Zamku oraz Starego i No-
wego Miasta, a także odtworzenie Ogrodów 
Zamkowych. 

Bezpośrednio po ogłoszeniu tego doku-
mentu zorganizowano też konkurs dla mło-
dych architektów na projekt zagospodarowa-
nia fragmentu nabrzeża – od mostu Gdań-
skiego po Śląsko-Dąbrowski – pod hasłem 
„Miasto i demokracja. Warszawa – prze-
strzeń polskiej wolności 2006”. Niemal 
wszystkie prace, zainspirowane wyjątkowym 
charakterem rejonu o utrwalonych trady-
cjach demokratycznych, uwzględniały po-
trzebę utworzenia nadrzecznego bulwaru, 
który byłby zintegrowany z miastem (m.in. 
poprzez pieszo-rowerowe ścieżki i tarasy wi-
dokowe) oraz koncepcję połączenia Ogro-
dów Zamkowych z Wisłą. Idei tej oddany 
był również architekt Czesław Bielecki, autor 
projektu zagospodarowania otoczenia Zam-
ku Królewskiego od strony Wisły z 2006 r.

Na jednym brzegu kultura...
Kolejne nadzieje na powstanie atrakcyjnej 

przestrzeni nad rzeką obudziły przedstawio-

ne w 2008 r. projekty dwóch architektów 
– prof. Jacka Damięckiego i dr. Krzysztofa 
Domaradzkiego, których opracowanie zleci-
ły władze miasta. „Na lewym brzegu kultura, 
na prawym – natura” – tak za jednym z tytu-
łów prasowych można lakonicznie określić 
kompromisową koncepcję obu projektan-
tów, włączającą Wisłę w przestrzeń publicz-
ną miasta, atrakcyjną alternatywę dla miesz-
kańców Warszawy i przyjezdnych. Ważnym 
jej elementem jest zarówno sposób zintegro-
wania miasta z nabrzeżem, jak i działania do-
tyczące zagospodarowania samej rzeki. Roz-
wiązaniom proponowanym przez Krzyszto-
fa Domaradzkiego, dotyczącym zagospoda-
rowania lewego brzegu Wisły, przyświecała 
troska o jakość, o to, by „przestrzeń się nie 
degradowała”. Przede wszystkim jednak ar-
chitekt skupił się na wykorzystaniu symbo-
licznego i użytkowego znaczenia obiektów 
znajdujących się na odcinku od Portu Czer-
niakowskiego do Klubu Sportowego „Spój-
nia Warszawa”. I tak – w rejonie pomnika Sa-
pera, Rynku Soleckiego i mostu Poniatow-
skiego mógłby powstać segment SPORT 
– miejsce rekreacyjne z ofertą dla dzieci, 
młodzieży, osób starszych i niepełnospraw-
nych, dodatkowo wzbogacone np. o parkiet 
do tańca i multimedialne kino plenerowe. 
Charakter kolejnej strefy, obejmującej teren 
mostu Świętokrzyskiego, między Tamką 
a ulicą Lipową, determinuje nie tylko Biblio-
teka Uniwersytetu Warszawskiego i Cen-
trum Nauki Kopernik, ale także przyszłe 
Centrum Sztuki ASP i pawilon integracji 
sztuk wizualnych. To pole NAUKI, wyko-
rzystywane m.in. do organizowania wystaw 
plenerowych, seminariów czy publicznych 
prelekcji. Jako zwolennik zagłębienia Wisło-
strady w tunelu, na Podzamczu, wzdłuż Sta-
rego Miasta, gdzie Ogrody Zamkowe połą-

czone zostałyby z nabrzeżem, Domaradzki 
zaproponował utworzenie segmentu SZTU-
KA. To odpowiedni teren na organizację 
koncertów i spektakli – również na scenie na 
wodzie. Mógłby tu też powstać park nowo-
czesnej rzeźby i tzw. łąka warsztatów arty-
stycznych. Obszarowi temu chciałby rów-
nież przypisać rolę centrum obsługi ruchu 
turystycznego i informacji o mieście. Mogły-
by się więc znaleźć tutaj główna przystań wy-
cieczkowa, hotele na wodzie i centralna pro-
menada z klubami i kawiarniami. Kontynu-
acją i uzupełnieniem tych funkcji stałby się 
sektor TURYSTYKI na terenie Podzamcza 
w rejonie Nowego Miasta i strefa HISTO-
RII wokół Fortu Legionów i Cytadeli. Na 
całym odcinku objętym planem architekt 
„widzi” rekreacyjną ścieżkę rowerową wzdłuż 
bulwaru, której towarzyszy sąsiednia, po dru-
giej stronie Wisłostrady. Domaradzki otwie-
ra dostęp do rzeki z głównych ulic, „schodzą-
cych” ze skarpy. Proponuje też utworzenie 
kilku podziemnych przejść pod Wisłostradą 
oraz dwóch mostów-kładek łączących Powi-
śle i Nowe Miasto z  Pragą – np. u wylotu Ka-
rowej i Mostowej. 

... na drugim – natura
Nad przywróceniem dawnego charakteru 

Wisły, kiedy miała ona 400 m szerokości, 
a profil jej koryta pozwalał na utrzymywanie 
żeglugi, skoncentrował się autor projektu za-
gospodarowania prawobrzeżnej Warszawy 
– prof. Jacek Damięcki (patrz: następna stro-
na). Architekt chce poszerzyć Wisłę i utwo-
rzyć sztuczne wyspy dla ptaków (9), a także 
i takie, które będą dostępne dla ludzi. Jego 
marzeniem są też trzypoziomowe zielone 
tarasy (3) tworzące przejście z ogrodu zoo-
logicznego (1) nad rzekę. Ta konstrukcja 
z ziemi i betonu, która „przykryje” Wybrzeże 

Lewy brzeg Wisły według koncepcji Krzysztofa Domaradzkiego
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Helskie z ruchem samochodowym, spełnia-
łaby jednocześnie funkcję bariery przeciw-
powodziowej dla całej Pragi. Zgodnie z kon-
cepcją Domaradzkiego, dzięki pieszej kładce 
(4) przez Wisłę, powstałej u wylotu ulicy 
Mostowej na lewym brzegu, wprost ze Stare-
go Miasta można byłoby się dostać na wyspę 
z plażą (5). Miejsca na parkingi autor pro-
jektu zaplanował przy moście Śląsko-Dą-
browskim (6) oraz w konstrukcji tarasu,  
w okolicy mostu Gdańskiego (7). Na po-
moście pływającym (8), znajdującym się 
przy brzegu, przewiduje zaś powstanie przy-
stani tramwajów wodnych i strażnicy Wiśla-
nego Parku Przyrodniczego. Mała przystań 
dla łódek miałaby się znaleźć w pobliżu Sta-
dionu Narodowego, połączonego z nabrze-
żem i kolejną plażą miejską ponad zagłębio-
nym w tunelu Wałem Miedzeszyńskim. 
Trzecia plaża – na Saskiej Kępie.  

Bez względu na zasadność realizacji tych 
idei ich największą wartością jest to, że wy-
wołały żywe dyskusje na temat zagospodaro-
wania obu brzegów Wisły. Najwięcej emocji 
wzbudziła propozycja prof. Damięckiego 
dotycząca odcięcia ostróg i utworzenia pro-
gów spiętrzających wodę, co zdaniem ekolo-
gów z fundacji Ja Wisła i hydrologów może 
spowodować zagrożenie powodziowe. Kry-
tyce poddano również ideę utworzenia wysp 
dla ptaków w centrum miasta, traktowanie 
których wyłącznie jako enklawy dla fauny 
uznano za mało realne. 

Zdecydowanie mniej wątpliwości mieli 
przedstawiciele Związku Stowarzyszeń Pra-
skich, którzy problem wysp uznali za dru-
gorzędny wobec korzyści, które może przy-
nieść poszerzenie koryta rzeki, zbliżenie 
praskiego brzegu do obiektów sportowych, 
ukrycie w tunelu Wybrzeża Helskiego i po-
łączenie zoo z nabrzeżem. Podkreślano też, 
że realizacja tych idei choć częściowo zapo-
biegnie przejmowaniu przestrzeni miejskiej 
przez deweloperów. O potrzebie ochrony 
mówił też od lat Przemysław Pasek z funda-
cji Ja Wisła, popierający m.in. koncepcję 
ukrycia Wisłostrady w tunelu i otwartych 
na Wisłę Ogrodów Zamkowych. Jego zda-
niem, nabrzeże powinno zostać „przejęte” 
przez miasto, co mogłoby wpłynąć i na tem-
po podejmowanych decyzji, i na czas ich re-
alizacji. Na razie jednak teren ten nie ma 
jednego gospodarza i dlatego o losie róż-
nych jego fragmentów decydują Zarząd Te-
renów Publicznych, Zarząd Oczyszczania 
Miasta i Rejonowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej (RZGW), a władze miasta wyka-
zują pewne opory przed zmonopolizowa-

niem tego układu. Być może więc wart roz-
ważenia jest postulat o zaangażowanie 
w projekt organizacji pozarządowych?

Letni salon stolicy
Dziś część tych propozycji jest już realizo-

wana zgodnie z deklaracją Marka Piwowar-
skiego, pełnomocnika prezydent Warszawy 
ds. zagospodarowania terenów nabrzeża Wi-
sły, że Warszawę musi być stać na Wisłę. Na 
razie miasto sfinansowało budowę Parku 
Fontann na Podzamczu z odbywającymi się 
tam laserowymi pokazami, uznanego za hit 
tegorocznego lata. Szpaler fontann z wieżą 
widokową i pieszo-rowerowa ścieżka mają 
powstać też przy Porcie Czerniakowskim, 
w którym cumuje słynna barka „Herbatnik”, 
znana z koncertów, pokazów filmowych 
i spływów po rzece. O powodzeniu konku-
rencyjnych – miejskich – rejsów Wisłą do 
Zalewu Zegrzyńskiego świadczy fakt, że za-
ledwie w jeden dzień wyczerpano miesięczny 
limit biletów. Nie mniejszą popularnością 
cieszył się specjalnie uruchomiony prom, 
który kursował do trzech plaż usypanych na 
praskim brzegu, i 10-kilometrowa ścieżka dla 
pieszych i rowerzystów. Swoje pomysły na 
Wisłę realizują także organizacje pozarządo-
we. Stowarzyszenie STEP przedstawiło pro-
jekt „transForm” (pawilon z pokazami filmo-
wymi, wystawami, koncertami oraz tramwaj 
wodny – galeria sztuki), fundacja Bęc Zmia-

na – eksperymenty „Zniknij nad Wisłą” i fe-
stiwal Synchronicity 2 (kilkunastometrowy 
neon z różowego światła i fluorescencycyjny 
napis, przedstawiające Wisłę jako źródło 
energii), fundacja Ja Wisła – akcje: „Wraca-
my” (instalacja ławek przypominających ła-
wicę jesiotrów z tekstami poświęconymi Wi-
śle) i „Rzeka kultury” (m.in. pokazy filmo-
we, zabawy taneczne, spacery z pochodnia-
mi). Festiwal „Przemiany” to także spływy 
kajakowe, warsztaty muzyczne, fotograficz-
ne i reportażu komórkowego „Dwa brzegi 
Wisły – jedna Warszawa” czy koncerty kapel 
warszawskich. Z kontekstem historycznym 
miejsca związane zostały zaś Królewskie Ar-
kady Sztuki, cykl imprez artystycznych od-
bywających się w Arkadach Kubickiego,  
Ogrodach Zamkowych, Sali Koncertowej 
Zamku i na dziedzińcu pałacu Pod Blachą. 

Na pełne urzeczywistnienie planów zago-
spodarowania brzegów rzeki przyjdzie jesz-
cze poczekać. Być może w przyszłości i resty-
tucja Ogrodów Zamkowych stanie się fak-
tem? Ich gotowy od kilku lat projekt wciąż 
czeka na realizację. A przecież może ona być 
czynnikiem dodatkowo pobudzającym wy-
obraźnię twórców zagospodarowania tere-
nów sąsiadujących z Zamkiem i stanowić 
kontynuację procesu upiększania miasta.

Izabela Witkowska-Martynowicz, kustosz  
ds. promocji Zamku Królewskiego w Warszawie

Projekt zagospodarowania prawego brzegu Wisły autorstwa Jacka Damięckiego

18 stycznia został ogłoszony przetarg na wykonawcę bulwarów na lewym brzegu Wisły; firmy mają 
czas na zgłaszanie się do 20 lutego. Koncepcję architektoniczną tego przyszłego nadrzecznego 
salonu stolicy znamy już od maja 2009 r. – konkurs ogłoszony przez Ratusz wygrał wtedy wspólny 
projekt pracowni RS Architektura Krajobrazu i Artchitecture. Zakłada on m.in. szeroki deptak wzdłuż 
rzeki z placami i punktami widokowymi, ścieżkę rowerową, plażę miejską w okolicach Karowej, 
liczne pawilony przeznaczone na kawiarnie i galerie sztuki, pływające restauracje, przystań dla 
jachtów. Także dotychczasowe, rozpadające się w wielu miejscach schodki doczekają się bardziej 
estetycznej wersji. Inwestycja ma być gotowa w 2013 r.
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Kreśląc w latach 30. wizję rozwo-
ju stolicy, Stefan Starzyński ma-
rzył o zwróceniu się Warszawy 
frontem do Wisły. Nie mniej 

uwagi poświęcał otwarciu miasta na skarpę. 
Obie te urbanistyczne idee uważał za równie 
ważne dla tożsamości rozbudowującej się 
stolicy, w obu dostrzegał potencjał dla 
kształtowania spektakularnych przestrzeni 
publicznych. W efekcie rozpoczęto jedno-
cześnie realizację dwóch równoległych zało-
żeń: bulwaru nad Wisłą i alei Na Skarpie. 
Wzajemne powiązania między tymi koncep-
cjami są oczywiste. 

Dzisiaj może to być dla nas pouczający 
przykład. 

Zaprowadzić ludzi nad rzekę
– Mam wrażenie, że związek skarpy z Wi-

słą nie jest dziś w pełni oczywisty. Z pewno-
ścią skarpa jest najciekawszym zjawiskiem 
na drodze nad Wisłę. Nie da się jej pominąć, 
zlekceważyć, jeżeli chcemy skutecznie połą-
czyć lewobrzeżną Warszawę z rzeką – mówi 
Maciej Czeredys, architekt-urbanista, który 

badał możliwość poprowadzenia planowa-
nej już kiedyś alei Na Skarpie w strukturze 
współczesnej Warszawy. – Nie mam wątpli-
wości, że to Wisła jest największym niewy-
korzystanym potencjałem miasta. Ale jed-
nocześnie nie otworzymy w pełni miasta na 
rzekę, dopóki nie otworzymy go na skarpę.

Tę samą kwestię podkreśla Krzysztof Her-
man, architekt krajobrazu: – Należy myśleć 
o tym, co zrobić, żeby ludzi nad Wisłę za-
prowadzić, jak przejść przez skarpę i Powi-
śle. Bo Wisła mentalnie jest najbliżej skarpy 
tam, gdzie po drodze między nimi znajdują 
się ważne dla nas miejsca. Na wysokości mo-
stu Świętokrzyskiego jest „Cud nad Wisłą”, 
są kluby na Dobrej, kawiarnie, BUW, CNK, 
Muzeum Chopina... Jest tu po co schodzić 
na dół. Musi powstać więcej takich koryta-
rzy pomiędzy rzeką i skarpą. W innych czę-
ściach miasta skarpa, choć niekiedy bliższa 
rzece fizycznie, wydaje się być od niej bar-
dziej oddalona. 

– Pomiędzy brzegiem Wisły, bulwarami, 
księgarniami, kawiarniami, zabudowaniami 
powinna się pojawić taka energia, która bę-

dzie ściągała ludzi z góry w stronę rzeki 
– dodaje architekt Jeremi T. Królikowski. 
– Warszawa leży jednocześnie nad Wisłą 
i na skarpie. Korzystnie byłoby wzmacniać 
odrębność obu cech doliny Wisły. Miasto 
potrzebuje spójnej wizji rozwoju, co wca- 
le nie znaczy, że powinniśmy decydować,  
czy budować ją w powiązaniu z Wisłą czy  
ze skarpą. Liczy się raczej niezwykłe napię-
cie przestrzenne, które oba elementy wytwa-
rzają wspólnie, a które może taką wizję 
zrodzić.

Warszawa jak Rzym
Żeby takie napięcie było odczuwalne, wy-

dobyte muszą zostać oba te aspekty krajo-
brazowo-przestrzenne. Bez wątpienia do-
strzegał je Starzyński – być może dzięki te-
mu, że mieszkał pomiędzy nimi, na Powiślu. 
Ale obecnie w świadomości społecznej skar-
pa wyraźnie ustępuje miejsca Wiśle. Nie-
słusznie. – Warszawa i Wisła są nierozłącz-
ne. Przez większość stolic europejskich prze-
pływa jakaś rzeka; rzadko który cudzozie-
miec wie, jak nazywa się ta przepływająca 

Nad rzeką czy na skarpie?
Katarzyna Piàdłowska, Artur Jerzy Filip
Budowa stołecznych bulwarów ma dzisiaj znaczenie symboliczne – wybrzeże oddajemy ludziom. To kolejny krok 
na drodze połączenia miasta z rzeką. Krok konieczny, ale czy wystarczający?

Skarpa warszawska 
drogą kultury

Bulwary nad Wisłą według zwycięskiego projektu RS Architektura Krajobrazu/Artchitecture
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przez Warszawę. Niewiele stolic europej-
skich może się natomiast pochwalić tak 
atrakcyjnym elementem krajobrazu jak skar-
pa. Właśnie na tę wyjątkowość warto zwra-
cać uwagę. Tak jak Rzym nazywany jest mia-
stem na siedmiu wzgórzach, tak Warszawa 
z powodzeniem mogłaby się stać miastem  
na skarpie – zauważa Alan Szwajkowski, 
przewodnik oprowadzający po Warszawie 
turystów.

Wtóruje mu Patryk Dominik Zaremba ze 
stowarzyszenia Forum Rozwoju Warszawy: 
– Oczywiście skarpa geologicznie i geogra-
ficznie powiązana jest z Wisłą. Jednak nie 
każdej rzece towarzyszy taki twór. Zwłaszcza 
że w jej obszarze znajdują się liczne obiekty 
o znaczeniu kulturowym, historycznym, na-
rodowym czy państwowym. Wszystkie te in-
stytucje – Warszawska Droga Kultury – oraz 
lokalizacja najbardziej atrakcyjnych terenów 
zielonych i ich walory widokowe czynią ze 
skarpy wyjątkowo spójny, charakterystyczny 
element przestrzeni miasta z bardzo dużym 
potencjałem rozwojowym.

Bulwary z widokiem  
na skarpę 

Nie musimy wcale rozstrzygać, czy War-
szawa leży bardziej na skarpie czy jednak 
nad Wisłą. Wielki potencjał miasta tkwi 
właśnie w tej dwoistości i wzajemnych za-
leżnościach. Wykorzystamy go, jeśli o obu 
ciągach pomyślimy systemowo. Dlatego 
myśląc o ożywianiu skarpy i Wisły, nie wol-
no pominąć kwestii wzajemnych powiązań 
między nimi.

Jak do tak postawionego problemu pod-
chodzą projektanci bulwarów? – Oczywi-
ście uwzględnialiśmy to w miejscach, w któ-
rych było to możliwe – opowiadają archi-
tekci Agnieszka Gasparska i Patryk Zarę-
ba, współautorzy projektu. – Te odniesienia 
są najsilniejsze na wysokości podzamcza. 
Chcieliśmy powiązać bulwary i skarpę pod 
względem komunikacyjnym, pod wzglę-
dem dostępności, a także widokowym 
– stąd na terenie bulwarów, na wysokości 
Gnojnej Góry, zaprojektowany został 
punkt widokowy, z którego widać skarpę 
warszawską w jej całej okazałości. Pełne 
otwarcie nie jest możliwe ze względu na ist-
niejący tam wysoki mur oporowy objęty 

ochroną konserwatorską. Dodatkowo sta-
raliśmy się podkreślić osie elementów znaj-
dujące się na skarpie: na przykład Zamek 
Królewski i Ogrody Zamkowe mają silne 
odzwierciedlenie w naszym układzie kom-
pozycyjnym. Wszystkie osie urbanistyczne 
zostały podkreślone przez wprowadzenie 
placów na całym terenie bulwarów – tłu-
maczą projektanci.

Tak ukształtowane przez architektów 
punkty węzłowe mają szansę odegrać przy-
pisywaną im rolę integrującą z miastem, 
ale jedynie pod warunkiem że jednocze-
śnie zostanie wzmocniona cała miejska 
struktura, której bulwary będą wspania-
łym zwieńczeniem. – Z bulwarami mieli-
śmy spory problem ze względu na decyzje 
urbanistyczne z przeszłości – wspominają 
projektanci. – Chodzi tu przede wszyst-
kim o odcięcie nabrzeża od zabudowy 
śródmiejskiej. Ciężko traktować bulwary 
jako naturalną drogę z jednego miejsca  
do drugiego. Tu trzeba się wybrać specjal-
nie. Aby do tego zachęcić, należało  
zaoferować użytkownikom atrakcyjny 
program użytkowy. W takich miastach,  
w których zabudowa śródmiejska bezpo-
średnio sięga rzeki, wystarcza samo utwar-
dzone nabrzeże.

Realizowane bulwary na pewno staną się 
wielką atrakcją Warszawy i przyciągną  
nad Wisłę wielu mieszkańców i turystów. 
Ale jeśli marzy się nam, żeby z czasem War-
szawa naprawdę przybliżyła się do rzeki, 
musimy pamiętać, że nasze miasto leży nie 
tylko nad Wisłą, ale na skarpie nad Wisłą, 
a to różnica! I myśleć o tych elementach 
łącznie.   

Nad Wisłą

Na skarpie
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W Warszawie omnibusy miejskie 
nazywano początkowo samo-
jezdami lub żurnalierami (gdy 

zaczęły jeździć codziennie). Te wysłużone 
na ogół dyliżanse, którym przyszło pełnić 
nową funkcję, najpierw kursowały tylko 
w niedziele, kiedy kilkanaście osób zwraca-
ło się do przedsiębiorcy, by zawiózł je do 
Łazienek, Lasu Bielańskiego, Młocin bądź 
na Marymont. 

Pierwsze były wielowozy
W 1835 r. prasa zaczęła publikować roz-

kłady jazdy omnibusów do Królikarni („Ku-
rier Warszawski” podkreślał dużą frekwen-
cję na tej trasie), odnotowując jednocześnie 
wzrost popularności tych wehikułów. Od 
8 maja omnibusy zaczęły kursować do Wila-
nowa. „Kurier Warszawski” donosił wów-
czas piórem przedsiębiorcy Pajęckiego: Po-
wóz kryty zwany omnibus (...) w każdą nie-
dzielę, święto i czwartki dwa razy dziennie 
tam i napowrót odchodzić będzie. Zabierał 
12 osób wewnątrz i 3 na przodzie w kabriole-
cie. Pojazd odjeżdżał z Warszawy o 6.00 rano 
i o 3.00 z południa według zegara ratuszowe-
go, a z Wilanowa o 1.00 z południa i 8.00 
wieczorem według zegara miejscowego. Bilet 
kosztował 3 zł, a bez powrotu 2 zł i można 
go było kupić w przeddzień w jednym z pa-
łaców na Krakowskim Przedmieściu.

W roku następnym przypomniano, iż 
uprasza się, aby w wielowozach faiek i syga-
rów nie palono, zaś przedsiębiorca Godecki 
informował, że do Królikarni z placu Saskie-
go największe wielowozy na 16 osób, cztero-
konne, z nową liberią, z dobrymi końmi po-
każą się w Wielki Piątek. Innym razem, iż: 
Omnibus Wilanowski, jak w roku zeszłym, 
tak i przez lato bieżące z dniem 1 maja kursy 
odbywać będzie; biletów nabyć w każdym 
czasie można w Cukierni przy ulicy Sto-Jer-
skiej, gdzie o miejscu i czasie bliższą wiado-
mość pozostawiono. 

Tym, co się działo w Warszawie, żywo inte-
resowali się emigranci popowstaniowi i nie 
zawsze podobała im się aktywność niektó-
rych kolegów pogodzonych z carskim reżi-
mem. „Tygodnik Emigracji Polskiej” dono-
sił z przekąsem 15 czerwca 1836 r., że Pan 
Wolicki, ajent dyplomatyczny za Rewolucji, 
później emigrant, a dzisiaj wierny poddany 
Mikołaja został przedsiębiorcą zaprowadza-
jącym w stolicy omnibusy na wzór paryzki. 
Kursowały one trzema trasami: od kolumny 
Zygmunta do rogatek Wolskich, także stam-
tąd do placu Trzech Krzyży i do cytadeli na 
miejscu dawnego zdroju. Korespondent pi-
sma donosił też, że wśród miejscowych lite-
ratów toczy się intensywna wymiana zdań, 
czy pojazd ten ma nosić miano „wielowozu” 
czy „wieluwozu”.

Po latach Julian Heppen, dziennikarz 
„Kuriera Warszawskiego”, wspominał 
w swej gazecie: Wysyłanymi do Bielan 
omnibusami powozili pocztylioni ubrani 
w skórzane cylindry i z trąbką przewieszoną 
przez plecy, z której od czasu do czasu dając 
sygnały, rozweselali podróżnych. 

Czas sztejnkelerek
Okres intensywnego, choć krótkiego roz-

woju komunikacji omnibusowej w mieście 
rozpoczął się w 1845 r. , kiedy Piotr Stein-
keller, rzutki przedsiębiorca, animator 
i pionier uprzemysłowienia Królestwa Pol-
skiego, założył spółkę do eksploatacji dyli-
żansów, również produkującą te pojazdy. 
Produkował zresztą też wytworne karety, 
dorożki, wreszcie omnibusy; wszystkie po-
jazdy pochodzące z jego przedsiębiorstwa 
nazywano sztejnkelerkami. Steinkeller uru-
chamiał jednocześnie zbyt wiele przedsię-
wzięć, dlatego też zbankrutował, ale sztejn-
kelerki długo jeździły po ulicach Warszawy 
i drogach Królestwa Polskiego, eksploato-
wane do granic możliwości.

Omnibusy Steinkellera zaczęły kursować 
od pałacu Mostowskich do Stacji Głównej 
Warszawskiej, czyli dworca Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej, przez ulice: Senatorską, 
plac Saski i Warecki (obecnie place Piłsud-
skiego i Powstańców Warszawy), Bracką 

Omnibusem na Bielany
Stanisław Milewski
W Encyklopedii Warszawy PWN można znaleźć informację, że omnibusy wprowadzone zostały do stołecznej 
komunikacji miejskiej w 1822 r., a pod koniec XIX wieku wycofano je z użytku. Tymczasem zrobiono to sporo 
później, a i jeździły dłużej

Omnibusy na Krakowskim 
Przedmieściu, około 1850 r.

Historia
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i aleją Jerozolimską (dziś Aleje Jerozolim-
skie). Była to pierwsza linia omnibusowa 
nie tylko wycieczkowa, ale spełniająca na-
der ważną funkcję w komunikacji miej-
skiej. W dniu inauguracji 21 czerwca nową 
linią przejechało ledwie 110 osób, ale już 
tydzień później – ponad 800!

Na początku lat 60. XIX wieku najbar-
dziej dochodowa stała się linia wiodąca 
z placu Krasińskich na plac Trzech Krzyży. 
Przedsiębiorcy, którzy próbowali kursować 
omnibusami innymi ulicami, musieli – jak 
pisała w 1863 r. „Gazeta Warszawska” – po 
paru dniach rezygnować. Doświadczenie 
przekonało, iż u nas dwojakiego rodzaju pa-
sażerowie zasiadają najliczniej w ławki 
omnibusów: interesanci pod względem ru-
chu handlowego, przemysłowego lub też uda-
jący się na spacer. Linia handlowa wiodła 
z Nalewek do Grzybowa, spacerowa – jak 
w poprzednich latach. W związku z tym 
pojawiły się nowe, jednokonne omnibusy 
zabierające osiem osób; pojazdy te zmie-
niały trasę i odwoziły pasażerów we wska-
zane, niezbyt odległe miejsca.

Konkurencja była ogromna, bo właśnie 
w tym czasie nastąpił nieskoordynowany 
wzrost zainteresowania usługami komuni-
kacyjnymi wśród drobnych przedsiębior-
ców, którzy nie potrafili się zorganizować 
w spółkę i podzielić między siebie poszcze-
gólnych tras. Wszyscy – ubolewała w 1865 r. 
„Gazeta Handlowa” założona przez agenta 
giełdowego Rudolfa Okręta – gromadzili 
się w jednym punkcie, pozbawiając inne czę-
ści miasta potrzebnej komunikacji. Wielu  
ludzi żądnych łatwego zarobku zaczęło na 

gwałt przerabiać stare karety i inne mocno 
sfatygowane pojazdy na omnibusy ...

„Komu pilno, ten  
do omnibusa nie siada”

Jak informował w 1865 r. „Kurier War-
szawski”, w Warszawie kursowało 50 om-
nibusów. Najwięcej osób przewożono 
z placu Krasińskich na plac Trzech Krzy-
ży – 6 tysięcy dziennie, z tego samego pla-
cu na Solec – 480 osób, stąd też do Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej – 420, na Pragę 
– 480, z Podwala na Chłodną – 700, 
z Grzybowa na Nalewki – 1540. Dziennie 
przewożono – jak wyliczył skrupulatny 
żurnalista – 9620, a rocznie – 3 511 300 
osób. 

W 1880 r., oprócz linii, między placem 
Krasińskich a Aleksandrowskim (obecny 
plac Trzech Krzyży), która oznakowana 
była literą A, funkcjonowało jeszcze pięć 
innych linii. Linia B wytyczona była mię-
dzy tymże placem Krasińskich a Solcem; 
omnibusy na niej kursujące, by się odróż-
nić od tamtych, oznakowane były zieloną 
chorągiewką i nosiły wyraźny napis: „Na 
Solec”. Omnibusy linii C (plac Zamkowy 
– ulica Chłodna) kursowały nieregular-
nie; powożący ruszał, gdy zebrał się kom-
plet pasażerów. Linia D od placu Zamko-
wego do ulicy Pięknej była sezonowa: la-
tem korzystali z niej pasażerowie wybiera-
jący się do Doliny Szwajcarskiej, Ogrodu 
Botanicznego i do Łazienek. Linia E po-
między Nalewkami a placem Grzybow-
skim nie cieszyła najlepszą opinią i była 
ponoć obsługiwana wyjątkowo niedbale. 

O linii F autorzy „Ilustrowanego prze-
wodnika po Warszawie z 1880 roku”, Go-
mulicki i Szmideberg, pisali ironicznie, że 
omnibusy na niej kursujące nie odznaczają 
się wielką elegancją i wygodą, za to fanta-
styczność ich urządzenia oraz wymowa 
woźniców zachęcających do jazdy są w sta-
nie rozweselić nawet hipochondryka.

Na liniach „pierwszorzędnych” omnibu-
sy kursowały regularnie w godzinach 7-23; 
na innych znacznie krócej. Nieregularnie 
jeździły zwłaszcza pojazdy uruchamiane 
w miarę potrzeb od rogatek Powązkow-
skich do Wierzbna, Marcelina, Zacisza 
i innych miejscowości podwarszawskich. 
Za kurs płaciło się 20-50 kopiejek, zależ-
nie od odległości. Dla porównania, w prze-
ciętnej kawiarni można było wypić filiżan-
kę kawy za 10 kopiejek, a za 12 kopiejek 
zjeść obiad w Taniej Kuchni na Freta.

Autorzy wspomnianego wyżej bedekera 
raczej zniechęcali do tego środka komuni-
kacji miejskiej: Omnibusy, zwane w języku 
ulicznym „arkami Noego”, wierne są kla-
sycznej maksymie festina lente i odbywają 
kursy swe z powagą, której podobieństwo 
chyba tylko w koloniście niemieckim, z fajką 
za pługiem chodzącym, odnaleźć by moż-
na... Komu pilno, ten do omnibusa war-
szawskiego nie siada; zabierają w nim miej-
sca ci tylko, którzy wiele chodzić nie mogą, 
albo też, znużeni kilkugodzinną bieganiną, 
pragną – wypocząć. Już dużo wcześniej wy-
rzekano, że „kanarki”, jak je nazywano ze 
względu na ich kolor, wloką się noga za 
nogą, gdyż ciągnione są przez powolne 
i stare konie. 

Dzisiaj też można się przejechać po Warszawie omnibusem
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Damy tylko w karetach
Adam Wiślicki, redaktor i kronikarz 

„Przeglądu Tygodniowego”, omawiając 
w 1869 r. stan komunikacji miejskiej, pisał 
z gniewem: Zdawałoby się, że krawcy war-
szawscy płacą właścicielom omnibusów za-
siłki, ażeby utrzymywali poduszki swych wo-
zów w stanie, w jakim znajdują się obecnie. 
(...). A cóż dopiero powiedzieć o drzwiczkach 
niedomykających się, o szybach wiecznie wy-
bitych, o sznurku do dzwonka, który repre-
zentuje kawał łachmana trudny do określe-
nia, wreszcie o zdobiącej spód słomiance, 
z której podczas pogody za każdym porusze-
niem ciężkiego wehikułu podnoszą się tuma-
ny kurzu.

W tym czasie czytelnicy gazet skarżyli się 
w gazetach na palaczy tytoniu. Ośmielam 
się – żaliła się jakaś dama na łamach poważ-
nego „Tygodnika Ilustrowanego” (1863 r.) 
– uskarżać na wielu panów, którzy, bez 
względu na obecność kobiet w karetach omni-
busowych, oddają się bez miary namiętności 
palenia cygar (...). Onegdaj wysiadłam 
z omnibusa z dwiema wielkiemi dziurami 
w nowej sukni wypalonemi. Zawdzięczam 
to jakiemuś jegomości, który siedząc naprze-
ciwko mnie, jakby naumyślnie otrząsał ciągle 
popiół na moją suknię, bez uwagi na to, że 
na podpalaczów prawo surowe kary wyzna-
cza. Chciej pan zamieścić w swojej kronice te 
moje uwagi. Redaktor widocznie uznał 
sprawę za ważną i uwagi rozgoryczonej da-
my wydrukował.

Właśnie aby uniknąć podobnych sytuacji 
i w ogóle nie stykać się z pospólstwem, 
prawdziwe damy za nic w świecie nie wsia-
dłyby do omnibusu; nie było to zresztą 
w ogóle comme il faut, podobnie jak afiszo-
wanie się dorożką „na gumach”, bo w tych 
królowały raczej damy podejrzanej kondu-
ity. Prawdziwe damy, mające ambicje zali-
czać się do towarzystwa, jeździły karetami, 
jak Izabela Łęcka. Także Wokulski unikał 
omnibusów, a gdy zapragnął bratać się z so-
cjetą – kupił karetę, by zadawać szyku, choć 
kosztowało go to tyle, co roczne utrzymy-
wanie baletniczki. Sam autor „Lalki”, choć 
miał blisko do „stacji omnibusowej” na pla-
cu Trzech Krzyży, wolał do redakcji „Ku-
riera Warszawskiego” na placu Teatralnym 
chodzić pieszo, podziwiając miasto i dla 
zdrowia, jak mawiał, niż korzystać z tego 
środka komunikacji miejskiej. 

Koniec omnibusów
Jeden z pamiętnikarzy, Kazimierz Wro-

czyński, wspomina w swojej książce „Z moją 

młodością przez Warszawę” (wyd. Czytel-
nik, 1957 r.), że omnibusy konne „dogory-
wały” w mieście jeszcze u schyłku XIX wie-
ku. Zmierzając ze Śródmieścia (z placu Kra-
sińskich lub z Bankowego) – czytamy 
– grzmiały po kocich łbach na swych żela-
znych kołach jak lawety armatnie. Ciągnęła je 
para szkapiąt i kurs jazdy kosztował sześć gro-
szy (...). Wewnątrz jechało dziesięć osób, na 
koźle przy furmanie jedna lub dwie i przy wej-
ściu od tyłu dwie na żelaznych strapontenach 
[podnoszone drzwiczki w powozach].

Pomimo że w 1881 r. wyrosła im konku-
rencja w postaci tramwajów konnych, a du-
żo omnibusów zostało sprzedanych furma-
nom oraz poczthalterom, którzy zaczęli ni-
mi jeździć na trasach między miastami (np. 
między Kaliszem a Łodzią), ich liczba 
w mieście przez całe lata 90. oscylowała 
w granicach 100-130; dopiero w 1905 r., 
kilka lat wcześniej nim w miasto ruszyły 
tramwaje elektryczne, spadła niemal o po-
łowę. Także i wtedy ten anachroniczny śro-
dek komunikacji nie wyszedł bynajmniej 
z użycia. Tramwaje konne, chociaż pomału 
wypierały je elektryczne, nie docierały 
wszędzie i omnibusy okazywały swą przy-
datność. Magistrat w lutym 1906 r. zawarł 
z zarządem tramwajów porozumienie, że 
tam gdzie brak jest ich linii, lukę tę wypeł-
nią właśnie omnibusy.

W końcu 1906 r. otwarto np. nową linię 
łączącą Krakowskie Przedmieście z Poto-
kiem koło Marymontu, blisko Lasu Bielań-
skiego. Inauguracja nastąpiła bynajmniej 
nie w sezonie letnim, jak można byłoby się 
spodziewać, ale w połowie grudnia. Bilet, 
jak podała jedna z gazet, kosztował tylko 
15 kopiejek. Dwa lata później omnibusy 

kursowały jeszcze w najlepsze na trasie No-
we Miasto – Krucza, róg Pięknej. W 1911 r. 
prasa obwieściła koniec omnibusów z Pragi 
za Żelazną Bramę i do rogu Nowiniarskiej, 
ale dwa i trzy lata później rozpisywano się 
jeszcze o omnibusach konnych na Pradze, 
a nawet jeżdżących na lewy brzeg. W 1917 r. 
kursowały – jak wynika z gazet – między 
Nalewkami a placem Grzybowskim. Były 
to jednak nie prawdziwe omnibusy, ale 
prymitywne platformy towarowe, wyposa-
żone w bawełniane plandeki i drewniane 
ławy. Chętnie korzystały z tego środka ko-
munikacji zwłaszcza – jak pisał „Kurier 
Warszawski” (nr 118) – kobiety ze sfery ku-
pieckiej obarczone pakunkami i innymi ba-
gażami, których z tego właśnie względu nie 
chciały zabierać tramwaje.

Był to niechlubny koniec omnibusów, ale 
przedtem musiały one być długo ważnym 
środkiem komunikacji w mieście, skoro jesz-
cze w 1909 r. „J. Ungra Kalendarz Warszaw-
ski” w dziale informacyjno-adresowym po-
dawał kilka linii omnibusowych.   

Stanisław Milewski – pisarz, dziennikarz, 
wybitny varsavianista, autor kilkuset artykułów 
i kilkunastu książek, takich jak m.in. „Ciemne 

sprawy międzywojnia”, „Podróże bliższe i dalsze, 
czyli urok komunikacyjnych staroci”, „Ciemne 
sprawy dawnych warszawiaków”, „Szemrane 

towarzystwo niegdysiejszej Warszawy”  
czy „Codzienność niegdysiejszej Warszawy”. 

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. 

Dwukrotnie wyróżniony odznaką Zasłużony  
dla m.st. Warszawy 

W 1881 r. omnibusom wyrosła konkurencja w postaci tramwajów konnych
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Urodzony w 1877 r. Bolesław Leśmian spędził 
w Warszawie kilka pierwszych lat życia, po 
czym jego rodzina przeniosła się do Kijowa, 
gdzie przyszły poeta ukończył studia prawni-

cze. Jesienią 1901 r. wrócił do Warszawy i zamieszkał w ist-
niejącym do dziś domu przy ulicy Chmielnej 26. Pierwot-
nie dom ten należał do rodziny Skiwskich i obejmował nie 
tylko pięciopiętrową kamienicę dla lokatorów, lecz i willę 
w podwórzu zbudowaną pod koniec lat 70. XIX stulecia, 
połączoną z oficynami bocznymi. W kamienicy mieściła się 
szkoła koszykarska, skład maszyn rolniczych i zakład me-
chaniczny Stanisława Hertza. W domu tym mieszkał wuj 
poety Seweryn Sunderland, notariusz. Kamienica z oficyną 
ocalała z pogromu wojennego i powojennych wyburzeń, na-
tomiast willa w podwórzu się nie zachowała.

Mała czarna w Miki
Leśmian wynajął wkrótce mieszkanie w centrum, w dzie-

siątym cyrkule pod adresem Wspólna 19 m. 25, blisko 
Kruczej. Stąd niedaleko miał na plac Świętego Aleksandra, 
gdzie pracował w biurze Kolei Nadwiślańskiej. Blisko była 
też redakcja „Chimery”, która początkowo mieściła się 
przy Książęcej 7, tam gdzie teraz jest kładka koło Muzeum 

Ziemi. „Chimera” przeniosła się potem na Nowy Świat 
pod numer 22, naprzeciw wylotu ulicy Chmielnej. Redak-
cja szybko stała się drugim domem poety, który przyjaźnił 
się z redaktorem naczelnym Zenonem Przesmyckim-Mi-
riamem. Ich dyskusje o literaturze, malarstwie, polityce 
przeradzały się czasem w sute kolacje fundowane przez 
Miriama... a poeta lubił dobrze zjeść.

Leśmian niezbyt przykładał się do pracy w biurze Kolei 
Nadwiślańskiej i w godzinach pracy często można go było 
spotkać w znajdującej się opodal kawiarni Miki (od nazwi-
ska właściciela Karola Mückego), gdzie zachodził na czarną 
kawę i dyskusje literackie. W kawiarni można było zamówić 
ciastko za 5 kopiejek, a latem ochłodzić się lodami i wodą 
sodową. Wieczorami Miki – jak wspominał malarz Stani-
sław Rzecki w książce „Wspomnienia o Stefanie Żerom-
skim” (Czytelnik, 1961) – stawała się ekskluzywnym klubem 
prawie w wyłącznej dyspozycji przebywających w Warszawie 
artystów. Przychodzili tu literaci – Andrzej Strug, Ignacy 
Matuszewski, Edward Słoński, Antoni Lange, Wacław Gru-
biński, Stanisław Wyrzykowski, Gustaw Daniłowski, Jan 
Lemański. Przychodził Stefan Żeromski, rzadziej Włady-
sław Reymont czy Wacław Berent. Czas w Miki spędzali 
również: Edward Okuń, znany malarz i  grafik, Kazimierz 
Kamiński, aktor, oraz rzeźbiarze Stanisław Ostrowski i Xa-
wery Dunikowski. Brylował w tym towarzystwie i górował 
nad nim swą posturą sławny Franciszek Fiszer, autor wielu 
facecji.

Cała ta elita Warszawy siadała co wieczór na kanapach 
lub wiedeńskich krzesełkach przy marmurowych stoli-
kach. Według wspomnień zamieszczonych w „Świecie” 
w 1924 r. Na dole grywano w szachy, domino i po cichu 
w „cetno-licho”. Na górze stało kilka bilardów, wiecznie za-
jętych, zadymionych. Na prawo od wejścia na dole były dwa 
maleńkie pokoiki, wyklejone jasnoniebieską tapetą. Kelner 
Bolesław roznosił kawę i ciastka, a w karnawale faworki 
lub pączki. Goście zostawiali u niego swoje książki, któ-
rych nie chciało się im zabierać do domu. Na ścianach wi-
siały karykatury bywalców kawiarni autorstwa malarza 
Kuczborskiego. Cukiernia istniała do czasów I wojny 
światowej. 

Śladami Leśmiana
Piotr Łopuszaƒski
22 stycznia minęła 135. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana. 
Ten wielki poeta był rdzennym warszawiakiem i to od pokoleń. 
Jego pradziad Antoni Eisenbaum stworzył w Warszawie Szkołę Rabinów, 
kuźnię inteligencji żydowskiej, zaś dziad poety, Bernard Lesman, był 
warszawskim wydawcą i księgarzem (miał księgarnie na Nowiniarskiej 
i Lesznie), podobnie wuj Antoni, wydawca „Liry polskiej”

Przy Nowym 
Świecie 22  
mieściła się 

redakcja 
„Chimery”, którą 
poeta traktował  

jak swój drugi dom
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Kamienica  
przy ulicy  

Kopernika 11,  
gdzie mieszkał 

Leśmian, istnieje  
do dzisiaj

Śniadania w Nadświdrzańskiej
Nieco dalej, u zbiegu Nowego Światu i alei Jerozolim-

skiej, tam gdzie dziś jest empik i perfumeria, znajdowała 
się mleczarnia Udziałowa, założona w 1884 r. Tu w pierw-
szych latach XX wieku również gromadziła się elita arty-
styczna i literacka Warszawy, redagowano tu pisma literac-
kie, powstawały nowe inicjatywy artystyczne stolicy. Ja-
dwiga Waydel-Dmochowska w książce „Dawna Warsza-
wa. Wspomnienia” (PIW, 1958) wśród bywalców 
Udziałowej wymienia członków redakcji „Chimery”, pla-
styków, literatów, m.in. Kazimierza Tetmajera, Żerom-
skiego, Reymonta. Bywały także „nagie dusze”, postacie 
z  nieprawdziwego zdarzenia, w rodzaju grafomanów czy 
nieudolnych artystów.

Naprzeciwko, do mleczarni Nadświdrzańskiej, Leśmian 
przychodził na śniadania i poranne pogawędki. Mieściła 
się ona w miejscu, gdzie od lat 30. stoi Bank Gospodar-
stwa Krajowego. Jadwiga Waydel-Dmochowska wyjaśnia-
ła, skąd wzięła się nazwa mleczarni. Otóż jej założycielem 
był ziemianin nazwiskiem Dłużewski, właściciel majątku 
Dłużewo nad Świdrem. 

Budynek Nadświdrzańskiej, przypominający stylem chaty 
zakopiańskie, otaczał ogródek od strony Alej Jerozolim-
skich, w którym rosły stare kasztanowce. Pod nimi od maja 
do września wystawiano żeliwne białe stoliki. Dziś trudno 
to sobie wyobrazić, ale sielski charakter miało samo cen-
trum Warszawy – rzadko przejeżdżała tędy dorożka (nie by-
ło jeszcze tramwajów elektrycznych!), od Alej dolatywał za-

pach lip... Dziennikarz Kazimierz Pollack wspominał, że 
klientów obsługiwały wiejskie dziewczyny, co było wówczas 
w Warszawie rzadkością (zatem i pewną atrakcją), a bywali 
tu m.in. malarze Stanisław Lenz, Wacław Pawliszak, Franci-
szek Żmurko i Kazimierz Lasocki. Waydel-Dmochowska 
pisała o Nadświdrzańskiej: Wszystko, co tam podawano, było 
doskonałe, apetyczne, zdrowe. Po pierwsze znakomita biała 
kawa, nie żadna namiastka, tylko autentyczna, starannie za-
parzona, prawdziwie „wiejska kawa”, której tradycje zachowa-
ły się jeszcze w pamięci warszawiaków. Masło oczywiście śmie-
tankowe, idealnie świeże. Pieczywo wyborne i bardzo urozma-
icone. Właściciel Nadświdrzańskiej wyspecjalizował się 
w wyrobie zsiadłego mleka ze śmietaną, podawanego z kar-
toflami lub kaszą gryczaną.

Rozmowy o poezji – na Lesznie
W 1903 r. Leśmian wyjechał na kilka lat do Francji. Po po-

wrocie do Warszawy nawiązał współpracę z wieloma pisma-
mi, m.in. „Nową Gazetą”, której redakcja mieściła się na ro-
gu ulicy Szpitalnej i Hortensji (dziś Górskiego). Dział lite-
racki redagował Jan Lorentowicz, z którym poeta się zaprzy-
jaźnił. Bywał u niego na Mariensztacie lub chodzili do 
pobliskiej restauracji Pod Retmanem. Często też przesiady-
wał w redakcji „Nowej Gazety”, gdzie namiętnie grywał 
w pokera. Grało się tanio, ale za to z namiętnością – wspomi-
nał uczestnik gry Xawery Glinka („Wspomnienie o Leśmia-
nie”, Kultura, 1949). Leśmian zawsze miał pociąg do hazar-
du i nawet gra o małe sumy sprawiała mu wielką radość. Po-
eta przyjaźnił się także z Or-Otem, był częstym gościem 
w jego domu na Lesznie. W dedykacji dla Oppmana napi-
sał: Najdroższemu i najlepszemu przyjacielowi, Arturowi Op-
pmanowi, na pamiątkę cudownych i całonocnych – aż do świ-
tu – rozmów o poezji, prowadzonych aż do utraty tchu – na 
podwórzu starej kamienicy na Lesznie...

W 1907 r. Leśmian zamieszkał pod adresem Nowy Świat 
37 m. 5, w kamienicy zbudowanej według projektu Frydery-
ka Lessla, a stojącej koło pałacu arcybiskupa Hołowczyca 
(Nowy Świat 35). 

W twórczości Bolesława Leśmiana rzadko trafimy na te-
mat Warszawy. W szkicu „O potrzebie pracy kulturalnej” 
z 1910 r. poeta zżymał się na zapóźnienie cywilizacyjne 
miasta: Trzeba pomyśleć o tym, ażeby ta „nasza Warszawa”, 
gdzie panuje kawiarnia, handel i nieuctwo, przestała być 
miastem jałowym i pustym, z którego każdy, kto może, ucie-
ka za granicę, aby tam znaleźć „środowisko kulturalne”, życie 
umysłowe, biblioteki i muzea. Wzywał do stworzenia w mie-
ście instytucji kultury bez oglądania się na zgodę zabor-
ców. Zazwyczaj narzekamy na Warszawę, gdzie nawet duch 
najognistszy szarzeje, jałowieje, niszczeje... Samiśmy taką, 
a nie inną Warszawę stworzyli... – pisał poeta. Po stu latach 
słowa Leśmiana nadal brzmią aktualnie. 

Poeta mieszkał wtedy przy Kopernika 11. Dom ten istnie-
je do dziś. Trzypiętrową kamienicę z podwórzem i dwiema 
oficynami zaprojektował Czesław Domaniewski dla dokto-
ra Adama Ciąglińskiego. Zbudowana w 1905 r. mieściła 
luksusowe mieszkania i klinikę. Po wojnie zburzono czę-
ściowo zniszczone oficyny, a dobudowano skrzydło połu-
dniowe. Przy Kopernika mieszkał ojciec Bolesława – Józef 
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Lesman – z żoną Heleną i przez jakiś czas także on sam  
– w mieszkaniu numer 2. Kiedy poeta wrócił z kolejnego 
pobytu w Paryżu na pogrzeb ojca pod koniec grudnia 
1912 r., w liście do Miriama pisał o Warszawie: W Warsza-
wie – cisza jałowa i spokój zupełny, zakłócony tylko kwestią ży-
dowską. Poza tym – nic, absolutnie nic. Żadnych wyczekiwań, 
żadnych zastanowień. (...) Wroczyńskiego spotkałem w „No-
wej Gazecie”. Milcząc – podaliśmy sobie dłonie. Sztuka i lite-
ratura są teraz w zupełnym pohańbieniu. Zbawcą ojczyzny 
jest sklepikarz i wszelki drobnomieszczanin. Jeszcze nigdy do-
tąd Warszawa nie była w takim upadku!

Tajemnica Marszałkowskiej 148
Wiosną 1911 r. Bolesław Leśmian wraz z aktorem Janu-

szem Orlińskim oraz młodym poetą i dramaturgiem Kazi-
mierzem Wroczyńskim założyli Teatr Artystyczny. Mieścił 
się on tam, gdzie na stałe istniał Teatr Mały Kazimierza 
Zalewskiego, czyli w gmachu Filharmonii Narodowej. 
Według założeń Teatr Artystyczny miał być ambitny, a je-
go celem było przeszczepienie na warszawski grunt estety-
ki teatru stylizowanego. Brak środków i niezrozumienie 
u publiczności sprawiły, że mimo przychylnych początko-
wo recenzji inicjatywa szybko upadła. Leśmian wkrótce 
wycofał się z tego przedsięwzięcia, a pozostali organizato-
rzy zaczęli wystawiać lekkie farsy i komedie. 

W 1912 r. ukazał się pierwszy tom wierszy poety „Sad 
rozstajny”, wydany u Jakuba Mortkowicza. Leśmian oma-
wiał sprawy wydawnicze z Mortkowiczem w jego firmie na 
Marszałkowskiej 143, znajdującej się obok zakładu foto-
graficznego Rembrandt, naprzeciwko sklepu mody Herse-
go. Mortkowicz wydawał wtedy dzieła Nietzschego, Nor-
wida i serię „Pod znakiem poetów”. Lokal księgarni był 
ciemny, długi, za drewnianą ladą sprzedawcy oferowali 
książki, z tyłu zaś znajdował się gabinet z fortepianem 
i wydawnictwami muzycznymi. 

Wiosną 1918 r. Leśmian krótko mieszkał w Warszawie, 
przy Marszałkowskiej 148 w kamienicy księżnej Marii 
Druckiej-Lubeckiej. Od 1912 r. mieściła się tu redakcja 
„Kuriera Porannego”. Dom, zbudowany w stylu włoskiego 
renesansu, znajdował się obok Hotelu Francuskiego i sklepu 
muzycznego Bronisława Rudzkiego. Poeta wprowadził się 
do mieszkania swej kochanki Teodory Lebenthal, która była 
adresatką jego wielu wspaniałych erotyków, i skrzętnie 
ukrywał ten fakt przed rodziną. Kuzyn poety Jan Brzechwa 
wspominał, iż Bolesław wychodził wraz z nim z mieszkania 
doktor Lebenthal, żegnał się i chował za słupem ogłoszenio-
wym, by następnie szybko wrócić do kochanki. Później Do-
ra przeniosła się na Widok 1, a następnie na Podwale. Wszę-
dzie tam Leśmian był niemal gospodarzem. Dom „Kuriera” 
już nie istnieje. W latach 50. cały kwartał na północ od 
Świętokrzyskiej zabudowano monumentalnymi budynka-
mi, co zatarło dawny podział działek i posesji.

Stolik literatów w Sztuce i Modzie
W latach 20. poeta oficjalnie mieszkał z rodziną w Hru-

bieszowie i Zamościu, lecz co kilka dni przyjeżdżał do War-
szawy, do swej ukochanej, do wydawców i znajomych. Cha-
dzał do Ziemiańskiej przy Marszałkowskiej 118 lub do cu-

kierni Semadeniego pod filarami Teatru Wielkiego. Zacho-
dził też do Małej Ziemiańskiej przy Mazowieckiej, lecz nie 
siedział na półpięterku, ale na dole – przy stoliku artystów. 
Wstępował również do nowej księgarni Mortkowicza na 
Mazowiecką 12. W jej wnętrzu znajdowały się okrągłe sto-
liki i krzesła w stylu biedermeier. Ściany pomalowane były 
na niebiesko, pod kolor obić. Z tyłu mieścił się „salon sztu-
ki”, w którym Mortkowicz urządzał wystawy (m.in. absol-
wenta ASP Antoniego Słonimskiego). Obok, pod nume-
rem 8, mieszkał zaprzyjaźniony z poetą Wacław Berent. 

W latach 30. Leśmian przychodził do wdowy po Mort-
kowiczu na Rynek Starego Miasta 11, gdzie oglądał nowo-
ści, a jesienią 1936 r. otrzymał pierwsze egzemplarze „Na-
poju cienistego”. Bywał też w modnej kawiarni IPS oraz 
w Sztuce i Modzie na placu Saskim. Przychodził z córką 
Wandą, siadywał przy stoliku z Zofią Nałkowską, Izabelą 
ze Schwartzów Gelbardową, późniejszą Czajką-Stachowi-
czową, Jerzym Szaniawskim. Nałkowska w swym dzienni-
ku pod datą 28 lutego 1934 r. notowała: O dwunastej i pół 
spotkanie w kawiarni SiM z Irzykowskim i Szaniawskim. 
Jest też Leśmian z córką i Ostrowski. (...) Ostrowski jest oczy-
wiście niemądry i, jak w Paryżu, skłonny do narracji. Sza-
niawski niezrozumiały i interesujący swą niezmierną pasyw-
nością, najcichszym milczeniem, (...) zamiast mną zajmuje 
się ową córką Leśmiana („Dzienniki 1930-1939”, Czytel-
nik, Warszawa, 1988).

Marszałkowska 17 – ostatnie lata poety
W 1933 r. poeta został wybrany do Polskiej Akademii 

Literatury i w ten sposób zyskał pretekst do jeszcze częst-
szych przyjazdów do stolicy. Siedziba PAL mieściła się 
w pałacu Tyszkiewiczów/Potockich przy Krakowskim 
Przedmieściu 32, obok wejścia na dziedziniec Uniwersyte-
tu. Za posiedzenie akademicy otrzymywali po 100 zł, 
a w ciągu miesiąca odbywały się z reguły trzy takie posie-
dzenia. W Akademii Leśmian spotykał się z Wacławem 
Sieroszewskim, Miriamiem, Leopoldem Staffem, Juliu-
szem Kadenem-Bandrowskim, Nałkowską, Tadeuszem 
Boyem-Żeleńskim, Karolem Irzykowskim i innymi. Miał 
zwyczaj pisać dowcipy na kartkach i puszczać w obieg, roz-
bawiając nieco znudzone towarzystwo.

Na stałe Leśmian wrócił do stolicy w 1935 r. Mieszkał 
z żoną i córkami w domu przy Marszałkowskiej 17. Ka-
mienicę zaczęto stawiać jeszcze przed I wojną światową 
w miejscu fabryki maszyn i kotłów Karola Pošepnego. 
Wojna, a następnie hiperinflacja wstrzymały prace budow-
lane. W roku 1924 ukończono dopiero trzy piętra. Zało-
żono zatem spółdzielnię mieszkaniową Marszałkowska 
17, w której udziałowcami byli właściciele posesji, rodzina 
przemysłowców Pošepnych, oraz inżynier Roman Czarno-
ta-Bojarski, Włodzimierz Korolkow i kupiec pochodzenia 
rosyjskiego Aleksander Kramareff. Jak pisze varsavianista 
Jerzy Kasprzycki, w grudniu 1927 r. podciągnięto pięć pię-
ter pod dach („Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania” 
Veda, Warszawa 1996).

W kamienicy mieszkali m.in. muzykolog Zbigniew Drze-
wiecki i Stanisława Szymanowska, siostra kompozytora.  
Na parterze znajdowało się przedstawicielstwo firmy  
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BeTa Ha-Bosch, skład artykułów gospodarstwa domowego, 
a pod koniec lat 30. – sekretariat Funduszu Obrony Naro-
dowej. W czasie Powstania Warszawskiego hitlerowcy zbu-
rzyli i podpalili wiele z domów stojących obok. Dom przy 
Marszałkowskiej 17 przetrwał wojnę. W latach 50. po obu 
jego stronach dobudowano socrealistyczne budynki. Do 
końca lat 80. zachowała się dawna elewacja kamienicy, oca-
lały przedwojenne szlachetne tynki. Na budynku wisiała na-
dal przedwojenna tablica komisariatu policji z numerem do-
mu i rewiru. W czasie remontu, przeprowadzonego pod ko-
niec lat 90., skuto dawne tynki i pomalowano elewację na 
kolor żółto-brązowy. Usunięto też dawną tablicę z numerem 
domu. Co się z nią stało? Nie wiadomo.

To tu, w mieszkaniu nr 10, poeta mieszkał przez ostat-
nie dwa lata życia i tu zmarł 5 listopada 1937 r. Do dziś 
nie ma na tym budynku tablicy pamiątkowej, tak jak i na 
pozostałych ocalałych kamienicach, gdzie Leśmian żył 
i tworzył.   

Piotr Łopuszański – dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, 
autor książek – m.in. „Sławni ludzie. Życie – myśli – anegdoty”, 

„Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią”,  
„Zofia i Bolesław Leśmianowie”

REKLAMA 

Na Marszałkowskiej 17 Bolesław Leśmian mieszkał przez ostatnie dwa lata życia 
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Kiedy pyta się przypadkowych 
przechodniów, z jaką osobą 
kojarzy im się Biały Domek 
w Łazienkach, większość ma 

wyraźny kłopot z wymienieniem nazwiska. 
A były dwa.

Pierwsze to nazwisko Ludwika XVIII  
Bourbona, następcy swoich tragicznie zma-
rłych poprzedników – króla Francji Ludwi-
ka XVI i jego małego synka Ludwika XVII. 
Ludwik XVIII – po ucieczce z ogarniętej re-
wolucją ojczyzny – błąkał się przez wiele lat 
po Europie i podczas tych wymuszonych  
perygrynacji znalazł chwilowe schronienie 
w kraju swojej babki Marii Leszczyńskiej. 
Przez pewien czas gościny użyczał mu ów-
czesny polski monarcha Stanisław August 
Poniatowski – właśnie w łazienkowskim 
Białym Domku.

Drugie nazwisko to Elżbieta z Szydłow-
skich Grabowska, według niektórych bio-
grafów morganatyczna żona króla Stasia, 
a na pewno (używając współczesnego języ-
ka) wieloletnia partnerka i matka przynaj-
mniej dwojga królewskich dzieci.

Nasz ostatni monarcha był bardzo kochli-
wy. I choć pierwszą i największą miłością je-
go życia była i na zawsze pozostała Katarzy-
na Wielka, to uczucie to w żadnej mierze nie 
eliminowało całego mnóstwa innych ro-
mansów. Z najpiękniejszymi damami Polski 
i Europy.

I w tym miejscu przyjdzie zapytać – dla-
czego Elżbieta Grabowska? Kobieta, która 
nie należała ani do najsławniejszych, ani naj-
piękniejszych. Elżbieta nie była obdarzona 
żadnym szczególnym wdziękiem, a już na 
pewno – wybitnym rozumem. Była – a przy-

najmniej wydaje się, że była  – kobietą całko-
wicie i pod każdym względem przeciętną, by 
nie rzec pospolitą.

Poznała Stanisława Poniatowskiego jako 
młoda panna i już wtedy zwróciła na siebie 
jego uwagę. Kiedy ten został królem, w na-
grodę za okazywane mu względy, obdarzył 
ojca Elżbiety – sędziego Teodora Szydłow-
skiego – utworzoną specjalnie z myślą o nim 
kasztelanią mazowiecką. Elżbietę obsypywał 
natomiast gorącymi listami miłosnymi i za-
pewne licznymi podarkami. Żenić się z nią 
jednak nie zamierzał. Aby dziewczyna nie 
została starą panną, wydał ją za mąż – za 
starszawego wdowca, generała Jerzego Gra-
bowskiego. Grabowski nie darzył swej żony 
ciepłymi uczuciami i rzadko bywał w domu, 
nad czym Elżbieta – zdaje się – specjalnie 
nie bolała. Młodą kobietę łączyły bowiem 
w owym czasie bardzo namiętne stosunki 
już nie tylko z królem, ale i jego bratem 
Kazimierzem.

Ani Grabowskiej, ani trzem związanym 
z nią panom jakoś ten dziwaczny czworokąt 
nie przeszkadzał. Komplikacje pojawiły się 
dopiero wówczas, kiedy wydała ona na świat 
pięcioro dzieci: Stanisława, Michała, Kazi-
mierza, Aleksandrę i Izabelę. Historycy nie 
są zgodni co do ojcostwa poszczególnych 
potomków generałowej. Wiadomo jedynie, 
że choć cała piątka nosiła nazwisko męża 
Elżbiety, to on sam nie miał w ich poczęciu 
żadnego udziału. Wiadomo też, że za przy-
mykanie oczu na romanse swej małżonki 
otrzymał od króla najwyższe odznaczenia – 
ordery Świętego Stanisława i Orła Białego.

Które dzieci spłodził król Stanisław Ponia-
towski, a które jego brat – pozostaje tajem-

nicą. Być może imiona chłopców pośrednio 
wskazują, kto był ich ojcem – jeden nosi 
wszak imię króla, drugi jego brata. Król Sta-
nisław nie był jednak w tej sprawie małost-
kowy i drobiazgowy. Całą piątką opiekował 
się serdecznie i dbał, aby każde z dzieci od-
powiednio „ustawić” w życiu.

Michał był początkowo adiutantem kró-
lewskim, a resztę życia poświęcił  karierze 
wojskowej. Podczas służby w armii Napole-
ona otrzymał stopień generała i funkcję ko-
mendanta Gdańska. Stanisław został mini-
strem oświecenia w Królestwie Polskim i ka-
walerem maltańskim. Kazimierz – marszał-
kiem wołkowyskim. Izabelę wydano za mąż 
za Walentego Sobolewskiego, który po 
śmierci gen. Józefa Zajączka przewodził  
Radzie Administracyjnej mającej wówczas 
uprawnienia namiestnika Królestwa Pol-
skiego. Aleksandrę poślubił szambelan kró-
lewski hrabia Franciszek Krasicki.

Zanim jednak dzieci dorosły, spędzały mi-
łe i beztroskie chwile w przepięknych kró-
lewskich ogrodach Łazienek.

W roku 1774 król Stanisław zlecił Do-
minikowi Merliniemu dokończenie bu- 
dowy istniejącego już od lat 60. budynku, 
położonego pomiędzy Starą Pomarańczar-
nią a pałacem Na Wodzie, nazwanego  
potem Białym Domkiem. Legenda głosi, że 
mieszkała tam wraz z dziećmi Elżbieta 
Grabowska.

Biały Domek do dziś zachwyca pros- 
totą i elegancją swego stylu oraz urodą wnę-
trza. Nie dziw, zważywszy, że o wystrój 
owych wnętrz troszczył się sam Jan B. Plersch 
i – dorównujący mu wykwintnym smakiem 
i talentem – Jan Ścisło. 

Partnerka 
króla Stasia
Jolanta Wachowicz-Makowska 
Łazienki wydają się miejscem tak dobrze Polakom znanym,  
że doprawdy trudno sobie wyobrazić, by istniał jakiś parkowy obiekt, 
którego historia nie byłaby im bliska. A jednak Biały Domek,  
choć znajduje się na najbardziej uczęszczanym szlaku łazienkowskich 
spacerów, czyli Promenadzie Królewskiej, jakoś dziwnie rzadko  
budzi zainteresowanie

Warszawa con amore
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Marcello Bacciarelli „Portret Elżbiety Grabowskiej”
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Obecnie Biały Domek stoi na maleńkim, 
jakby specjalnie usypanym wzniesieniu. 
Dawniej otaczały go ze wszystkich stron ka-
nały mające stanowić nie tylko jego ze-
wnętrzną dekorację, ale – odprowadzając 
wody gruntowe – chronić go od zawilgoce-
nia. Dzisiaj nie ma też zielonego bluszczu, 
który kiedyś od strony południowej spowijał 
białe mury, zapewniając jego mieszkańcom 
przyjemny chłód w gorące letnie dni.

Biały Domek był więc – tak modnym 
w XVIII wieku – maison de plaisance, czyli 
podmiejską willą. Elżbieta Grabowska miała 
tam ponoć wszystko, co kobiecie potrzebne 
jest do szczęścia. Żyła w luksusie, pozbawio-
na jakichkolwiek trosk, otoczona piątką 
zdrowych i udanych dzieci oraz bliskością 
swego monarszego, a jednocześnie czarują-
cego kochanka.

Nasuwa się niedyskretne pytanie: czy i jak 
często nasz kochliwy i niestały w uczuciach 

król Staś odwiedzał Elżbietę, aby – jak pisał 
w listach do niej – swoją Maleńką dusić 
w ramionach. 

Do uścisków i owego pieszczotliwego du-
szenia jest w Białym Domku komnata 
wprost wymarzona. To prześliczny buduar 
zdobiony łukami amora i całym mnóstwem 
innych symboli miłości.

Zdarzyło się jednak, że król ponad owe ro-
mantyczne kolacje i uściski pod łukami 
amora przedłożył romans z warszawską ak-
torką. Rozgniewana pani Grabowska na 
znak swego oburzenia wyjechała wówczas 
z Warszawy. Skruszony królewski kochanek 
wysłał za swą lubą (a może jednak żoną?) 
kilka – jak to określają ówcześni kronikarze 
– sztafet, mających skłonić uciekinierkę do 
powrotu i wybaczenia. 

Była z królem do końca, towarzysząc mu 
także podczas jego luksusowego wprawdzie, 
ale jednak wygnania. Po śmierci Stanisława 

Augusta wróciła do Warszawy. Zmarła 
w maju 1810 r. w wieku 62 lat. W nekrolo-
gu, który ukazał się w „Gazecie Warszaw-
skiej”, napisano m.in.: ...w całym życia biegu 
łagodna, szczera, otwarta dla wszystkich, 
uprzejma dla przyjaciół, przystępna dla niż-
szych, litościwa i dobroczynna, ostatek dni 
przykładnej oddana pobożności. 

Czy wraca czasem – o północy – do swoje-
go Białego Domku w Łazienkach i patrzy 
przez okna na stare drzewa, fontannę, zegar 
słoneczny, czy wspomina czas swej młodości 
i czułych uścisków naszego nie tylko ostat-
niego, ale i najprzystojniejszego króla?   

Od redakcji: Historycy spierają się na temat, 
czy Elżbieta Grabowska faktycznie mieszkała 
w Białym Domku. Hipoteza ta dotyczy dopie-
ro lat 80. XVIII wieku, bowiem wcześniej 
Grabowska mieszkała w Ermitażu na Roz-
drożu, a w Białym Domku – krewne króla.

P ani Grabowska miała buzię, jaką Bóg dał, ciało piękne,  
była łagodna i usłużna. Nie był to wielki umysł ani z natu-

ry, ani z wykształcenia, ale kobieta prosta, bezinteresowna. Kocha-
ła króla jako człowieka i to najgoręcej. Przy niej odpoczywał. Nikt 
nie mógł jej zarzucić, że była chciwa na grosz lub kiedykolwiek in-
trygowała. (...) Towarzyszyła mu po jego upadku, dzieliła jego nie-
szczęsne losy. Ich związek zerwała dopiero śmierć. Dawała potem 
do zrozumienia, że król poślubił ją potajemnie – nie dawano temu 
w pełni wiary (z pamiętników Wirydianny Fiszerowej).

Grodno 14 Mars 1795 

M oja Grabulu Kochana. Krótko piszę, bo mię ręka bardzo 
boli, bom upadł trafunkiem bardzo ciężko. Ale powta-

rzam, że cię kocham i nigdy cię nie opuszczę. Czy doszły ciebie 300 
dusiów? Jeszcze nie wiem, kiedy się stąd wydobędę. Czynią mi na-
dzieję w maju, ale niezbyt pewnie. (...) Kocham Manisię za to, że 
z tobą jedyna jedzie, żeby tobie dobrze i nie nudno było. Jak znowu 
będzie trochę dusiów, to poślę dla ciebie i dla Stasia (z listu króla 
do Elżbiety Grabowskiej).   

K ról polski jest niezawodnie z twarzy i gło-
wy jednym z najpiękniejszych mężczyzn, 

jakich w życiu widziałem (...). Ramiona ma szero-
kie, pierś podniesioną, wzrost dość wysoki, a nogi 
trochę w stosunku do niego za krótkie (ze wspo-
mnień Larsa von Engeströma, posła szwedzkiego 
w Warszawie).

N atura obdarzyła go pięknym obliczem, gło-
sem dźwięcznym, postacią pełną godności, 

inteligencją i lotnością umysłu. Nie spotkałam ni-
gdy człowieka o większym wdzięku. (...) Oddawał 
ludziom usługi z delikatnością, którą poszczycić by 
się mógł każdy śmiertelnik. Nadużywano tej jego 
gotowości, toteż popełniał błąd za błędem (z pa-
miętników Wirydianny Fiszerowej). 

14 stycznia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego odbył się Wieczór Uroczysty na 280. Urodziny JKM Króla Stanisława Augusta. 
Gospodarzami uroczystości byli prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego, i Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Muzeum 
Łazienki Królewskie. Podczas wieczoru zostały m.in. przedstawione fragmenty listów króla do Elżbiety Grabowskiej i wspomnień 
Wirydianny Fiszerowej „Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych”.

REKLAMA 
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Warszawskie ścieżki
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna intensyw-

nie pracuje nad rozwojem projektu „Miejska ścieżka”, 
czyli serią audioprzewodników po wybranych frag-
mentach stolicy. Ze strony www.miejskasciezka.pl 
można za darmo ściągnąć na swój odtwarzacz mp3 

bądź telefon cztery (jak na razie) dźwiękowe przewodniki o intrygują-
cych tytułach „Kryminalna Warszawa”, „Wielokulturowa Praga”, „Lata 
60. w Warszawie” i „Dwudziestolecie międzywojenne” i wraz z nimi 
zwiedzać miasto. Przewodniki wspominają oczywiście o ogólnie znanych 
miejscach czy wydarzeniach, ale ważną ich częścią są także wspomnienia 
znanych i nieznanych warszawiaków (usłyszymy głosy m.in. Barbary 
Hoff, Marka Kondrata, Ciotki Lilki, Pani Machockiej i Tadeusza Rolke-
go). Może powstanie kiedyś angielska wersja przewodników – dla zagra-
nicznych turystów?                                                        Natalia Grzywalska

Jak Zamek powstał z popiołów
XX-wieczna historia Zamku Królewskiego mogłaby dostarczyć mate-

riału do niejednego filmu. Przede wszystkim pracownicy Zamku wykazy-
wali się nie lada odwagą i sprytem, ewakuując pod gradem niemieckich 
pocisków tutejsze zbiory sztuki. Dzięki temu oraz dzięki uratowanym pla-

nom architektonicznym istniała możliwość wiernej 
odbudowy Zamku. Mówiono o niej już w 1945 r., 
ale szyki restauratorom mieszała polityka, bo wła-
dze PRL-u chciały zaanektować obiekt na swoją sie-
dzibę i poddać go stosownym przeróbkom, np. 
umieścić gabinet Bolesława Bieruta w Pokoju Mar-
murowym, wśród portretów królewskich. Odbudo-
wa ruszyła dopiero w latach 70., poprzedzona wiel-
ką publiczną zbiórką pieniędzy. Wszystkie te histo-
rie przypomina otwarta właśnie nowa stała wystawa 
w zamkowych piwnicach „Zniszczenie i odbudowa 
Zamku Królewskiego w Warszawie”. Multimedial-
ne eksponaty przywołują ważne dla tego miejsca po-
stacie, m.in. prof. Stanisława Lorentza, czy skompli-
kowane losy tutejszych dzieł sztuki. (ng)

Mistrzyni klawesynu
Elżbieta Stefańska to jedna z najwybitniejszych pol-

skich klawesynistek w historii. Jej koncert w Filharmonii 
Narodowej w cyklu „Recitale mistrzów” jest wydarze-
niem tym bardziej szczególnym, że klawesyn solo nieczę-
sto pojawia się na estradach koncertowych. Artystka jest 
kontynuatorką rodzinnych tradycji muzycznych – to 
córka wybitnych pianistów Haliny Czerny-Stefańskiej 
i Ludwika Stefańskiego, pod którego okiem uczyła się 
gry na fortepianie. Do jej sukcesów należy zaliczyć m.in. 
zdobycie głównej nagrody Międzynarodowego Konkur-

su Muzycznego w Genewie w 1965 r. Od 1982 r. jest profesorem krakow-
skiej Akademii Muzycznej. 

Program warszawskiego recitalu obejmie całe spektrum repertuaru ar-
tystki: od muzyki klawesynistów francuskich po Bacha i fascynujące 
utwory jednego z ważnych prekursorów klasycyzmu, hiszpańskiego kom-
pozytora Antonia Solera oraz dzieła twórców polskich. (fn)          7 lutego

Frontem do Wisły

Dzieci z ulicy Brzeskiej
Przemysław Pasek

Dzieci są ciekawe. Mają po 10 lat. Poznają świat, ba-
wiąc się i badając go tak, jak potrafią. Na ulicy Brzeskiej 
bawią się w gaszenie latarni. Gaszą z kopa. Jedno kop-
nięcie – latarnia gaśnie. Drugie – zapala się. Trzecie…  
Kiedy latarnia przestaje reagować, biorą się za 
następną. 

Alternatywą dla dzieci z Brzeskiej są zajęcia w klubie 
Mierz Wysoko. Grupka młodych edukatorów stara się 
pokazać im, że istnieje też inny świat. Latem popłynęły 
ze mną o świcie batem na Bielany. Jesienią sprawdzali-
śmy głębokość wody pod mostem Śląsko-Dąbrow-
skim. Zimą – w ramach poszerzania horyzontów – za-
brałem je nad Wisłę do Józefowa. Spacerując groblą 
mostu saperskiego z 1939 r., doszliśmy do czerwonej 
tablicy. Dzieciaki przeczytały: Rezerwat Wyspy Świ-
derskie. Zjazd na saneczkach, potem suchą nogą przez 
stare koryto Świdra i wijąca się jak żmija ścieżka prowa-
dzi nas ku rzece. Maleńkie czapeczki białego puchu 
osiadły na morzu nawłoci. Plaża jak zasłana świątecz-
nym obrusem. Rozpalamy ognisko. Dzieciaki z zapa-
łem pieką chleb. Pokazuję im rzekę, brzeg w tym miej-
scu jest stromy, prawie pionowy. Chciałyby przejść na 
drugą stronę. Oglądają leżące w nurcie potężne konary 
ogołocone z kory bobrowym ząbkiem, słuchają szumu 
przewalającej się przez pnie wody. Pokazuję im znaki, 
jakie zostawiła ubiegłoroczna powódź: kępki siana zle-
pione madą zawieszone wysoko na gałązkach drzew. 
Dziwią się. To woda była wyżej niż ja? Zasypują ślad po 
ognisku śniegiem. Wędrujemy brzegiem. Pilnują się, 
żeby nie podchodzić za blisko podmytej skarpy. Trosz-
czą się, żeby jamnik nie spadł. Słysząc odległe sygnały 
pociągu, wyobrażają sobie barkę, która utkwiła w lo-
dach i wzywa pomocy. Wchodzimy w las przy wsi Gór-
ki. Pod stuletnim dębem składowisko pomarańczo-
wych wiaderek po farbach. Dzieciaki są oburzone. Po-
dążamy wzdłuż Świdra żółtym szlakiem. Nikt już pra-
wie tędy nie chodzi. Przedzieramy się przez gęstwinę 
powalonych drzew i splątanych gałęzi. Odkrywamy 
myśliwską ambonę na łące. Z daleka podziwiamy willę 
Kon-Tiki. Każda, nawet najmniejsza górka nadaje się 
do zjeżdżania. Pora już wracać na Brzeską. Co się wam 
najbardziej podobało na wycieczce? Las! Las! Las łęgo-
wy jest super!

Wracamy do domu. Powrót jak zawsze wydaje się 
krótszy. Józefów żegna, Warszawa wita. Jesteśmy już na 
Pradze. Jedziemy Wybrzeżem Szczecińskim. Dzieciaki 
patrzą na Wisłę z okna samochodu. Proszę pana, a dla-
czego ci ludzie wycinają tu wszystkie drzewa? Gdzie 
będą mieszkać ptaki? Co będą jadły bobry? Gdzie pój-
dziemy latem na spacer – na pustynię?

Przemysław Pasek jest założycielem fundacji Ja Wisła

Notatnik warszawski

Sala Balowa Zamku Królewskiego, 1939 r.
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Satyrykon w Warszawie
W mokotowskim Centrum Łowicka można obejrzeć pokon-

kursową wystawę Satyrykonu 2011, zeszłorocznego międzyna-
rodowego konkursu rysunku satyrycznego odbywającego się od 
ponad 30 lat w Legnicy. Na wystawie zobaczymy prace wybit-
nych artystów z kilkudziesięciu krajów, m.in. z Polski, Niemiec, 
Iranu, Izraela i Rosji. Wśród twórców nagrodzonych w 2011 r. 
znaleźli się Włoch Alessandro Gatto, który za rysunek „Prawie 
wieczór” otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii humor, oraz 
nasz rodak Sebastian Kubica, którego praca „Polityka” zwycięży-
ła w kategorii satyra społeczna. (ng)

do 29 lutego

Sztuka na lotnisku
„Galeria sztuki na lotnisku Chopina” to nowy pomysł na promocję naszego miasta, w które-

go realizację zostały zaangażowane dwie instytucje – Muzeum Narodowe i Galeria Zachęta. 
„Warszawa ZAchęca” jest pierwszym projektem z tego cyklu, organizowanym oczywiście przez 
zespół Zachęty, mającym pokazać stolicę poprzez dzieła współczesnych artystów. Na wysta-

wie prezentowanej na lotnisku zobaczy-
my głównie filmy, malarstwo i fotografie 
m.in. Joanny Rajkowskiej (tej od palmy 
z ronda de Gaulle’a), Kobasa Laksy (od 
kilku lat tworzącego miejskie fotomon-
taże przedstawiające „życie po życiu” 
miast po końcu cywilizacji), Nicolasa 
Grosspierre’a (fotografującego głównie 
architekturę) i Edwarda Dwurnika (któ-
rego nie trzeba przedstawiać; na zdjęciu 
jego obraz „Zachęta”). (ng) 

do 11 marca

 Internet w służbie klasyki
Spore ułatwienie w Muzeum Chopi-

na w Żelazowej Woli dla chcących sko-
rzystać z audioprzewodnika: nie trze-
ba już czekać w kolejce na wypożycze-
nie sprzętu, ale można ściągnąć sobie 
wcześniej z Internetu specjalnie przy-
gotowany plik ze wszystkimi informa-
cjami, muzyką i zdjęciami. Więcej in-
formacji na stronie muzeum.

 Scena E12
E12 to skrót od adresu Elektoralna 

12, gdzie znajduje się siedziba Mazo-
wieckiego Centrum Kultury i Sztuki, 
które przygotowało nowy cykl wyda-
rzeń kulturalnych zatytułowany „Sce-
na E12”. W programie spektakle te-
atralne, koncerty, filmy i warsztaty rę-
kodzieła – dla dorosłych i dla dzieci.

 Muzeum Literatury w Wawrze
Dzięki dotacji Urzędu Marszałkow-

skiego Muzeum Literatury, którego 
główna siedziba przy Rynku Starego 
Miasta od dłuższego czasu jest w re-
moncie, zyskało dodatkowy obiekt. 
Znalazły się w nim Gabinet Melchiora 
Wańkowicza, pracownie konserwator-
ska i techniczna oraz czytelnia. Nowo 
wyremontowany budynek mieści się 
przy ul. Trawiastej 29 w Wawrze.

 Za zasłoną
W Galerii Nizio można obejrzeć wy-

stawę fotografii młodej, ale już utytu-
łowanej artystki Urszuli Wiznerowicz, 
absolwentki Middlesex University. 
„Behind the curtain” to zapis powrotu 
fotografki do rodzinnej miejscowości, 
Palmowa, i artystycznego zmierzenia 
się z tematami biedy, zapomnienia  
i alkoholizmu. Do 10 lutego.

 Lubię być kobietą
Bogna Hiszpańska tworzy obrazy- 

-mozaiki z kolorowych skrawków pa-
pieru naklejanych na papier bądź  
płótno. Miłośnicy jej twórczości mo-
gą obejrzeć prace artystki na wysta- 
wie „Lubię być kobietą” w restauracji 
Up&Down na rogu Marszałkowskiej 
i Wilczej. Do 20 lutego.

 Żelazna dama w Iluzjonie
W lutym w Iluzjonie czekają nas dwa 

przeglądy filmowe. Zobaczymy najlep-
sze polskie produkcje ostatniego sezo-
nu, m.in. „W ciemności” i „Różę”.  
W programie drugiego cyklu – filmy  
z dorobku Meryl Streep, z najnowszą 
„Żelazną damą” na czele.
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„Senso”

Teatr Wielki – Opera Narodowa na pierwszą 
premierę w 2012 r. szykuje operę „Senso” (po 
polsku „uczucie”, „zmysł”) Marca Tutina według 
opowiadania Camilla Boito (z 1883 r.) z libret-
tem Guiseppego Di Levy. Przedstawienie jako 
zupełna nowość (Tutino napisał tę operę dla Te-
atro Massimo w Palermo zaledwie w 2010 r.) pre-
zentowane jest w ramach cyklu „Terytoria” po-
święconego muzyce współczesnej. „Senso”, znane 
miłośnikom kina dzięki adaptacji filmowej Lu-
china Viscontiego sprzed dobrych 50 lat, opo-
wiada historię dramatycznego romansu wenec-

kiej hrabiny i oficera austriackiej armii okupującej miasto. Organizatorzy zapowiadają nie-
zwykle śmiałe sceny z udziałem obojga kochanków, ciekawą scenografię i kostiumy autorstwa 
argentyńskiego twórcy Huga de Any, który też przedstawienie reżyseruje. (ng)

26 lutego
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 Wszystko złote
Galeria Austriacka przy Austriackim 

Forum Kultury przedstawia wystawę 
zatytułowaną „Złoto”. Jedynym kryte-
rium wyboru prac był właśnie ich zło-
ty kolor... Zaprezentowani artyści po-
chodzą z Austrii, Polski i Ukrainy.  
Do 29 lutego.

 Prowokator dla dorosłych
CSW zaprasza na przegląd filmowy 

niemieckiego artysty i prowokatora 
Christopha  Schlingensiefa. Ten zmar-
ły w ubiegłym roku twórca, nagrodzo-
ny m.in. Złotym Lwem w Wenecji za 
najlepszy narodowy pawilon w 2011 r., 
jest twórcą takich filmów, jak „Nie-
miecka masakra piłą łańcuchową” czy 
„Freakstars 3000”. 

Przegląd przeznaczony jest tylko dla 
widzów pełnoletnich. Od 28 lutego  
do 3 marca.

 Uplecione opowieści
Wystawa malarstwa i tkanin Beaty 

Joanny Przedpełskiej w Instytucie Sło-
wackim na Starym Mieście zatytuło-
wana jest „Gra w kolory”. Większość 
prac powstała we własnej technice ar-
tystki, z kolorowych, posplatanych 
sznurków. Każdy taki wielobarwny  
gobelin to zapis konkretnych nastro-
jów i przemyśleń autorki. Od 17 lute-
go do 17 marca.

 Skarby Egiptu
W Muzeum Archeologicznym moż-

na zobaczyć wystawę „Papirusy, mu-
mie, złoto... Michał Tyszkiewicz 
i 150-lecie pierwszych polskich i lite-
wskich wykopalisk w Egipcie”. Hra- 
bia Tyszkiewicz, zapalony myśliwy,  
podróżnik i kolekcjoner, prowadził 
wykopaliska między innymi w Kar- 
naku i Tebach Zachodnich. Wystawa 
prezentuje najpiękniejsze zbiory z ko-
lekcji, którą wówczas zgromadził.  
Do 31 maja. 

 Poza ciałem
W Starej Galerii ZPAF przy placu 

Zamkowym otwarto wystawę „Bey-
ond the body” Tomasza Gudzowate-
go, jednego z najbardziej znanych pol-
skich fotografów. Prezentuje ona wy-
bór najciekawszych prac artysty po-
święconych sportowi, ale nie temu 
uprawianemu w błysku fleszy, lecz et-
nicznemu, tradycyjnemu bądź miej-
skiemu (amatorskie wyścigi samocho-
dowe w Meksyku, parkour, sumo).  
Do 2 marca.
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Wyprawa do Galicji Wschodniej
Instytut Historii PAN, Centrum Historii Miejskiej Europy 

Środkowo-Wschodniej i Dom Spotkań z Historią zapraszają  
na nieco sentymentalną wyprawę do przedwojennej Galicji 
Wschodniej. Miasteczko Śniatyń (dziś zachodnia Ukraina) i je-
go mieszkańcy – Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy i Ormianie 
– to przykład wielonarodowej Polski, którą zmiotły z powierzch-
ni Ziemi dwie wojny światowe. Możemy ją oglądać jedynie na 
zdjęciach z rodzinnych albumów, takich jak te robione przez tu-
tejszego fotografa Ignacego Schmitzlera. Projekt, którego częścią 
jest wystawa „Ludzie od Schmitzlera: mieszkańcy przedwojen-
nego Śniatynia”, zakłada także badania nad tożsamością miesz-
kańców pogranicza z początku XX wieku i przemianami zbioro-
wej pamięci ich potomków. (ng)                                    do 18 marca

Kainowy czas
Nie kończy się kainowy czas. Ale dlaczego wciąż w nas to siedzi, Panie, dlaczego w nas? 

Dzieło „Ja, Kain”, w którym trudnych pytań jest dużo więcej, skomponował Edward Pał-
łasz do libretta Joanny Kulmowej. Oboje autorzy zadedykowali swój utwór Stefanowi 
Sutkowskiemu, dyrektorowi Warszawskiej Opery Kameralnej, znanemu z konsekwent-
nego propagowania polskiej twórczości współczesnej.

Kulmowa i Pałłasz dają „Kainem” przykład nie tylko mistrzostwa warsztatu, ale też peł-
ni sił twórczych. Nawiązują swobodny kontakt z publicznością z energią młodości, ale 
i w zgodzie z wymogami sztuki epoki komputerów. Gęsta od początku spektaklu atmos-
fera spektaklu zawiera elementy nader znajome z codzienności, a do tego wyrażane języ-
kiem współczesnej ulicy. Przedstawienie toczy się wartko, od początku zmierzając ku te-
mu, co nastąpi, bo nastąpić musi. A to już zasługa realizatorów. Jitka Stokalska, reżyserka, 
i Marlena Skoneczko, projektantka dekoracji, sprawiły, że maleńka scena bez problemu 
pomieściła sprawy wielkie i ostateczne. Wokaliści Jan Monowid i Andrzej Klimczak 
śmiało mogą konkurować z gwiazdami teatru i filmu także jako aktorzy. No i jeszcze wy-
śmienicie śpiewają. Jednakże trzykrotnie zaprezentowanej prapremiery spektaklu  
„Ja, Kain”, wystawionej w ramach Fe-
stiwalu Oper Kameralnych XX i XXI 
wieku, więcej już nie zobaczymy. Mała 
scena oferująca wielką sztukę na miarę 
stolicy, kraju, a nawet Europy dyspo-
nuje kompromitująco niskim budże-
tem. Aż kainowy nóż się otwiera…

Ewa Solińska

20 lat na fotografii
„Postdokument” to kolejny długoterminowy projekt artystyczny 

CSW. W jego ramach prezentowani są artyści skupiający się przede 
wszystkim na funkcjonowaniu otaczającej nas rzeczywistości. „Świat 
nie przedstawiony. Dokumenty polskiej transformacji po 1989 roku” 
to pierwsza wystawa z tego cyklu, na której można obejrzeć zdjęcia naj-
ciekawszych polskich i zagranicznych fotografów dokumentujących 
zmieniające się społeczeństwo polskie na przestrzeni ostatnich 20 lat. 
Napotkamy tu takie nazwiska, jak Anna Beata Bohdziewicz, Rineke 

Dijkstra, Chris Niedenthal, Michał Szlaga – na zdjęciu jego praca „Bez tytułu (Stocznia 
Gdańska)” – Juliusz Sokołowski, Konrad Pustoła, Wojciech Wieteska, Łukasz Trzciński, 
Tomasz Tomaszewski i wiele innych. Jedni portretowali wielkie historyczne momenty, 
inni skupiali się na śmiesznostkach albo łapali piękne chwile. (ng)                 do 15 kwietnia
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Teresa Sołtysiak: Jest Pani znakomitym przy-
kładem na to, że umysł nie ma wieku, a twórczość 
nie zna granic. Po 70. urodzinach wydała Pani 
trzy interesujące książki. W życiu na nic nie jest  
za późno?
Krystyna Uniechowska-Dembińska: – Jak 

najbardziej. Tyle spraw ciągle mnie fascy-
nuje. Staram się być aktywna, by umysł  
nie zardzewiał. Myślę, że aby zachować 
młodość psychiczną, trzeba też korzystać  
z życia. Sięgać po to, co dobre. Wolę zjeść 
kawałek dobrej czekolady niż całą tablicz-
kę kiepskiej.

Pani twórczość, inspirowana własnym życiem,  
jest silnie zakorzeniona w przeszłości.
– Z perspektywy inaczej patrzy się na  

teraźniejszość. Żyłam w różnych epokach. 
Moje doświadczenia to przedwojenne 
dzieciństwo, wojna, gehenna Powstania 
Warszawskiego, terror czasów stalinow-
skich, szarość PRL. Mimo drobnego pe-
cha, co do czasu urodzenia, uważam,  
że całe moje życie było cudowne. Groza  
to mówić dzisiaj, kiedy wszyscy narzekają  
i piszą takie rozpaczliwe książki o bezsen-
sie egzystencji. 

Wirus, który niszczy motywację do życia, rozprze-
strzenia się?

– Panuje generalne dosmucanie. Może to 
wina starszego pokolenia, które przeżyło 
trudne lata i przekazało dzieciom w ge-
nach, że ciemna strona życia dominuje?  
Ja zostałam inaczej wychowana.

O czym można przeczytać w książce „Antoni Unie-
chowski, czyli magiczne widzenie świata”. To napi-
sana przez Panią biografia ojca, znakomitego gra-
fika i ilustratora. Dzieci piszące o sławnych rodzi-
cach często popadają w skrajność. Powstają „żywo-
ty świętych” albo pamflety. Pani jest gdzieś 
pośrodku.
– Nigdy nie miałam pretensji do ojca. 

Odwrotnie, to był wieczny zachwyt, nawet 
nad jego dziwactwami. Ojciec mówił: „Pa-
miętaj Krysiu, tatuś to rodzaj Pana Boga”. 
I tak go do końca traktowałam.

Nie ukryła Pani w książce jego lekkiego stylu ży-
cia. Ojciec zarabiał niewiele i nieregularnie. Mówił: 
„Nie czuję wstrętu do alkoholu; wódki i pacierza 
nigdy nie odmawiam; przy stolikach modnych ka-
wiarni spędziłem kilkadziesiąt lat życia”.
– Mnie to szalenie imponowało. Kiedy 

podrosłam, zaczął zabierać mnie do noc-
nych lokali. Przez to wyrzucono mnie 
z gimnazjum w Krakowie, gdzie zamieszka-
liśmy po wojnie (ojciec pracował w „Prze-
kroju”). Tryb życia mojego ojca był niezno-

śny dla mojej mamy, choć go tolerowała. 
Sama była osobą pracowitą, uporządkowa-
ną i na serio. To ona w małżeństwie nosiła 
spodnie, miała stałą posadę. Kiedy umarła 
na początku wojny, ojciec przejął jednak 
wszystkie obowiązki domowe.

Pisze Pani, że w dzieciństwie ojciec mówił na  
Panią „do widzenia”, ponieważ ciągle wychodził 
i nigdy, ze względu na nocne barowe życie,  
nie widziała Pani, jak przychodzi. Nie czuła się  
Pani przez niego opuszczona?
– Nie. W tych pierwszych latach miałam 

stale obok siebie babcię, matkę, nianię. 
Obecność ojca nie była konieczna. Dopie-
ro później, po dziesiątym roku życia, kiedy 
człowiek tak naprawdę zaczyna się kształ-
tować, a zbiegło się to u mnie ze śmiercią 
mamy, ojciec zaangażował się w moje wy-
chowanie. I miał na mnie największy 
wpływ…

…i swoje niekonwencjonalne metody 
pedagogiczne. 
– Jego sposób wychowania okazał się 

znakomity. Spowodował, że względnie 
bezboleśnie szłam przez życie, nie przej-
mując się specjalnie niczym, nie biorąc 
spraw jako ostateczność. Mój ojciec po-
strzegał życie wielowymiarowo, nic dla 

Wnuczka  
włoskiego 
księcia

W końcu grudnia ubiegłego roku zmarła KRYSTYNA UNIECHOWSKA-DEMBIŃSKA, autorka 
książek, córka wybitnego rysownika i ilustratora Antoniego Uniechowskiego. 
Poniżej ostatni, nigdzie niepublikowany wywiad, jakiego udzieliła kilka miesięcy temu
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niego nie było czarno-białe. Potrafił pięk-
nie żyć. Codzienność nigdy go nie poko-
nała, zawsze był „ponad”. Przed czasami 
koszmarną rzeczywistością uciekał w świat 
swojej wyobraźni. Odskocznię znajdował 
w przeszłości, w jej kulturze materialnej, 
w stylach różnych epok. I kiedy rysował, 
oddawał ducha tamtych czasów. Nigdy nie 
interesowało go natomiast dłubanie w psy-
chice, swojej czy cudzej. W sumie nasze 
relacje były oparte na ogromnym zaufaniu 
i ironii. Z dłuższej perspektywy okazuje 
się, że był to strzał w dziesiątkę.

Była Pani córeczką tatusia?
– Ojciec zawsze był ze mnie zadowolony 

Wierzył we mnie i był przekonany, że ze 
wszystkich życiowych zakrętów wyjdę ele-
gancko. Oczywiście czasami bardzo go iry-
towałam. Te moje romanse, małżeństwa, 
rozwody.

Ile razy była Pani zaobrączkowana?
– Cztery. To dużo. 
Wzięła sobie Pani do serca powiedzenie ojca „Kie-
dy na kobietę zawołają »żono«, już ją żywcem 
pogrzebiono”?
– Potraktowałam to serio jak mało co.
Lubiła Pani stan ciągłego zakochania?
– Jak chyba każdy. Miałam intuicyjny dar 

kokietowania i niestety w miłości lubiłam 
narzucać reguły gry. Zakochiwałam się ca-
łym sercem, ale to było płytkie. Pierwsze 
dwa małżeństwa zawarłam jako szczeniak, 
z powodów bardziej formalnych. Mieszka-
nia były wtedy na wagę złota. Ojciec nale-
gał, by każdy mój narzeczony, pomieszkują-
cy u nas, miał meldunek. Można go było 
uzyskać tylko poprzez małżeństwo.

Pochodzenie chyba ułatwiło Pani pisanie? Opowie-
ści rodzinne, które Pani wykorzystuje w książkach, 
to bez dwóch zdań „samograj”.
– Zawsze fascynowały mnie tajemnicze 

opowieści, a w dziejach mojej rodziny roi 
się od niesamowitych historii i dziwacz-
nych postaci. Rodzina ze strony ojca po-
chodziła z Kresów. Dla nich potopem była 
bolszewicka rewolucja i I wojna światowa. 
Potracili ogromne majątki. Również po 
kądzieli wyglądało to frapująco. Moją mat-
ką była Maria Assunta, urodzona w Wene-
cji, córka włoskiego księcia Ferdynanda 
Alfonsa de Liguori di Presice i polskiej zie-
mianki Jadwigi z Chludzyńskich. Małżeń-
stwo dziadków się rozpadło. Babcia za-
mieszkała w Warszawie. 

W „Apokryfie weneckim” wcieliła się Pani w rolę 
Sherlocka Holmesa i odkryła tajemnicę, dlaczego 
część polsko-włoskiej rodziny ze słonecznych Włoch 
przeniosła się do Polski, kraju o tak paskudnej po-

godzie. Babcia to najważniejsza osoba w Pani 
dzieciństwie?
– Tak. Była bardzo piękna, miała fiołko-

we oczy. Ubierała się w suknie w kolorze 
czerwonego wina, w jego różnych odcie-
niach. Zastanawiała się – włożyć dzisiaj 
suknie malagę, bordeaux czy może vin ro-
sé? To była bardzo dziwna, tajemnicza pa-
ni. Napisałam o niej wszystko, co mogłam 
odtworzyć z pamięci, z nielicznych ocala-
łych dokumentów.

Czy „Apokryf wenecki” narodził się z tęsknoty?
– Za ludźmi i sztuką życia, która dzisiaj 

zanika. Wtedy, chociaż bywało kiepsko 
finansowo i na rodzinnych spotkaniach 
podawano suche ciasteczka, to na pięknej 
porcelanie. Starano się, by życie nie stało 
się byle jakie. Kiedyś spędzałam wakacje 
w majątku wujostwa Zdziechowskich 
w Słaboszewku. Skromny prowincjonalny 
dwór wydawał mi się rajem. Ze względu 
na wzajemną, bezinteresowną życzliwość, 
jaka tam panowała. Od państwa domu 
do małego kucharczyka. Wszyscy starali 
się umilić sobie wzajemnie życie. Ogro-

dem, obiadem, urządzeniem skromnego 
pokoju. W tych starych, eleganckich for-
mach bycia było piękno, łagodność, 
empatia. 

W towarzystwie nie rozmawiano o rzeczach 
nieprzyjemnych.

– To dowód na dyskrecję ówczesnego 
wychowania. O pewnych sprawach nie na-
leżało głośno mówić, bo co to innych ob-
chodziło? Dzisiaj już nikt tego nie potrafi. 
Jak się spotykamy, to zaczynają się te opo-
wieści o zdrowiu, że boli, że jest źle. I to 
ciągłe narzekanie na brak pieniędzy.

W Pani twórczości pojawia się też opis destrukcji 
i zagłady. W „Apokryfie” jest nim Wenecja,  
za której piękną fasadą czai się wilgoć, rozkład, 
zniszczenie. W książce „Był pałac” widzimy sym-
boliczny koniec kultury ziemiańskiej. To rodzaj 
oswajania się ze śmiercią?
– Każdy, na swój sposób, musi się zmie-

rzyć z przemijaniem. W powieści „Był pa-
łac” wykorzystałam swoje przeżycia, kiedy 
po upadku Powstania Warszawskiego ra-
zem z ojcem znaleźliśmy schronienie 
u wuja Janusza Zdziechowskiego w jego 

Biały Domek w Łazienkach na rysunku Antoniego Uniechowskiego
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majątku Rzędowice na Kielecczyźnie. Pa-
łac przygarniał rozbitków i tętnił życiem. 
Wuj zdawał sobie sprawę, że do końca 
wojny zostało kilka miesięcy i chciał jak 
najmniej zostawić bolszewikom. Rozpo-
częły się kulinarne orgie. Pamiętam na ro-
senthalowskiej i miśnieńskiej porcelanie 
(a niech tam, niech się potłucze, na zatra-
cenie) te kaczki w pomarańczach, piecze-
nie z dzika, trufle zapiekane w schabie, 
najlepsze trunki, a na koniec kubańskie cy-
gara. Ludziom udzielił się nastrój rozryw-
ki, na przekór rzeczywistości. To był bal na 
Titanicu. Bawmy się, ucztujmy, biesiaduj-
my, bo nie wiemy, czy świat potrwa jeszcze 
dwa tygodnie. Myślę, że najciekawszą ce-
chą życia jest jego nieprzewidywalność.

W książce „Był pałac” nie powiela Pani landrynko-
wego mitu polskiego dworku. Przeciwnie, dema-
skuje Pani wszechobecny teatr rytuałów. 
– O to mi chodziło. Na końcu opisuję 

scenę rabunku pałacu, dokonanego nie 
tylko przez okolicznych chłopów, ale też 
przez jego gości. Pamiętam zachowanie 
moich ciotek „na poziomie”, które rwały 

sukna, zabierały jedzenie, przywłaszczały 
sobie najróżniejsze rzeczy. To mną wstrzą-
snęło. Myślę, że my również zniszczyliśmy 
ten, mówiąc symbolicznie, pałac. Dokona-
ła się zagłada starej, tradycyjnej, ziemiań-
skiej i jakże ważnej Polski. Wyrwa po niej 
ciągle pozostaje.

W powieści „Złota 9. Kino Palladium”, która dzieje 
się w czasach stalinowskiego terroru, pisze Pani, że 
wszyscy „ku pokrzepieniu” mieli swoją bajkę; było 
nią to, co istniało przed wojną. To też Pani bajka?
– Nie dzielę życia na dobre i złe okresy. 

Całe ono jest bajką. Może dlatego, że ni-
gdy nie chciałam „mieć”, a i tak życie mi 
dawało. Ci, którzy tłuką głową o ścianę, 
żeby „mieć”, zazwyczaj zostają z pustym rę-
kami, a jak nie, to z pustym sercem. Teraz 
jest taki trend, że ludzie mało się zajmują 
swoimi wewnętrznymi potrzebami, bar-
dziej frapuje ich pokazanie się. 

Sukces ma wyłącznie wymiar materialny?
– Dla mnie sukcesem jest bogactwo wy-

obraźni, którą staram się wyrażać w swoim 
pisaniu. Nigdy zresztą nie uważałam się za 
pisarkę. Zawodowo zajmowałam się tłu-
maczeniami i pisaniem dialogów do dub-
bingowanych filmów. Pisanie to dla mnie 
sposób na zagłębienie się we własnej rze-
czywistości, ale też rozrywka, ucieczka od 
codziennych obowiązków. Kiedy w domu 
ze wszystkim się uporam, lubię sobie siąść 
i przez godzinę, dwie coś naskrobać. Po-
wstają rzeczy, których nigdy nie opubliku-
ję, ale też fragmenty układające się w jakąś 
historię. I powiem pani, że jest coś magicz-
nego w codziennym życiu. Czy pani wie, 
że mam drukarkę i komputer, które robią 
mi sztuczki? Drukarka czasami się zacina 
i wtedy muszę jej coś miłego powiedzieć, 
by ruszyła. Muszę też pochwalić komputer 
i daje słowo, kiedy pomyślę, że zaraz się za-
wiesi, to rzeczywiście się zawiesza. Nie 
wiem, jak to wytłumaczyć. Chociaż, z dru-
giej strony, naukowcy już dawno odkryli, 
że myśl jest rodzajem energii.   

Krystyna Uniechowska z ojcem, 1975 r. Antoni Uniechowski (1903-1976), wybitny 
rysownik; zilustrował prawie 200 książek. 
Zajmował się też scenografią teatralną, 
współpracował z filmem, telewizją i prasą. 
Po wojnie jego rysunki starej Warszawy, 
wydawane w masowych nakładach, 
ozdabiały wnętrza zarówno prywatnych 
mieszkań, jak i lokali publicznych, 
usługowych. Stworzyły najpopularniejszy 
wizerunek stolicy minionych epok.

Widok z Pragi na Stare Miasto
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W Warszawie  
szaleją demony

Warszawa jest miastem przeklę-
tym. Obłożonym klątwą przez dwie 
niewinne, w straszliwy sposób za-
męczone kobiety, które w 1526 r. 

zostały oskarżone o otrucie ostatnich książąt mazowieckich. Co 
pewien czas Dorota Klimaszewska i niejaka Piekarka jako dusze 
przeklęte wychodzą z piekła, by wieść miasto ku zgubie, miesza-
jąc Polakom umysły i skłaniając ich do bezrozumnych zachowań. 
W rezultacie na Warszawę spadają straszliwe klęski: napady 
zbrodniczej głupoty u polityków i władców, zarazy, okupacje 
i rzezie. Klimaszewska ukazuje się „wybranym” w postaci Prze-
najświętszej Panienki, sycąc się składanymi jej hołdami i grożąc 
kolejnymi klęskami w wypadku niedostatku modłów. Bzdura? 
No, nie do końca, biorąc pod uwagę wypowiedź pewnego księ-
dza doktora, twierdzącego, że klęska Powstania Warszawskiego 
była osobistą zemstą Matki Boskiej za niedostatek czci. Konrad 
T. Lewandowski uznał, że uczonego księdza opętał demon (czyli 
pewnie Klimaszewska z Piekarką) i zainspirowało go to do napi-
sania powieści. Czwórka głównych bohaterów to najbardziej dzi-
waczne anioły na świecie – husarz (za życia, rzecz jasna), komu-
nistyczny politruk, dresiara z Pragi i tajemniczy narrator. Mają 
do wypełnienia misję, której charakter jest przez Naczelnego od-
słaniany aniołom krok po kroku. Warszawie grozi ostateczna za-
głada, której tylko czwórka „muszkieterów” może zapobiec, wio-
dąc straszliwe zmagania z siłami ciemności. Klimaszewska z Pie-
karką pod wiadomą postacią dokonują „objawień”, doprowadza-
jąc do stanu histerii prawicowych dewotów i „prawdziwych 
patriotów”, radiomaryjne babcie, kombatantów i część kleru. Na-
czelny, który na wieczne czasy dał Kościołowi moc Ducha Świę-
tego, nie może cofnąć daru i jest niemym świadkiem niegodnego 
wykorzystywania owej mocy – czarnych egzorcyzmów odpra-
wianych przez redemptorystów. Kulminacja zdarzeń następuje 
na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Powieść czyta się jednym tchem, oczywiście pod warunkiem za-
chowania dystansu do zawartych w niej treści, które niejeden po-
traktuje jako obrazę uczuć religijnych albo szarganie świętości 
narodowych. Autor w trafny sposób rysuje i puentuje dręczący 
nas obecnie dance macabre w wykonaniu nienawidzących wszyst-
kiego i wszystkich fanatyków, tych „od krzyża”, i tych mu prze-
ciwnych. Dreszcz przerażenia wzbudza niesamowita intuicja au-
tora, który – pisząc książkę jeszcze przed tragedią smoleńską 
– przewidział spiralę obłędu, w jaką wpadły tysiące mniej odpor-
nych umysłów.

Jarosław Zieliński

Historię dwóch kobiet skazanych za rzekome otrucie księcia  
Janusza III Mazowieckiego przedstawił w „Stolicy” (nr 23/1961) 
w cyklu Siedem Wieków Warszawy Juliusz W. Gomulicki.

Konrad T. Lewandowski „Anioły muszą odejść”, 
Wydawnictwo G+J Książki, Warszawa 2011

Pamiętajcie 
o ogrodach

Tadeusz Górny
Z początkiem roku w Muzeum Niepodległości odbyło się 

spotkanie z okazji ukazania się książki „Kultura studencka. 
Zjawisko – twórcy – instytucje”. Nie promocja, lecz tylko spo-
tkanie, gdyż tego tytułu nie znajdziecie Państwo w księgar-
niach. Jednym z warunków niemałej dotacji, jaką krakowska 
Fundacja STU otrzymała od ministra kultury na wydanie tej 
publikacji, był bowiem zakaz jej sprzedaży w księgarniach.

To zaskakujące ograniczenie może sprawić, że zjawisko 
określane w wielkim uproszczeniu jako kultura studencka po-
zostanie jedynie w pamięci tych, którzy 9 stycznia tłumnie 
stawili się w pałacu Radziwiłłów (d. muzeum Lenina). A mo-
że o to właśnie chodziło? 

Nie sposób jednak pojąć, dlaczegóż to nie mamy pamiętać, 
że właśnie studencka działalność kulturalna miała w II poło-
wie XX wieku znaczący wpływ na rozwój wielu dziedzin kul-
tury narodowej. Znakomite chóry akademickie, studenckie 
zespoły pieśni i tańca, sceny i scenki: od warszawskiego STS-u 
i gdańskiego Bim-Bomu po wrocławskie Kalambur i Gest, 
łódzkiego Pstrąga, wreszcie krakowski Teatr STU czy po-
znański Teatr Ósmego Dnia nadzwyczaj szybko osiągnęły wy-
soki poziom, zyskując pochlebne oceny nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. Organizowane przez studentów festiwale, kon-
kursy i warsztaty artystyczne stymulowały rozwój talentów 
poetyckich (Nagroda Czerwonej Róży), muzycznych ( Jazz 
nad Odrą), kabaretowych (Fama), piosenkarskich (krakow-
ski Studencki Festiwal Piosenki) i dawały impuls do powsta-
nia nowych trendów w sztukach plastycznych. 

Bazą dla tej niezwykłej aktywności były kluby studenckie, 
które zaczęły powstawać już w połowie lat 50. Warszawskie 
Stodoła, Hybrydy i Medyk, krakowskie Jaszczury i Żaczek, 
gdański Żak, łódzkie Siódemki, poznańska Odnowa, szcze-
cińskie Kontrasty, wrocławski Pałacyk i dziesiątki mniejszych 
dawały możliwość rozwoju i opiekę młodym artystom. Mece-
nasem tych działań była organizacja studencka ZSP (SZSP) 
spełniająca w różnych okresach różną rolę: inspirującą, finan-
sującą działania, ochraniającą przed represjami, dokumentu-
jącą aktywność.

Zbigniew Cybulski, Włodzimierz Nahorny, Krzysztof Knit-
tel, Marcin Wolski, Jan A.P. Kaczmarek, Maciej Zembaty, Jo-
nasz Kofta, Stanisław Tym, Jarosław Abramow, Agnieszka 
Osiecka, Maryla Rodowicz, Zbigniew Hołdys, Jacek Kacz-
marski. To tylko trzynaście nazwisk z długiej listy wybitnych 
twórców, w których artystycznych życiorysach kontakt z kul-
turą studencką nie był przypadkowym epizodem. Szkoda, że 
to wszystko należy już do przeszłości. 

Styczniowe spotkanie zgromadziło tych, którzy na zawsze 
zapamiętali słowa piosenki Jonasza Kofty z programu kaba-
retu Hybrydy: Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd 
przyszliście!

z górnej półki
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Prawie 13 tysięcy egzemplarzy sprzedanych na 
przełomie roku świadczy o tym, że ta książka była 
potrzebna. Na prawdę o życiu i twórczości jednego 
z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku mu-
sieliśmy wprawdzie czekać długo, ale walory biogra-
fii wydanej przez niezawodne Iskry w pełni to ocze-
kiwanie rekompensują. 

Moje pokolenie znało Władysława Broniewskiego 
przede wszystkim jako autora wierszy sławiących 
wiekopomne osiągnięcia klasy robotniczej i jej przy-
wódców z towarzyszami Bierutem i Stalinem na cze-
le. O jego bohaterstwie jako młodziutkiego ochotni-
ka Legionów Piłsudskiego, o Srebrnym Krzyżu Or-
deru Virtuti Militari za udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1920 r., o więzieniu NKWD na Łubiance 
wiedzieli tylko nieliczni. 

Będąc beneficjentem PRL-u w najtrudniejszym, 
stalinowskim okresie, był także jego ofiarą. Odma-
wiając Bierutowi napisania nowego tekstu hymnu 
narodowego, po raz kolejny potwierdził swój patrio-
tyzm. Dlatego właśnie, po jego śmierci w roku 1962, 
emigracyjny poeta Kazimierz Wierzyński napisał:

Poszedł na wszystko,
Szaławiła i zawadiaka,
Dotarł do sedna.
Polska bez niego potoczy się dalej,
On wciąż będzie krzyczał.
Ale jaka!
I to nas pojedna.

Wielce stosownym uzupełnieniem dobrze napisa-
nej przez Mariusza Urbanka biografii jest tomik 
wierszy poety, wydany również przez Iskry. (tag)

REKLAMA 

Broniewski prawdziwy

Mariusz Urbanek „Broniewski. Miłość, wódka, polityka”;
Władysław Broniewski „Wierszem przez życie”,  

Iskry 2011
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Polatajmy
Tekst i zdj´cia Andrzej Kałuszko

Ursynów prezentuje się ładnie z każdej strony – z pod-
ziemia (metro), z gruntu (pasaże, ulice, mieszkanki), 
a najlepiej z powietrza (cała reszta). Dlatego każdy chce 
latać nad Ursynowem. Z wysokości widać, że domy 
wtopione są w zieleń (fot. 1), że Pałac Kultury wygląda 
jak zamek za siódmym lasem z filmów Disneya (choć 
metrem można dojechać do niego w 17 minut), a przede 
wszystkim, że powietrze nad Ursynowem przepuszcza 
światło, czego coraz częściej odmawia powietrze nad 
Śródmieściem. Ratusz dzielnicy stoi naprzeciwko kina, 
więc tytuły wielu wyświetlanych filmów z pewnością 
mają wpływ na decyzje i działania radnych i urzędni-
ków. I tak „1920. Bitwa warszawska” mogła przygoto-
wać ich do starcia na szczeblu centralnym, film „Bez-
droża” skłonił do wydłużenia alei KEN na Służewiec, 
a „Mission Impossible” – do starań o plan zagospoda-
rowania przestrzennego, aby uniemożliwić żarłocznym 
deweloperom łyknięcie pod wielopiętrowe budynki 
każdego istniejącego jeszcze skrawka zieleni.

Oczywiście największą oazą zieleni na Ursynowie jest 
Las Kabacki, nad którym warto polatać i często się to 
robi (fot. 2). Z okien samolotu da się wtedy zaobserwo-
wać niezwykle interesujące i zachowane w dobrym sta-
nie – drzewostan, krzewostan, trawostan i liczną sieć 
ścieżyn dla rowerzystów zwiedzających leśne ostępy. 

To jednak nie wystarcza. Władze portu lotniczego 
Okęcie dbają, aby spełnić powszechne pragnienie lata-
nia nad samym Ursynowem i dlatego tu właśnie kierują 
samoloty (fot. 3), zamykając inne pasy startowe. Uro-
czy dźwięk maszyn odrzutowych i turbośmigłowych, 
przekraczający mierzalną na jakimkolwiek decybelo-
mierzu liczbę, powoduje występowanie ozdobnych 
pęknięć na ścianach i sufitach domów, a zarazem pod-
wyższa wskaźniki dotyczące liczby głuchych przypada-
jących na jednego mieszkańca Ursynowa.

Ale i sami mieszkańcy dzielnicy chcą oglądać swój 
ukochany Ursynów z lotu ptaka. Temu właśnie służy 
wspaniała górka Kazurka, z której startują fantastycz-
nie wysportowani młodzi rowerzyści i po wybiciu się 
na specjalnie przygotowanym, niczym dla Małysza, 
progu wzlatują wysoko i lecą nad domami (fot. 4). 
Piękne stada rowerzystów, niczym klucze żurawi, szy-
bują nad dzielnicą. Wszyscy im zazdroszczą, bo każdy 
chce latać nad Ursynowem. Podobno władze dzielnicy 
zamierzają skonsultować się z producentami filmu 
„E.T.” w sprawie konstrukcji ogólnodostępnych latają-
cych rowerów; każdy mógłby taki rower pożyczyć, po-
lecieć nim i oddać w miejscu lądowania. Trzymamy 
kciuki. Lećmy razem.

Flesz
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Historia przedstawicielstw dyploma-
tycznych USA w Warszawie jest zaskaku-
jąco długa, sięga bowiem 1871 r., kiedy 
otwarto tu konsulat handlowy, jeden 
z kilkunastu na terenie Cesarstwa Rosyj-
skiego. Pierwszą siedzibą placówki była 
oficyna należącego do Zamoyskich pała-
cu Błękitnego przy ulicy Senatorskiej 37 
(ówcześnie 33). Po 1882 r. konsulat prze-
prowadził się do nowo wzniesionej pała-
cowej kamienicy przy Erywańskiej 12 
(obecnie Kredytowa). Właściciel wy-
twornej rezydencji, bankier Józef Ra-
wicz, został mianowany konsulem. Na 
początku XX wieku kolejną siedzibą 
konsulatu stała się neogotycka kamienica 
przy Smolnej 10, stanowisko konsula 
pełnił zaś wówczas George Ifft. Obec-
ność przedstawicieli rządu USA w pała-
cu Zamoyskich była jednak w jakiś spo-
sób kontynuowana, skoro po pierwszej 
wojnie światowej wprowadziła się doń 
Amerykańska Misja do Spraw Żywno-
ściowych. Działała tylko w pierwszym 
półroczu 1919 r., ale fakt ten od razu 

upamiętniono tablicą z brązu, dziś już 
nieistniejącą. W tym czasie odrodzone 
państwo polskie i USA nawiązały stosun-
ki dyplomatyczne. Stanowisko posła nad-
zwyczajnego i ministra pełnomocnego 
pełnił w latach 1919-1924 Hugh S. Gib-
son, a siedzibą poselstwa znów stał się pa-
łac Błękitny. Kolejny poseł, Alfred J.  
Pearson, sprawował swój urząd tylko 
przez rok i zapewne dopiero na początku 
kadencji Johna B. Stetsona Jr. (1925- 
-1929) poselstwo zajęło część pałacyku 
Wołowskich przy ulicy Foksal 3/5. Wnę-
trza tej niemłodej już, bo ukończonej 
w 1879 r. budowli Amerykanie dzielili 
z poselstwem norweskim, które wynaj-
mowało pierwsze piętro, ale tylko oni 
dokonali gruntownej przebudowy swego 
apartamentu, nadając mu charakter kom-
nat rodem ze staropolskich kamienic 
mieszczańskich. W jednej z nich zapro-
jektowano belkowaną, polichromowaną 
powałę wspartą na krępej kolumnie drew-
nianej oraz rzeźbione schody o balustra-
dzie wypełnionej spiralnie skręconymi 

słupkami, w drugiej zaś – m.in. sklepie-
nia o dekoracji sztukatorskiej nawiązują-
cej do tzw. sklepień lubelskich (wczesny 
wiek XVII), wsparte na przysadzistych 
kolumnach, a także „renesansowy” komi-
nek z kafli malowanych w scenki rodza-
jowe. W tym samym stylu wykonano 
ciężkie meble. 

W 1930 r. John N. Willys został zaprzy-
siężony jako pierwszy tytularny ambasa-
dor w Polsce. Podniesienie rangi przed-
stawicielstwa wymagało bardziej prze-
strzennej siedziby i taką dysponowano 
już przy Świętokrzyskiej 36/40. Olbrzy-
mia kamienica drugą elewacją frontową 
wychodziła na ulicę Jasną, a trzecią zwra-
cała się ku ulicy Szkolnej. Zbudowano ją 
około 1903 r. dla braci Arona i Izraela 
Bachrachów, właścicieli licznych kamie-
nic i domów handlowych na terenie Ce-
sarstwa, z których jeden, niezwykle luk-
susowy, znajdował się w Warszawie przy 
ulicy Kotzebue 10 (obecnie Fredry). 
W 1933 r. spadkobiercy braci sprzedali 
kamienicę wiedeńskiemu towarzystwu 
ubezpieczeń Kotwica, które po później-
szej fuzji znane było w stolicy pod nazwą 
Vita-Kotwica. Spis adresowy na rok 1930 
wymienia jeszcze jako siedzibę poselstwa 
pałacyk przy Foksal, ale oprócz niego 
także konsulat przy Jasnej 11, a więc 
w skrzydle kamienicy Bachrachów. 
Ogromny apartament na pierwszym pię-
trze już przed pierwszą wojną światową 
gościł konsulat niemiecki. W bliżej nie-
ustalonym czasie nastąpiła przeprowadz-
ka przekształconego w ambasadę posel-
stwa pod ten właśnie adres, natomiast 
o dalszych losach siedziby w rezydencji 
Wołowskich brak informacji. Budynek 
ten spłonął we wrześniu 1939 r. W chwi-
li wybuchu drugiej wojny światowej am-
basadorem USA w Polsce był Anthony 
J. Drexel Biddle Jr. (1937-1943). Pra-
cownicy placówki i ich rodziny, w su- 
mie 43 osoby, opuścili bombardowaną 
i ostrzeliwaną Warszawę 21 września 
1939 r. W tej grupie wyjechał również 
Julien Bryan, słynny fotograf i filmowiec, 
ofiarnie uwieczniający pierwszy etap za-
głady miasta. Kamienica przetrwała do 
2 września 1944 r. Tego dnia trafiły w nią 
niemieckie bomby lotnicze, burząc dom 
niemal doszczętnie, z wyjątkiem murów 
narożników. Szczątki te rozebrano zaraz 
po wojnie i dziś nic już nie upamiętnia 
amerykańskiego epizodu w dziejach uli-
cy Jasnej. 

Warszawa na starej fotografii

Jarosław Zieliƒski
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Ambasada USA przy ulicy Jasnej 11, lata 30. XX wieku
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W wypadku jakichkolwiek pytań, także tych związanych z wystawieniem faktury, 
prosimy o kontakt z p. Natalią Grzywalską: info@warszawa-stolica.pl lub tel. 22 741 01 30

Jednocześnie przypominamy, że prenumeratę wersji elektronicznej „Stolicy” można zamówić za pośrednictwem www.egazety.pl
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