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W numerze:

Dokładnie sześć lat temu w kwietniu 
2006 r. pojawił się pierwszy numer 

wznowionej – jako miesięcznik – „Stolicy”. 
Od tego czasu pismo ukazało się 64 razy. 
Wznowienie i kontynuacja zostały podjęte 
lege artis po uzyskaniu praw do tytułu 
i znaku graficznego od poprzednich wła-
ścicieli. To stało się podstawą kontynuowa-
nia numeracji, a dla Biblioteki Narodowej 
– przyznania miesięcznikowi numeru 
ISSN dawnego tygodnika. Od samego po-
czątku nasze pismo przyjęło zasadę niean-
gażowania się w żadne bieżące spory 
i przepychanki polityczne – jest otwarte na 
poglądy i idee autorów różnych orientacji 
i  światopoglądów. Jedyne kryteria, jakie 
przyjęliśmy, to wiedza, znajomość tematu 
i jakość autorskich wypowiedzi. Od pierw-
szego numeru mamy przede wszystkim na 
uwadze – szeroko pojmowane – dobro na-
szego miasta i jego mieszkańców. Pomimo 
niesprzyjającego obecnie kulturze otocze-
nia ekonomicznego i wbrew ułomnościom 
ludzkiej natury zachowanie pisma kulto-
wego dla warszawiaków, silnie związane-
go z historią i tradycją Warszawy, stanowi 
wartość nadrzędną. 

Cieszymy się, że „Stolica” ceniąca trady-
cje, również dobrych praktyk wydawni-
czych, została tak serdecznie przyjęta przez 
Czytelników; za wierność i dobre słowa 
bardzo Państwu dziękujemy. Przekazując 
kolejny, 64. numer miesięcznika „Stolica” 
do rąk Czytelników redakcja będzie 
wdzięczna za wszelkie opinie i uwagi – za-
równo na bieżące tematy poruszane w na-
szym piśmie, jak i  podsumowujące naszą 
sześciolatkę. 

Ewa Kielak Ciemniewska
Redaktor naczelna 
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a  2 marca, po 10 latach kierowania 
Biurem Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, ze stanowiskiem pożegnała 
się Ewa Nekanda-Trepka. Społeczni 
obrońcy zabytków chwalili ją m.in. za 
finansowe wspieranie odnowy zabyt-
kowych cmentarzy i zorganizowanie 
remontu piwnic na Starym Mieście, a 
ganili za zgodę na rozbiórkę wpisanej 
do rejestru zabytków Hali Koszyki. 

 Prawie 30 mln zł zostało przewi-
dziane w wieloletnim planie inwesty-
cyjnym miasta na budowę przedszko-
la i podstawówki na Polach Wilano-
wskich. Inwestycja zacznie się jeszcze 
w tym roku.

 Przetarg na 55 radiowozów, spe-
cjalistyczne szkolenia (w tym języko-
we), modernizacja Systemu Wspoma-
gania Dowodzenia – tak stołeczna 
straż miejska przygotowuje się do  
Euro 2012. Strażnicy uczą się rozpo-
znawać dokumenty obcokrajowców 
i działać w tłumie. 

 Ogłoszony został przetarg na  
urządzenie w Warszawie 55 wypoży-
czalni, w których stanie ogółem tysiąc 
rowerów. 

 14 marca na stanowisko rektora 
Politechniki Warszawskiej w kadencji 
2012-2016 został wybrany prof. dr 
hab. inż. Jan Szmidt z Instytutu Mi-
kroelektroniki i Optoelektroniki. 

 15 marca warszawska Straż dla 
Zwierząt otworzyła przy ul. Wolskiej 
60 „okienko życia” – specjalny domek 
dla bezdomnych zwierząt. „Zamiast 
wywozić zwierzątko do lasu i skazy-
wać na śmierć głodową, można je 
przyprowadzić do okienka. Tu zwie-
rzę otrzyma fachową opiekę, a potem 
trafi do ciepłego domu” – tłumaczył  
Tomasz Justyniarski ze Straży dla 
Zwierząt. Ale już po dwóch dniach 
„okienko życia” zapełniło się niechcia-
nymi stworzeniami i trzeba było, nie-
stety, wstrzymać przyjęcia.

 16 marca przy ulicy Młynarskiej 
zostało otwarte Centrum Bezpieczeń-
stwa. Powstało ono m.in. z myślą  
o Euro 2012. Tu będzie się mieścić 
główny sztab Ratusza. Pracownicy 
Centrum będą mieli na bieżąco do-
stęp do różnych danych – prognoz 
meteorologicznych, liczby wolnych 
miejsc w szpitalach czy interaktywnej 
mapy lokalizacji tramwajów.

 18 marca runął mur oddzielający 
Stare Powązki od cmentarza Żydow-
skiego. Zniszczone zostało nie tylko 
ogrodzenie, ale też 70 nagrobków  
katolickiej nekropolii.

Most Północny 
otwarty!
Warszawa czekała na oddanie kolejnej 

przeprawy rzecznej całe dziesięć lat 
– tyle minęło od otwarcia mostu Siekierkow-
skiego. Most Północny, oficjalnie nazwany 
(mimo sprzeciwu warszawiaków) mostem 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, spina z sobą 
Bielany i Białołękę. Cieszą się z niego zwłasz-
cza mieszkańcy tej drugiej dzielnicy, którzy, 
aby dostać się na lewą stronę Wisły, musieli 
odstać swoje w korkach na moście im. gen. 
Stefana Grota-Roweckiego. Teraz korki, 
niestety, przeniosły się w rejon niedokończo-
nego skrzyżowania trasy nowego mostu z uli-
cą Modlińską, ale drogowcy obiecują jak naj-
szybciej rozwiązać ten problem. Z kolei 
mieszkańcy Bielan obawiali się zalewu samochodów z prawobrzeżnej części miasta – na ra-
zie jednak sytuacja jest stabilna. Większe korki tworzą się jedynie w okolicy stacji metra 
Marymont.

Most Północny ma bardzo prostą formę, jest tzw. mostem belkowym, ponieważ rozważa-
ną budowę konstrukcji wantowej z efektownymi pylonami oprotestowali ekolodzy – prze-
prawa znajduje się na terenie Natura 2000 i o rozciągnięte liny mogłyby się zabijać pta- 
ki. Most zaprojektowany przez firmę Schüssler Plan z Düsseldorfu ma 795 m długości  
i 10 przęseł, z których najdłuższe mają po 160 m. Pierwsze przymiarki do budowy zaczęły 
się już w 2002 r., ale podpisanie umowy z wyłonionymi w przetargu wykonawcami – polsko-
hiszpańskim konsorcjum firm Pol-Aqua, Sando oraz Kromiss-Bis – nastąpiło dopiero  
w kwietniu 2009 r. Od tego czasu warszawiacy z zainteresowaniem śledzili kolejne etapy  
budowy, zwłaszcza transport przęseł barką z Gdańska i ich montaż. Wreszcie 25 marca 
otwarto dwie ukończone przeprawy dla ruchu samochodowego. Na otwarcie trzeciej, prze-
zna-czonej dla pieszych, rowerzystów i tramwajów, będziemy musieli poczekać do końca 
czerwca 2012 r. (ng)
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 19 marca budowę dwóch kluczo-
wych dróg wylotowych z Warszawy 
zapowiedziało Ministerstwo Trans-
portu. Pierwsza z inwestycji to ekspre-
sowa obwodnica Marek, która jest 
częścią drogi prowadzącej do Białego-
stoku i dalej na Litwę. Druga wylo-
tówka – na Kraków i Katowice – po-
zwoli ominąć Raszyn i Janki. Prace 
rozpoczną się w przyszłym roku. 

 Od 22 marca widoki ulic Warsza-
wy są dostępne na mapach Google’a. 
Usługa Widok Ulicy (Street View) 
pozwala wirtualnie podróżować i og-
lądać zdjęcia panoramiczne z perspek-
tywy przechodnia.

 25 marca diecezja warszawsko- 
-praska świętowała swoje 20-lecie. 
Utworzył ją w 1992 r. Jan Paweł II. 
Objęła prawobrzeżną Warszawę oraz 
obszar w widłach Wisły i Bugu z 20 
dekanatami, 159 parafiami i 13 ośrod-
kami duszpasterskimi. Jej ordynariu-
szem jest abp Henryk Hoser. 

 Na Saskiej Kępie – w związku 
z Euro 2012 i planowanymi impre- 
zami na Stadionie Narodowym – zo-
stała wyznaczona Strefa Czasowego  
Zakazu Ruchu, ograniczona od pół-
nocy al. Waszyngtona, od południa  
– al. Stanów Zjednoczonych, od za-
chodu – Wałem Miedzeszyńskim,  
a od wschodu – Kanałem Wystawo-
wym. Mieszkańcom i osobom pracu-
jącym na tym terenie zostaną wydane 
identyfikatory uprawniające do poru-
szania się tu pojazdem przez trzy lata. 
Szczegóły na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.

 28 marca we Włochach przy ulicy 
Cegielnianej została oficjalnie otwar-
ta nowa przychodnia zdrowia. Na po-
nad 1200 m2 znajduje się 35 gabine-
tów, w tym poradnie: ginekologiczna, 
dermatologiczna, gastroenterologii, 
kardiologii, okulistyki, stomatologii, 
chirurgii stomatologicznej, leczenia 
uzależnień, zdrowia psychicznego, 
chirurgii ogólnej, chirurgii naczynio-
wej, ortopedii i chirurgii urazowej, 
a także wad postawy. 

 Na Siekierkach i Młocinach roz-
poczęła się budowa nadwiślańskiej 
drogi rowerowej. Docelowo będzie li-
czyć prawie 30 km i prowadzić z Ło-
mianek do Konstancina-Jeziorny. Ma 
mieć o wiele bardziej zróżnicowany 
charakter niż pieszo-rowerowa ścieżka 
wytyczona w zeszłym roku na praskim 
brzegu – miejscami będzie prowadzić 
przez dzikie nadwiślańskie tereny, 
a miejscami  eleganckimi bulwarami.

Mieszkańcy i władze Włoch kontynu-
ują walkę o Raków – poprzemysło-

wą, zaniedbaną część dzielnicy z chaotycz-
nym bazarkiem i drobnymi przedsiębior-
stwami działającymi w postindustrialnych 
zabudowaniach. MPO chce tu postawić 
sortownię śmieci i bazę dla pojazdów tech-
nicznych. Włochowianie są przerażeni wizją 
wysypiska, na które trafiałoby aż 150 tys. 
ton śmieci rocznie. Dlatego – razem z wła-
dzami dzielnicy – zaproponowali zbudowa-
nie na tym obszarze osiedla mieszkaniowe-
go i centrum konferencyjnego z parkiem 
technologicznym, którego ich zdaniem bra-
kuje w stolicy. Tereny Rakowa mają duży 
potencjał rozwojowy: są oddalone od cen-
trum jedynie o 6 km i dobrze skomunikowa-
ne (także z lotniskiem), otacza je gęsta zabu-
dowa mieszkaniowa. Szkoda byłoby marno-

wać taką przestrzeń o potencjalnie śród-
miejskim charakterze na wysypisko śmieci. 

Studenci Wydziału Architektury Politech-
niki Warszawskiej nadali marzeniom miesz-
kańców konkretną postać, tworząc w ra-
mach projektu semestralnego plany miejsco-
wego zagospodarowania przestrzennego 
Rakowa. Studencki konkurs został zorgani-
zowany w ścisłej współpracy z władzami 
dzielnicy. Powstałe koncepcje architekto-
niczne staną się podstawą do zgłaszania 
przez dzielnicę wniosków o  odpowiednie 
zmiany w istniejącym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta. Niestety, rola 
dzielnic w uchwalaniu planów jest tylko  
pomocnicza – ostateczne decyzje należą do 
prezydent Warszawy. 

Wszystkie prace można obejrzeć na stronie 
www.innowacyjnyrakow.pl. (ng)

Co z tym Rakowem?
Zwycięski projekt na zagospodarowanie Rakowa autorstwa Karoliny Gajdy i Katarzyny Jóźwik

Raków – stan obecny
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1934
W styczniu 1934 r. podpisano w Berlinie polsko-niemiec-

ką deklarację o wyrzeczeniu się przemocy w stosunkach 
wzajemnych. Nowe władze niemieckie, które niemal od sa-
mego początku znalazły się w międzynarodowej izolacji ze 
względu na terror stosowany wobec przeciwników politycz-
nych i prześladowania Żydów, pragnęły przełamać ten 
stan, demonstrując wolę pokojowej aktywności na polu 
międzynarodowym. Obok faszystowskich Włoch wybór 
padł na Polskę, gdyż Hitlerowi zależało na usunięciu na-
pięć w stosunkach ze wschodnim sąsiadem, a także, w dal-
szej perspektywie, na pozyskaniu go dla pomysłu wspólne-
go marszu na Wschód. Rzeczpospolita również chciała od-
prężenia w relacjach z Niemcami. Nie była jednak gotowa 
– zgodnie z lansowaną wówczas przez ministra spraw za-
granicznych Józefa Becka koncepcją równowagi w stosun-
kach z oboma dużymi sąsiadami – na jakiekolwiek awan-
turnicze eskapady przeciwko ZSRR. Na razie jednak obie 
strony, choć z różnych powodów, dążyły do załagodzenia 
wzajemnych animozji, co stworzyło korzystny grunt dla wi-
zyty Josepha Goebbelsa w Warszawie (13-15 czerwca) 
i Krakowie (15 czerwca).

Była to pierwsza wizyta niemieckiego ministra w nie-
podległej Polsce. Miała charakter półoficjalny, choć fak-
tycznie nadano jej wysoką rangę polityczną. Główny 
punkt programu stanowił wykład Goebbelsa „Das natio-
nalsozialistische Deutschland als Faktor des europäi-
schen Friedens” (Narodowosocjalistyczne Niemcy jako 
czynnik pokoju europejskiego). Początkowo wykład za-
planowano na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, 
ostatecznie jednak, z obawy przed ewentualnymi prote-
stami, został wygłoszony 13 czerwca w auli Biblioteki 
Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu. Ważnym mo-
mentem wizyty Goebbelsa w Warszawie było 45-minuto-
we spotkanie 14 czerwca z marszałkiem Józefem Piłsud-
skim. Ze względu na zły stan zdrowia marszałka decyzja 
o spotkaniu ważyła się aż do ostatnej chwili. Ostatecznie 

Piłsudski, mimo wyraźnej niedyspozycji, przyjął w Bel-
wederze niemieckiego gościa życzliwie i nie szczędził 
słów uznania pod adresem Hitlera. Biorący udział w roz-
mowie minister Józef Beck otrzymał od ministra propa-
gandy Rzeszy propozycję rozwoju stosunków kultural-
nych między Niemcami i Polską.

Rankiem 15 czerwca Goebbels odleciał do Krakowa że-
gnany przez ministra Bronisława Pierackiego, który kil-
kanaście godzin później już nie żył, śmiertelnie postrze-
lony przez zamachowca na ulicy Foksal.

Mimo tragicznego incydentu bilans wizyty w Polsce wy-
padł dla Goebbelsa pomyślnie. Szef resortu propagandy 
Rzeszy, nie mając szczególnych pełnomocnictw od Hitle-
ra, wypowiadał się w kwestiach politycznych powściągli-
wie, akcentując przede wszystkim wolę porozumienia 
i pokoju. Zdołał, przynajmniej do pewnego stopnia, 
uspokoić polskich rozmówców co do intencji Hitlera, uzy-
skał też dobrą prasę w Niemczech i Polsce, choć w tym 
drugim wypadku materiały o wyraźnie antyhitlerowskim 
charakterze zostały skonfiskowane przez cenzurę.

11 czerwca 1934 
Sobota [9 czerwca]: [...] Cały dzień dykto-

wanie mojego warszawskiego przemówie-
nia. Zrobiło się dobre. Wywrze wrażenie. 

Niedziela [10 czerwca]: wcześnie do füh-
rera. Z nim omówienie warszawskiego prze-
mówienia. Jest nim bardzo przejęty. Tylko 
kilka wyrażeń zostaje zmienionych. Nasta-
wiłem je [przemówienie] bardzo mądrze na 
polską mentalność. Jasno i dobitnie. 

Führer leci do Monachium. Odprowa-
dzam go na lotnisko. Wszystkiego dobrego 
i sukcesu w Wenecji, tego samego on życzy 
mi w Warszawie. Bardzo go [sukcesu] po-
trzebujemy. I powrócić w zdrowiu. On [füh-
rer] jest bardzo wzruszony. Polityka zagra-
niczna nabiera znowu tempa. [...] 

13 czerwca 1934 
Poniedziałek [11 czerwca]: w domu do-

pracowanie przemówienia. Teraz jest bez za-
rzutu. Również Neurath1 jest z niego zado-
wolony. Dodałem cudowne zakończenie. 

Mała sprzeczka z Magdą2. Ale to się ułoży. 
Bada mnie tajny radca Zinn3: reumatyzm 

nerwów i mięśni. Naświetlania. Ale nic 
groźnego. Poza tym Bogu dzięki zdrowy. 
Wieczorem dyplomatyczne przyjęcie: Lip-
ski, Kerchove4, Phipps5, Comnen6. Jest bar-
dzo miło. Rode, Wutz i pani Willer7 śpiewa-
ją cudownie. Wszyscy pozostają do godz. 
1.00 i są bardzo zachwyceni. Kerchove mó-
wi o pakcie z Belgią, takim jak nasz z Polską 
[ze stycznia 1934 r.]. Powiadomię o tym 
führera. 

Wtorek [12 czerwca]: [...] Neurath: mu-
szę przedstawić w Warszawie sprawę księ-
cia pszczyńskiego. Grażyński prowokuje8. 
Nie możemy dać sobie za bardzo dmuchać 
w kaszę. Jutro führer i Neurath do Wenecji. 
Naświetlania u Zinna: widoczne polepsze-
nie. [...]

Wyspany. Czuję się świeżo i jestem gotów 
do walki. Polska prasa pisze dobrze. Jutro 
w południe odlot do Warszawy. Żeby się 
udało!

16 czerwca 1934 
Środa [13 czerwca]: ostatnie prace w Mi-

nisterstwie [Oświecenia Narodowego 
i Propagandy]. Potem jazda. Ludzie życzą 
mi wszystkiego najlepszego. Ogromny sa-
molot „Hindenburg”. Wielkie pożegnanie. 
Lipski9. Bardzo miły. Magda i Helga10, ta 
słodka. Następnie w górę. O godz. 12.00 
nisko nad Polską. Pętla nad Warszawą. 

Dzienniki Josepha Goebbelsa

Oczami wroga
Trwają przygotowania do obszernej, liczącej ponad 2 tysiące stron, polskojęzycznej edycji „Dzienników”  
Josepha Goebbelsa, ministra Oświecenia Narodowego i Propagandy Rzeszy w latach 1933-1945. Tego niełatwego 
zadania podjął się historyk dziejów najnowszych i politolog prof. Eugeniusz Cezary Król na zlecenie wydawnictwa 
Świat Książki. Poniżej publikujemy fragmenty tego ważnego źródła historycznego, dotyczące pobytu  
Josepha Goebbelsa w Warszawie. Niemiecki minister trzykrotnie przebywał w polskiej stolicy, a każda z tych 
wizyt odbyła się w całkowicie odmiennych warunkach historycznych
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Świeci słońce. Całkiem wielkie powitanie. 
Minister spraw wewnętrznych11, MSZ 
Moltke12, prof. Zieliński13. Pełen godności 
uczony. Wielka sensacja!

Ogromne kordony policyjne. Zachowuję 
się całkiem naturalnie.

Do miasta. Żadnego specjalnie dobrego 
wrażenia. Zbyt niejednolite. Do poselstwa. 
Moltkowie bardzo mili. On i żona. Cała 
ulica odgrodzona. Na zewnątrz stąpają po-
licyjne konie. Przez godzinę odpoczywam. 

Potem wielki moment. Zebrała się cała 
śmietanka towarzyska Polski. Zostaję bar-
dzo serdecznie powitany przez prof. Zieliń-
skiego. Napięcie zapierające dech w płu-
cach. Przy silnych oklaskach na podium. 
Następnie przemówienie. Najpierw bardzo 
ciężko. Potem się przemagam. Zakończe-
nie bardzo dobre. Ogromna owacja. Zieliń-
ski: „Cudotwórca...”. Jestem całkiem szczę-
śliwy. Śmiertelnie zmęczony z powrotem 
do poselstwa. Tam był cały gabinet. Beck 
gratulował. 

Wieczorem wielkie przyjęcie. Są tam Ko-
złowski14 i Beck. Mam długą rozmowę 
z Beckiem, który wypowiada się bardzo 
otwarcie na temat wewnątrzpol.[itycz-
nych] stosunków w Polsce. Kozłowski, pre-

mier, jest śmiejącym się kawalarzem. Żaden 
światły umysł. Przyjęcie jest bardzo świet-
ne. Mój wykład trafia na znakomity odbiór. 
Odniosłem wielkie zwycięstwo. Poznaję 
nieskończenie wielu ludzi. Młodzi Polacy, 
młodzi nacjonaliści. Realiści w polityce. 
Militarna klika. Dużo się uczę. Moltkowie 
są szczęśliwi. Bardzo późno do łóżka. Mój 
wielki dzień.

Czwartek [14 czerwca]: w południe zło-
żenie wieńca przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Wielkie ceremonie. Z kompanią 
honorową i tak dalej. Wszystko bardzo 
dostojnie. 

Prasa bardzo pozytywnie o moim wykła-
dzie. Wpisanie się do księgi gości prezyden-
ta państwa. Zwiedzenie Zamku [Królew-
skiego]. Wspaniałe gobeliny. 

Jazda przez Warszawę. Dzielnica żydow-
ska. Smród i pełno brudu. Wschodni Ży-
dzi. Tacy oni są. 

Rozmowa z Beckiem. O wymianie kultu-
ralnej. On jest przyjazny i przebiegły. Jak 
wszyscy Polacy. Obiecuje wszystko i nic. 
Także tej sztuki musimy się nauczyć. Pod 
tym względem Polacy nas wyprzedzają. 
I nie wolno nam sobie robić żadnych 
iluzji. 

Wielkie śniadanie u Becka. Bardzo miło 
i stylowo. Zdobywam sobie uznanie. Za-
służyłem na to. Znowu poznaję całą masę 
ludzi. Polacy są rozbudzonym narodem15. 
Warstwa rządząca jest militarną kliką,  
która ma bardzo niewiele wspólnego 
z narodem. 

Godzina przerwy. Następnie do Piłsud-
skiego. Francuzi chcieli to udaremnić. Ale 
to się nie udało. Marszałek jest faktycznie 
chory. Ale rozmawia ze mną prawie godzi-
nę. Całkiem jowialny i szarmancki. Na 
wpół Azjata. Schorowany. Stary rewolucjo-
nista. Jeszcze starszy niż Hindenburg16. 
Ale jasność [umysłu] żołnierza. Armia  
jest generalnie dobra. Piłsudski trzyma  
Polskę w garści. Wielki człowiek i fana-
tyczny Polak. Nienawiść przeciwko lu-
dziom i wielkiemu miastu. Despota, jak  
sądzę. Podczas rozmowy sypie anegdota-
mi. Na jego życzenie zostaliśmy razem 
sfotografowani. 

Jazda przez miasto. Niemiecka prasa pisze 
bardzo dobrze. Hitler od 2 dni razem 
z Mussolinim w Wenecji. Historyczne spo-
tkanie. Czekam w napięciu na rezultaty. 

Irytuje mnie jakiś dureń od dr. Jahncke-
go17. Poza tym wszystko idzie dobrze.

 Minister propagandy Niemiec Joseph Goebbels (1) w towarzystwie polityków, dyplomatów i wojskowych składa wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Na zdjęciu m.in. poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Niemiec w Polsce Hans Adolf von Moltke (2), 1934 r.



8

Wieczorem przemówienie do kolonii [nie-
mieckiej w Warszawie]. Wszyscy są bardzo 
szczęśliwi. Potem śmiertelnie zmęczony do 
łóżka i do godz. 3.00 w nocy czytanie gazet. 
Hitler święci w Wenecji wielkie triumfy.

Piątek [15 czerwca]: wcześnie wyjazd. 
W towarzystwie policji. Na lotnisko. Wiel-
kie pożegnanie. Polska prasa bardzo dobra. 
Do Krakowa. Znowu wielkie powitanie. 
Z perfekcyjną uprzejmością. Katedra na Wa-
welu. Mnóstwo skarbów sztuki. Wiele 
z Niemiec. Norymberga. Zamek Królewski. 
Cudowne dywany i gobeliny [arrasy]. Ci Po-
lacy są tak dumni ze swojej historii. 

Kościół Franciszkanów z cudownymi no-
wymi oknami18.

Stary uniwersytet. Tu studiował Kopernik. 
Stara tradycja. Muzeum Narodowe: współ-
cześni pol.[scy] malarze z polotem i poten-
cjałem. Kościół Mariacki: ten ołtarz. Wspa-
niałe, cudowne dzieło. Jestem kompletnie 
porażony. 

Krótkie spotkanie z kolonią [niemiecką]. 
Bardzo przyjaźnie. Śniadanie. Wszyscy do-
stojnicy. Palę się do odlotu. 

Lotnisko. W górze. Adieu Polsko. Między-
lądowanie we Wrocławiu. Gazety. Zostają 
połknięte. Führerowi idzie świetnie. Wierzę, 
że to będzie sukces. 

Do Berlina. O godz. 7.45 na miejscu. Mag-
da z dziećmi. Lipski. Bardzo miły. Opowia-
dam. Pol.[ski] minister spraw wewnętrz-
nych zginął w zamachu19. To mogło przyda-
rzyć się również mnie. Przekazuję telegra-
ficznie wyrazy współczucia. Do domu. 

Praca do późnego wieczora. W domu. 
Znowu w domu! Jakże jestem szczęśliwy. 
Praca! Potem sen. Jak to dobrze robi po tych 
ciężkich dniach. Ale sukces jest pewny. 

Dzisiaj sobota. Zaraz biuro. Potem lot do 
Fryburga i Gery. Mój stary Fryburg. 

Ciągle w biegu. Cieszę się na spotkanie 
z führerem. Mamy sobie wiele do opowie-
dzenia. On o Włoszech, ja o Polsce, on 
o Mussolinim, ja o Piłsudskim.

Przypisy i objaśnienia:
1 Konstantin von Neurath, minister spraw zagra-
nicznych Rzeszy.
2 Magda Goebbels, żona Josepha Goebbelsa. 
3 Wilhelm Zinn, profesor Wydziału Medycznego 
Uniwersytetu Berlińskiego.
4 André Kerchove de Denterghem, belgijski dy- 
plomata, w latach 1931-1935 poseł Belgii 
w Niemczech.
5 Eric Phipps, dyplomata brytyjski, w latach 1933-
-1937 ambasador swojego kraju w Berlinie.
6 Nicolae Petrescu-Comnen, w latach 1932- 
-1938 ambasador Rumunii w Niemczech.
7 Wilhelm Rode, niemiecki śpiewak. Maria Wutz, 
niemiecka śpiewaczka operowa. Luise Willer, so-
listka Państwowej Opery Bawarskiej w Mo-
nachium.
8 Jan Henryk XV von Hochberg, książę pszczyń-
ski, toczył spór podatkowy z władzami RP i woje-
wodą śląskim Michałem Grażyńskim. W konse-
kwencji dobra pszczyńskie dostały się w 1934 r. pod 
przymusowy zarząd polski. 
9 Józef Lipski, polski dyplomata, w latach 1934- 
-1939 ambasador RP w Niemczech. 

10 Urodzone w 1932 r. najstarsze dziecko 
Goebbelsa.
11 Bronisław Pieracki, polski wojskowy i polityk 
związany z Józefem Piłsudskim, w latach 1931- 
-1934 minister spraw wewnętrznych rządu RP.
12 Hans Adolf von Moltke, niemiecki dyplomata, 
w latach 1931-1939 poseł, następnie ambasador 
Niemiec w Polsce. 
13 Tadeusz Zieliński, polski filolog klasyczny, histo-
ryk kultury, profesor Uniwersytetu w Petersburgu 
i Uniwersytetu Warszawskiego (1920-1939).
14 Leon Kozłowski, polski archeolog i polityk zwią-
zany z obozem Piłsudskiego, od maja 1934 r. do 
marca 1935 r. premier rządu RP.
15 W oryginale: eine erwachende Nation. Nawią-
zanie do jednego z kluczowych haseł propagando-
wych narodowego nazizmu: Deutschland erwa-
che! (Niemcy, obudźcie się!).
16 Oczywista pomyłka: Paul von Hindenburg uro-
dził się w 1847 r. (zm. 1934 r.), Józef Piłsudski 
20 lat później (zm. 1935 r.).
17 Kurt Jahncke, niemiecki dziennikarz i polityk, 
od 1933 r. wysoki funkcjonariusz, następnie dyrek-
tor Departamentu Prasy RMVP, zastępca szefa 
(rzecznika) prasowego rządu Rzeszy.
18 Chodzi o witraże projektu Stanisława Wyspiań-
skiego z początków XX w.
19 Pieracki padł ofiarą zamachu najprawdopodob-
niej z ręki członka skrajnej Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów.

1939
31 października 1939 r. Joseph Goebbels spotkał się 

w Łodzi z Hansem Frankiem, niedawno mianowanym ge-
neralnym gubernatorem zajętych obszarów polskich. 
Wspólnie ustalili program zdławienia polskiego życia 
kulturalnego. Następnego dnia szef resortu propagandy 
Rzeszy pojawił się w Warszawie, aby zorientować się 
w sytuacji i wybrać wariant propagandowego wykorzy-
stania klęski Polaków.

2 listopada 1939
Wczoraj: [...] Przejazd do Warszawy przez 

pola bitew, całkowicie zniszczone wsie 
i miasta. Obraz spustoszenia. Warszawa: to 
jest piekło. Zdemolowane miasto. Nasze 
bomby i granaty zrobiły swoje. Żaden dom 
nie ostał się w całości. Ludność jest apa-
tyczna i podobna do cieni. Niczym robac-
two pełza po ulicach. Jest obrzydliwie i nie 
do opisania. Na cytadeli. Wszystko jest tu-
taj zniszczone. Nie pozostał kamień na ka-
mieniu. Tu polski nacjonalizm przeżywał 
swoje lata goryczy. Musimy go całkowicie 
wytępić, bo inaczej któregoś dnia znowu 
się podniesie. W Pałacu Blanka krótki od-
poczynek w południe. Otrzymuję sprawoz-

Joseph Goebbels (w jasnym płaszczu) wśród osób, które powitały go w 1934 r. na mokotowskim lotnisku.  
W pierwszym rzędzie stoją m.in. minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki (piąty z lewej),  

Hans Adolf von Moltke (trzeci z lewej) i prof. Tadeusz Zieliński (trzeci z prawej)
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dania o sytuacji w mieście, które są niemal 
beznadziejne. Za to naród polski może po-
dziękować swoim podżegaczom. 

Wizyta w pałacu Belwederskim. Tu pol-
ski marszałek [Piłsudski] żył i pracował. Je-
go pokój i łoże, w którym zmarł. Tu można 
pojąć, co się ma do stracenia, gdy polska in-
teligencja dostanie możliwość rozwinięcia 
skrzydeł. Poza tym wizyta w tym pałacu 
stała się całkowicie bez sensu. Jeszcze prze-
jazd przez miasto. Miejsce grozy. Wszyscy 
jesteśmy zadowoleni, kiedy możemy stąd 
odlecieć. O godz. 2.00 [po południu] od-
lot. Lądujemy znowu w Berlinie wraz z na-
dejściem zmierzchu. [...]

3 listopada 1939
Wczoraj [...] U führera. Przedstawiam mu 

raport z podróży do Polski, która go bardzo 
interesuje. Przede wszystkim mój opis pro-
blemu żydowskiego znajduje jego całkowi-
tą aprobatę. Żyd to odpadek. Zagadnienie 
bardziej kliniczne niż społeczne. Pod-
opieczni Anglii! Musimy ten problem 
znacznie bardziej wyeksponować w naszej 
propagandzie. [...] Pytanie: czy powinni-
śmy zezwolić na prezentację zdjęć znisz-
czeń Warszawy? Zalety i wady [takiej decy-
zji]. Zaleta to oddziaływanie wstrząsowe. 
Führer chce najpierw obejrzeć te zdjęcia. 
Muzeum Piłsudskiego [w Belwederze] füh-
rer nakazuje na moją propozycję zamknąć. 
W przeciwnym razie mogłoby się ono stać 
centralnym punktem polskich nadziei. [...]

1942
Joseph Goebbels w sierpniu 1942 r. bawił kilka dni 

w Kwaterze Głównej führera w Winnicy na Ukrainie, gdzie 
prowadził długie rozmowy z Hitlerem. Jeden z wątków 
koncentrował się wokół nagannej postawy Hansa Franka, 
którego dni na urzędzie wydawały się być policzone. Goeb-
bels, który szczerze nie cierpiał generalnego gubernatora, 
postanowił w drodzie powrotnej do Berlina zatrzymać się 
na kilka godzin w Warszawie, aby znaleźć jakiś materiał 
obciążający swego adwersarza, a przy okazji rzucić okiem 
na miasto, w którym był już w 1934 i 1939 r. Krytyczne 
obserwacje dostarczyły mu argumentów do dalszych in-
tryg przeciwko generalnemu gubernatorowi. Wysiłki Goeb-
belsa w tym względzie spełzły jednak na niczym, gdyż Hi-
tler, mimo wielu zastrzeżeń do działalności Franka, do 
końca wojny nie udzielił mu dymisji.

21 sierpnia 1942
Wczoraj: [...] Tego ranka muszę znowu 

wstać bardzo wcześnie, gdyż jeszcze po po-
łudniu chcemy znaleźć się w Berlinie, 
a przedtem mieć międzylądowanie w War-

szawie. [...] Około godz. 11.00 docieramy 
do Warszawy. Panuje tropikalny upał. Czło-
wiek czuje się tak, jakby znalazł się w pie-
karskim piecu. Odbywam krótką prze-
jażdżkę przez miasto. Jego stan gruntownie 
zmienił się w stosunku do tego, co widzia-
łem na krótko po zakończeniu kampanii 
polskiej. Miasto wygląda na prawie nie-
zniszczone, co oczywiście nie odpowiada 
faktom. Jedynie tu i ówdzie odkrywa się 
parę ruin domów i zarysowań, których do-
znały budynki. Kiedy jednak przyjrzeć się 
bliżej, to za fasadami można odkryć rozle-
głe gruzowiska. Życie w Warszawie toczy 
się dalej utartym, wielkomiejskim trybem. 
Jeśli się tylko rzuci powierzchowne spojrze-
nie na miasto i jego ludność, można od-
nieść wrażenie, że wojna przetoczyła się tu 
bez śladu. Można, jak się o tym przekona-
łem, zaglądając do sklepów, kupić wszyst-
ko, jednakże po horrendalnych cenach. 

Warunki sprzedaży są tu traktowane swo-
bodniej niż w Rzeszy, z takim rezultatem, że 
ten kto ma pieniądze, może mieć wszystko, 
natomiast ten, który nimi nie dysponuje, nie 
będzie miał nic. Sytuacja na rynku produk-
tów żywnościowych jest lepsza niż w Berli-
nie, co zapewne w istocie rzeczy da się wytłu-
maczyć faktem, iż ceny żywności są na tyle 
wysokie, że duża część ludności nie może po-
zwolić sobie na jej kupno. Nielegalny handel 
znajduje się, jak mi doniesiono, w pełnym 
rozkwicie. Proponuję jasny kurs w tych spra-
wach, lecz miejscowe placówki służbowe 
oświadczają, że są całkowicie bezradne wo-
bec rozwoju wydarzeń. Spolonizowały się 
one również tak dalece, że interesy Rzeszy 

stawiają dopiero na drugim planie. Winę za 
to ponosi w istocie rzeczy generalny guber-
nator dr Frank20. Uprawia politykę, która 
jest wszystkim, tylko nie efektem wytycz-
nych z Rzeszy. Przedłożono mi listy, w któ-
rych zarządza on zorganizowanie semina-
rium szachowego pod polskim kierownic-
twem. A przecież teraz sprawą bardzo ważną 
jest znalezienie sposobu zapewnienia Rzeszy 
koniecznych środków żywnościowych, jak 
również stworzenie niezbędnej do tego celu 
organizacji. Można czasem odnieść wraże-
nie, że w wypadku Franka ma się do czynie-
nia z osobą na wpół obłąkaną. Opowiedzano 
mi o pewnych epizodach z jego obszaru służ-
bowego, które wręcz budzą grozę.

Miałem rozmowę z gubernatorem Dys-
tryktu Warszawskiego, dr. Fischerem21, 
który robi znakomite wrażenie. Należy on 
do najstarszych współpracowników Fran-
ka, mimo to znajduje się wobec niego 
w ostrej opozycji. Uskarża się bardzo na da-
leko posuniętą biurokrację, która rozkrze-
wiła się w Generalnym Gubernatorstwie 
pod kierownictwem Franka.

Ohlenbusch22, nasz kierownik Urzędu 
Propagandy Rzeszy, który nosi tytuł prezy-
denta, przyłącza się do tej skargi. Oświad-
cza, że zupełnie nie jest w stanie należycie 
pracować, gdyż Frank nie lubi rzeczowej 
pracy, koncentrując się wyłącznie na ze-
wnętrznym efekcie. 

Właściwy dowódca miejscowy [Wehr-
machtu] przedstawia mi wykład o sytuacji 
militarnej. Przez Warszawę przewala się co-
dziennie ogromny ruch tranzytowy. War-
szawa jest, jeśli można tak powiedzieć, cen-

Joseph Goebbels (z lewej) i generalny gubernator Hans Frank, 1940 r.
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tralnym punktem ruchu osobowego mię-
dzy Rzeszą i frontem wschodnim.

Właściwy Wyższy Dowódca SS raportuje 
mi o sytuacji w getcie. Żydów ewakuuje się 
teraz na szerszą skalę i wywozi na Wschód. 
Odbywa się to dość szybko. Zabrała się tu 
do tego właściwa placówka, bez sentymen-
talizmu i bez okazywania zbyt wielu wzglę-
dów. Tylko w ten sposób rozwiąże się pro-
blem żydowski. [...]

Około godz. 17.00 przylatujemy do Berli-
na. Czuję się trochę niezdrów. [...]

Sama praca dostarcza typowych kłopo-
tów. Do tego porządki w Warszawie przy-
prawiły mnie o dość silną irytację. Mimo 
to dobrze się stało, że tam byłem. Będę 
mógł służyć za naocznego świadka w przy-
szłych sporach o Generalne Gubernator-
stwo. [...]

Przypisy i objaśnienia: 
20 Hans Frank, niemiecki prawnik i polityk, od 

1939 r. generalny gubernator okupowanych ziem 
polskich. U schyłku okupacji zdał sobie sprawę 
z fiaska polityki terroru i bezskutecznie próbował 
realizować pojednawczy kurs wobec ludności Ge-
neralnego Gubernatorstwa. Sądzony przed Mię-
dzynarodowym Trybunałem Wojskowym w No-
rymberdze, skazany na karę śmierci, stracony.

21 Ludwig Fischer, niemiecki prawnik i polityk, 
w latach 1939-1941 szef, w latach 1941-1945 gu-
bernator Dystryktu Warszawskiego Generalnego 
Gubernatorstwa, odpowiedzialny za zbrodnie na 
ludności polskiej i żydowskiej. W 1946 r. postawio-
ny przed polskim Najwyższym Trybunałem Naro-
dowym, skazany na karę śmierci, stracony przez 
powieszenie.

22 Wilhelm Ohlenbusch, od 1941 r. szef Wy-
działu Głównego Propagandy w rządzie GG.

1945
Od czasu pobytu w Warszawie w 1942 r. Goebbels nie 

odwiedził już stolicy Polski. Warszawa pojawiała się jed-
nak jeszcze wielokrotnie na kartach jego dzienników. Naj-
większa koncentracja zapisów przypadła na okres Powsta-
nia Warszawskiego, potem zdarzały się już tylko spora-
dyczne notatki w kontekście wydarzeń militarnych. Jedne 
z ostatnich pochodzą ze stycznia 1945 r., kiedy niemieckie 
wojska musiały opuścić Warszawę. Próby uczynienia z pol-
skiej stolicy Festung Warschau spełzły na niczym.

18 stycznia 1945
Wczoraj: [...] Wielki bój na Wschodzie roz-

wija się ze zwiększonym impetem. Na razie 
przegrywamy na całej linii. [...] Po południu 
wróg przekazał meldunek, że utraciliśmy 
Warszawę. Opuszczenie miasta stało się nie-
odzowne, jeśli chcieliśmy uniknąć niebezpie-
czeństwa całkowitego okrążenia naszych od-
działów. Niemieckie dowództwo zarządziło 
istotne kontrposunięcia, ale na ich skutki 
trzeba będzie jeszcze poczekać kilka dni, tak 
iż Sowieci mają na razie swobodę operacyjną. 
Obrzydliwie prezentuje się w związku z tym 
widok na mapie; najlepiej byłoby na nią 
w ogóle nie spoglądać. Znowu znajdujemy się 
w samym środku najgłębszego kryzysu. [...]

19 stycznia 1945
[Wczoraj:] [...] Rząd lubelski przeniósł się 

już do polskiej stolicy. Zaprowadził tam ter-
rorystyczny reżim przeciwko polskiemu ru-
chowi podziemnemu, który jak wiadomo 
jest zorientowany na Polaków z londyńskiej 
emigracji. [...]

Ostatnie informacje o Warszawie znalazły się jeszcze 
w opisie dwóch dni kończących dzienniki. Dotyczyły ha-

niebnej akcji z 27-28 marca aresztowania przez radziec-
kie NKWD w podwarszawskim Pruszkowie 16 (a nie 15, 
jak podaje autor źródła) przywódców Polskiego Państwa 
Podziemnego. Goebbels jeszcze nie wiedział, jaki będzie 
ich los, ale doskonale przeczuł polityczny sens radziec-
kiej operacji. 

8 kwietnia 1945
Wczoraj: [...] W Polsce rozgorzał teraz no-

wy konflikt, a mianowicie z tego powodu, że 
Sowieci aresztowali i uprowadzili 15 miaro-
dajnych polityków polskich. NKWD zapro-
siło ich do negocjacji, a potem bez ceregieli 
aresztowało. W Londynie i Waszyngtonie 
zapanowało z tego powodu nadzwyczajne 
zaskoczenie. Biuro Reutera opublikowało 
na ten temat bardzo szczery raport. [...]

9 kwietnia 1945
Wczoraj: [...] Konflikt między nieprzyja-

cielskimi siłami rozwinął się w związku 
z problemem uprowadzenia 15 polskich 
przywódców podziemia. Tych przywódców 
nie można już praktycznie odnaleźć. W Lon-
dynie i Waszyngtonie głowią się nad zagad-
ką, dokąd też Sowieci wysłali polskich przy-
wódców. Daje się wyraz podejrzeniu, że Mo-
skwa pojmała ich po to, aby negocjować 
z nimi bezpośrednio z pominięciem Anglo-
Amerykanów i ewentualnie osiągnąć możli-
wy do przyjęcia rezultat rokowań, prowa-
dzących do przebudowy lubelskiego komi-
tetu radzieckiego [Rząd Tymczasowy RP 
wywodzący się z lubelskiego PKWN]. 
W ten sposób Anglicy i Amerykanie zostali-
by w Polsce całkowicie wyprowadzeni w po-
le i  wyeliminowani. [...]

1 maja 1945 r. Joseph Goebbels, mianowany w testa-
mencie Hitlera kanclerzem Rzeszy, popełnił samobójstwo. 
Okrył się niesławą cynicznego propagandysty i arcykłam-
cy. Pozostawił obszerne dzienniki, które należą do najcie-
kawszych źródeł historycznych XX wieku.   

Komentarz historyczny  
i opracowanie tekstu oryginału: 

Eugeniusz Cezary Król

Eugeniusz Cezary Król  – historyk, politolog 
i tłumacz, pracownik naukowy Instytutu Studiów 
Politycznych PAN, w latach 1999-2000 profesor 
gościnny Uniwersytetu Johannesa Gutenberga 

w Moguncji, od 2002 r. dyrektor Stacji Naukowej 
PAN w Berlinie. Laureat nagród „Klio” i im. Jana 

Długosza za książkę „Propaganda i indoktrynacja 
narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945” 

REKLAMA 
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Teresa Sołtysiak: Po ostatnich książkach o po-
dróżach do Indii, Pakistanu i Turcji „Mozaiką. Śla-
dami Rechowiczów” wraca Pan do tematyki krajo-
wej. Egzotyka straciła swój magnetyzm?
Max Cegielski: – Jak pisał francuski an-

tropolog i filozof Claude Lévi-Strauss, 
uciekając do innych kultur, ucieka się od 
swojego społeczeństwa w poszukiwaniu 
tego, czego nie znajduje się u siebie. Przy-
szedł moment, że przestałem tak bardzo 
uciekać. Polskość jakby mniej mnie 
uwiera.

W „Masali” pisał Pan, że „bycie Polakiem to za-
wsze kompleks niższości”. Zmienił Pan zdanie? 

– Polski hurapatriotyzm czy ślepy na-
cjonalizm bierze się najczęściej z kom-
pleksów. Im większe, tym silniej je odre-
agowujemy, robiąc wielki szum wokół np. 
Małysza, Kubicy, Kowalczyk czy Euro 
2012. Nie potrafimy w normalny sposób, 
bez zadęcia i udawania kogoś innego, od-
naleźć się u siebie, w swojej przeszłości. 
„Mozaika” jest próbą znalezienia źródła 
tych kompleksów. To subiektywna histo-
ria Polski opisywana poprzez dzieje eks-
centrycznej pary warszawskich artystów 
Hanny i Gabriela Rechowiczów oraz po-
przez moją biografię. Dzięki tej książce 

chciałem lepiej poznać swój kraj i samego 
siebie.

Zainteresowanie Rechowiczami zaczęło się u Pana 
w dzieciństwie, od… sań góralskich?
– Stały one w salonie Rechowiczów. Zo-

stały przywiezione z Krynicy i pełniły 
funkcje różnych mebli. Widok surreali-
styczny. Jako kilkulatek bywałem w tym 
domu. Sam mieszkałem wtedy z rodziną 
w bloku z wielkiej płyty na Stegnach. 
Z jednej strony, nasze lokum było uciele-
śnieniem marzeń o własnym M3, ale 
z drugiej, było to tandetnie wykonane 
mieszkanie, niskie, z nieszczelnymi okna-
mi. Kiedy z tej małej przestrzeni wchodzi-
łem do dwupiętrowego domu Rechowi-
czów, to czułem się jak dziecko, które 
z szarej codzienności wkracza do krainy 
czarów, niby-Disneylandu. To był wstrząs. 
Dom miał mnóstwo zakamarków i tajem-
niczych przedmiotów, obrazów, mozaik. 
Był niczym dzieło sztuki – totalnej, gdzie 
życie zlewa się z twórczością. Do tego, ni-
czym ostaniec w zmieniającej się architek-
tonicznie Warszawie, stał przy ulicy Le-
karskiej, która zachowała przedwojenny 
charakter. Wnętrza tego niezwykłego do-
mu odtworzył pod koniec lat 60. na planie 
filmu „Wszystko na sprzedaż” Andrzej 
Wajda.

Jego ówczesna żona Beata Tyszkiewicz była  
siostrzenicą Gabriela Rechowicza.
– O tym że wnętrza zostały sfilmowane, 

nie zadecydowały rodzinne koneksje. Po-
sesja przy Lekarskiej stanowiła idealny 
przykład domu bohemy artystycznej. Sce-
na w filmie dotycząca prywatki jest bardzo 

Piękno jest dziś 
pojęciem niemodnym
Z MAKSEM CEGIELSKIM, dziennikarzem, pisarzem, 
autorem książki „Mozaika. Śladami Rechowiczów”, 
rozmawia Teresa Sołtysiak

W salonie Hanny i Gabriela Rechowiczów, lata 90.

Rozmowa Stolicy
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reportażowa i świetnie oddaje ducha epo-
ki. Ten dom – punkt spotkań artystów, 
przyciągał głównie dzięki osobowościom 
gospodarzy. Oboje pochodzili ze środowi-
ska przedwojennej elity, która w komuni-
zmie utrzymała swój status społeczny. Ga-
briel (Gaber) Rechowicz, który już nie ży-
je, był wycofany i milczący, ale miał w so-
bie to „coś”, do opisania czego pasuje stare 
francuskie określenie esprit – pewien ro-
dzaj szlachetności i klasy. Hania też miała 
ten przedwojenny rys charakteru i ogrom-
ną łatwość w nawiązywaniu kontaktów. 
Ich zachowanie kontrastowało z ogólnie 
przyjętym stylem bycia w epoce awansu 
robotników i chłopów. Również w sztuce 
wychodzili z ram. Nie płynęli głównym 
nurtem, podatnym na mody. Tworzyli 
swój osobny świat, obok rzeczywistości 
zdominowanej przez politykę.

Mieli mocną, zawodową pozycję, ale czy przez ba-
gienko PRL-owskich uwikłań przeszli suchą nogą?
– Rechowiczowie zajmowali się sztuką 

użytkową. Jak na tamte czasy, uprawiali ją 

niezwykle nowocześnie i fantazyjnie. Pro-
jektowali wystrój wnętrz licznych kawiar-
ni, sklepów, hoteli. Wykonali mozaiki 
i freski m.in. w hotelu Bristol, Domu 
Chłopa (obecnie hotel Gromada) czy na 
basenach Legii. Dziś te prace są w więk-
szości zdewastowane lub już nie istnieją. 
Także flagowe dokonanie artystów – wnę-
trze baru Frykas w Supersamie przy Pu-
ławskiej – zostało zniszczone wraz z bu-
dynkiem, ikoną polskiego socmoderni-
zmu. Rechowicz znany był również jako 
ilustrator książek dla dzieci. Styl artystycz-
nej pary, bajkowo-poetycki surrealizm wy-
pracowany w latach 50., nie zmieniał się 
przez dekady. Ta konwencja, bez kontek-
stu społecznego, z punktu widzenia mece-
nasa państwowego była bezpieczna, „ ład-
na” i nie drażniła. Dlatego też Rechowi-
czowie mieli zawodowe wzięcie i paradok-
salnie władze, zatrudniając ich, 
przyczyniały się do powstania autono-
micznej sztuki, której jedyną powinnością 
było piękno w postaci czystej. Często też 

jeździli do Francji, wykonywali tam pry-
watne zlecenia. W latach 70. malarstwo 
sztalugowe Rechowicza odkryli Japończy-
cy. To wszystko powodowało, że byli dosyć 
niezależni, również finansowo. Nie musie-
li wstępować do partii, by uprawiać sztukę 
na swoich warunkach. Ich pozycja była za-
dziwiająca. Funkcjonowali gdzieś na ubo-
czu, ale byli też częścią systemu. Stworzyli 
enklawę artystycznej wolności, ale tę en-
klawę częściowo finansowało państwo. 
W książce daleki jestem od oceny ich po-
stawy. Pokazuję jedynie, jak złożone były 
relacje między artystami a władzą.

A ocena artystycznych dokonań Rechowiczów? 
– Hania Rechowicz powiedziałaby, że 

w sztuce można ocenić profesjonalny 
warsztat, ale nie można uchwycić „mędrca 
szkiełkiem i okiem” jej ducha, tajemnicy, 
piękna. Podpisuję się pod tym, tym bardziej 
że nie jestem historykiem sztuki. Tę ocenę 
zostawiam innym. Prawie równocześnie 
z moją książką ukazało się naukowe opraco-
wanie twórczości Rechowiczów, publikacja 

Mozaika „Ptak” w Domu Chłopa
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Klary Czerniewskiej „Gaber i Pani Fanta-
zja. Surrealizm stosowany”. Wcześniej były 
też wystawy w Zachęcie i galerii Kolonie. 
Powoli sztuka Rechowiczów wychodzi  
z mroków historii i zdobywa fanów.

Czy „ Mozaiką” chciał Pan zrehabilitować estetykę, 
plastykę, architekturę PRL? Nie wszystko, co po-
wstało w tej epoce, trzeba wyrzucić na śmietnik 
historii.

– To nie było celem tej książki, ale tak się 
stało. Czy Supersam musiał w 2006 r. zo-
stać rozjechany przez buldożery? Świetna 
architektura, choć oczywiście materiałowo 
i wykonawczo dosyć siermiężna, ale unika-
towa w skali światowej. Wspaniale współ-
grała z dekoracją wnętrz Rechowiczów. 
Sztukę PRL-u najbardziej zrehabilitowała 
współczesna architektura. Jej tandetność, 

brzydota i blichtr pokazują, czym były pe-
rełki socmodernizmu. Zabawne też, że 
ostatnio na łamach „Neue Zürcher  
Zeitung” odnowiony Dworzec Centralny 
okrzyknięto ikoną architektury, choć 
w Polsce toczyły się dyskusje, czy zrównać 
go z ziemią. W mojej książce córka Re-
chowiczów Zuzanna mówi: „Mozaiki ojca 
potraktowano tak samo jak pomnik 
Dzierżyńskiego i innych przywódców. Bez 
cienia szacunku. Zastępują je rzeczy takie 
same jak na całym świecie”.

Coś się jednak zmienia. Ostatnio do rejestru zabyt-
ków wpisano budynek Ministerstwa Finansów, obok 
wcześniejszych dzieł socrealizmu – Domu Partii, pla-
cu Konstytucji czy Pałacu Kultury. Chociaż niektórzy 
– tak jak minister spraw zagranicznych Radosław  
Sikorski – twierdzą, że Pałac jest symbolem zniewo-
lenia i że należy wysadzić go w powietrze.
– To pokazuje, jak polityka zawęża my-

ślenie. Pałac Kultury jest świadkiem na-
szej historii, której nie możemy zreseto-
wać, podkładając dynamit. Dziwne, że 
pan Sikorski nie zauważa innego, współ-
czesnego symbolu zniewolenia – pienią-
dza. To powstające jak grzyby po deszczu 
banki, monumentalne siedziby korpora-
cji, centra handlowe – pomniki i świąty-
nie społeczeństwa konsumpcyjnego. 
Choć wykonanie było często fatalne, ar-

Bar Frykas w Supersamie przy Puławskiej z mozaikami Rechowiczów, lata 60.

„Gaber miał w sobie to coś, do opisania czego pasuje francuskie określenie esprit – pewien rodzaj szlachetności i klasy”
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chitektura PRL bywała świetnie zaprojek-
towana, funkcjonalna, stworzona dla lu-
dzi. Po latach stalinizmu rozwiązania 
urbanistyczne odwoływały się do moder-
nistycznych wzorców amerykańskich.  
W mieście miało być przestrzennie, wy-
soko, szeroko. Teraz zaczynamy to doce-
niać, gdy centrum Warszawy jest zagęsz-
czane, pod dyktando biznesu. W obec-
nym świecie nie ma już miejsca dla takich 
„pięknoduchów” jak Rechowiczowie, 
którzy uzupełniali architekturę bajkowy-
mi kompozycjami. Z perspektywy men-
talności współczesnych deweloperów to 
coś bezużytecznego, niepraktycznego. 
Piękno jest dziś pojęciem niemodnym. 

W książce obok ciemnych stron życia w PRL  
dostrzega Pan też jasne. Czy przyszedł czas  
na inne spojrzenie na historię – wyważone 
i niedogmatyczne?
– Historia ciągle jest wykorzystywana 

politycznie, nie mam co do tego złudzeń. 
To również problem uwikłania środowi-
skowego i niewoli mentalnej naszych hi-
storyków, którzy nie są w stanie obiektyw-
nie opisać naszych najnowszych dziejów. 
Nie mam ambicji, by ich w tym wyręczać, 
ale w „Mozaice” na swój sposób szukałem 
prawdy – między martyrologicznym a sa-
tyrycznym obrazem PRL-u jak z filmów 
Barei. A przykład Rechowiczów uzmysła-
wia, jak wielowymiarowe, paradoksalne 
i dalekie od stereotypów było życie 
w PRL. Oni pokazują, że w tamtej rzeczy-
wistości była trzecia droga, między rady-
kalnym patriotyzmem opozycyjnym 
a ubłoceniem się kolaboracją.

Aby oddać tę niejednoznaczność, posłużył się Pan 
stylem „mozaikowym”. Nie ma jednej prawdy 
obiektywnej, na obraz składają się setki małych 
prawd?

– Zastosowałem eksperymentalną kon-
wencję opisu, łącząc reportaż, powieść i esej. 
To moja polemika z polską szkołą reportażu, 
który bazuje na metodach obiektywnych. 
Tylko cytując, mieszając gatunki, stosując 
metody subiektywne, jestem w stanie zrozu-
mieć tamten czas. To dosyć trudne, bo wy-
maga erudycji, znajomości wielu dziedzin.

Krytycy wytykają, że autobiograficzna część Pana 
książki to najsłabsze ogniwo „Mozaiki”. Miał Pan 
kłopoty z powściągnięciem swojego ego?
– Nawet tego nie próbowałem. Na wstę-

pie „Mozaiki” uprzedzam czytelnika, że 
piszę ją dla siebie, z egoistycznych pobu-
dek. To książka literacka, a nie naukowa. 

Hanna Rechowicz mówi w książce, że Pan ich 
wykorzystał. 
– To ocena emocjonalna, a fakty? Gdy 

zaczynałem pisać o Rechowiczach, tkwili 
oni w niebycie. Ostatni tekst dotyczący 
ich twórczości ukazał się 40 lat temu. 
Problem polega na tym, że przy pisaniu 
tej książki egoizm Hani zderzył się z mo-
im, bo jak każdy autor mam nieco rozdę-
te ego. Mówienie, że jest inaczej, to ście-
ma. Pisanie czyjejś biografii to nie salo-
nowa konwersacja, ale wojna, która po-
winna się zakończyć zawieszeniem broni. 
W książce nie ukrywam, że Hania była 
trudną partnerką, chciała narzucić mi 
swoją wersję wydarzeń. Spieraliśmy się, 
czasami dochodziło do kłótni, ale w koń-
cu osiągnęliśmy kompromis i Hania auto-
ryzowała książkę. 

Stwierdził Pan, że pisanie „Mozaiki” wciągnęło  
Pana jak narkotyk. Teraz jest Pan na odwyku?
– Zacząłem pisać książkę, której bohate-

rem będzie mój pradziadek, opisany w nie-
biograficzny sposób. Zobaczymy, co z tego 
wyniknie.

Max Cegielski – dziennikarz, pisarz, prezenter 
radiowy i telewizyjny, animator kultury, 

podróżnik. Pracuje w Radio Roxy,  
współpracuje z kanałem TVP Kultura,  
gdzie m.in. prowadzi cykl „Korzenie”

Rechowiczowie na planie filmu Andrzeja Wajdy „Wszystko na sprzedaż”, lata 60.

Gabriel Rechowicz, projekt kompozycji przestrzennej w ogrodzie prywatnej rezydencji w Paryżu, lata 80.
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Pojazdy marki Syrena, produkowa-
ne od 1957 do 1972 r. przez Fa-
brykę Samochodów Osobowych 
w Warszawie i od 1972 do 1983 r. 

przez Fabrykę Samochodów Małolitrażo-
wych w Bielsku-Białej, dziś są szacownymi 
zabytkami techniki. Przez wiele lat stanowi-
ły jednak przedmiot drwin, dowcipów i na-
rzekań ich posiadaczy. Syreny nazywano 
skarpetami (z powodu niemiłego zapachu 
spalin), kurołapkami (otwierane „pod prąd” 
drzwi umożliwiały w czasie jazdy odławianie 
ptactwa domowego) czy pierdoletkami (od 
charakterystycznego odgłosu dwusuwowe-
go silnika). Żarty żartami, ale opuszczające 
bramy FSO samochody warszawiacy darzyli 
ogromną sympatią. Sama fabryka na Żera-
niu była niejako symbolem odbudowującej 
się po wojnie stolicy. Jej zwiedzanie stanowi-
ło nieodłączny punkt programu pobytu 
w Warszawie nie tylko oficjalnych delegacji, 
ale również artystów – sześć arii odśpiewał 
z platformy transportowej w jednej z hal 

sam mistrz Jan Kiepura. To tu pracował  
Lechosław Goździk – bohater Październi-
ka ’56. Poza tym syrenka – w odróżnieniu 
od „ruskiej” warszawy – była dziełem pol-
skich konstruktorów i... jedyną w miarę real-
ną szansą, by stać się właścicielem upragnio-
nego auta.

Auto dla przodowników 
i aktywistów

Decyzja zapadła podczas posiedzenia pre-
zydium rządu w maju 1953 r.: „Należy zbu-
dować popularny, oszczędzający czas środek 
przewozu przy wykonywaniu czynności 
służbowych i wypoczynku, przeznaczony 
dla racjonalizatorów, przodowników pracy, 
aktywistów, naukowców i przodujących 
przedstawicieli inteligencji”. Opracowane 
w błyskawicznym tempie przez konstrukto-
rów fabryki założenia techniczne nowocze-
snego auta z czterosuwowym silnikiem po-
szły jednak do kosza. Ministerialne decyzje 

Kochajmy syrenki!
Janusz Pac
„Strasznie to twoje auto trzęsie. Czy to tak zawsze?” – pyta pasażerka. „Nie, tylko podczas jazdy” – odpowiada 
właściciel syrenki... W marcu tego roku minęło 55 lat od wyprodukowania pierwszego samochodu Syrena

Choć syreny nazywano skarpetami, kurołapkami i pierdoletkami, darzono je ogromną sympatią

Symbole miasta
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nakazywały uruchomienie produkcji przy 
minimalnych nakładach finansowych, syre-
na (nazwa zaproponowana przez załogę 
FSO) miała być początkowo wytwarzana 
w liczbie zaledwie 4 tys. sztuk rocznie przy 
maksymalnym wykorzystaniu elementów 
warszawy, z nadwoziem z drewna i płyt pil-
śniowych pokrytych dermatoidem (brako-
wało blach karoseryjnych) i z dwusuwowym 
silnikiem z motopompy produkowanej 
w Bielsku-Białej. 

Pracami projektowymi kierował główny 
konstruktor FSO Karol Pionnier. Konstruk-
cję auta zaprojektował Stanisław Łukasze-
wicz, silnik – Ferdynand Blümke, a nadwo-
zie – Stanisław Panczakiewicz. W kolejnych 
prototypach było coraz mniej drewna, 
wreszcie zostało ono tylko na dachu. Wypa-
dek podczas rajdu doświadczalnego, gdzie 
syrenka prowadzona przez Panczakiewi- 
cza dachowała, spowodował całkowitą re-
zygnację z tego materiału. Syreny 100,  
których seryjna produkcja rozpoczęła się  
20 marca 1957 r., miały już wyłącznie stalo-
wą karoserię.

Autorzy testu magazynu „Motor”, prze-
prowadzonego w 1958 r., stwierdzili: Na 
ogół udana konstrukcja, ale niewybiegająca 
ponad europejskie standardy. Dotyczy to wy-
miarów, wygody wsiadania i wysiadania oraz 
przestrzeni pasażerów po zajęciu miejsc.  
Zaraz potem zgłosili jednak sporą listę za-
strzeżeń, m.in. niską jakość wykonania i wy-
kończenia, opornie działającą skrzynię bie-
gów, układ hamulcowy wymagający dużej si-
ły nacisku na pedał, zbyt duże koło kierow-
nicy, ubogie wyposażenie. Dodajmy, że auto 
miało tylko jeden zamek i to w drzwiach pa-
sażera oraz jedno pióro wycieraczki, nie 
miało za to np. wskaźnika poziomu paliwa. 
Konstruktorzy zdawali sobie sprawę z nie-

dociągnięć, stąd ciągła praca nad moderni-
zacją pojazdu. Co kilka lat rozpoczynano 
produkcję kolejnych modeli: 101 (1960 r.), 
102 (1962 r.), 103 (1963 r.), 104 (1966 r.) 
i  105 (1971 r. już w Bielsku-Białej). Syrenka 
wciąż jednak ustępowała konkurencji nie 
tylko z Europy Zachodniej, ale również 
z Czechosłowacji i NRD.

Produkt uboczny
Według wstępnych założeń syrena miała 

być dla FSO produktem ubocznym. Jej poja-
wienie się na rynku wywołało jednak ogrom-

ne zainteresowanie. Władysław Gomułka 
z bólem serca przyznał, że klasie robotniczej 
należą się prywatne samochody. Temu zada-
niu załoga nie była jednak w stanie w pełni 
sprostać, ponieważ nie przygotowano ani 
miejsca produkcji, ani oprzyrządowania. 
Niemal chałupnicze metody, ręczne wykle-
pywanie karoserii uniemożliwiły produkcję 
10 tys. aut rocznie: w 1957 r. powstało ich 
200, w następnym – 300. Sytuacja poprawi-
ła się dopiero jesienią 1958 r. po zastosowa-
niu przy produkcji karoserii z wykonywa-
nych na prasie tłoczników łączonych po-
przez zgrzewanie. Skalę problemów ilustru-
je to, że w pierwszych modelach zbiornik 
paliwa znajdował się w komorze silnika, co 
groziło wybuchem i powodowało przedo-
stawanie się oparów etyliny do kabiny. Po-
wód takiego rozwiązania był prosty: brak 
odpowiednich pomp paliwowych pozwala-
jących przenieść zbiornik do bagażnika.

Odrębną sprawą był fatalny poziom wyko-
nania auta. W 1959 r. Stefan Sękowski, na-
bywca syrenki, opisywał na łamach „Moto-
ru”, jak bezpośrednio z punktu sprzedaży 
pojechał do serwisu, by w ramach napraw 
gwarancyjnych wymienić niedziałający 
szybkościomierz i wskaźnik temperatury. 
Późniejsze dokładne oględziny pojazdu swo-
jego i dwóch kolegów pokazały, że w pod-

Pamiątkowe zdjęcie z syrenką w tle, lata 60.

Syrenka na ulicach Warszawy, 1967 r.
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woziu i silniku nie było ani jednej prawidło-
wo dokręconej śruby i nakrętki. Syrena nie 
odpowiada jeszcze standardom europejskim 
jeśli chodzi o wykonanie i dokładność monta-
żu. Jednak na podstawie danych naszej stacji 
obsługi można stwierdzić, że jakość powoli się 
poprawia – odpowiedział Karol Pionnier 
z FSO. I rzeczywiście: cztery lata później Sę-
kowski stwierdził na łamach „Młodego 
Technika”, że żale i pretensje są zlikwidowane 
do minimum. [...] Nie tylko każdy rok, ale 
niemal każdy kwartał przynosi coraz nowsze 
zmiany, ulepszenia i modernizację syreny.

Miejsce w historii
Fabryki w Warszawie i Bielsku-Białej wy-

konały 52 1311 egzemplarzy syren: sześć 
modeli osobowych i dwa osobowo-towaro-
we. Powstało także pięć prototypów, które 
nie weszły do produkcji. – Mimo wielu za-
strzeżeń samochód ten zajmuje szczególne 
miejsce w historii polskiej motoryzacji. Po 
wojnie był jedynym produkowanym w na-
szym kraju pojazdem nie licencyjnym, lecz  
wytworem polskiej myśli technicznej, po-
wstał z inicjatywy naszych inżynierów. 
Opracowali oni konstrukcję na średnim  
(w tamtych czasach) europejskim poziomie. 
Wykonanie, które pozostawiało wiele do ży-
czenia, związane było jednak przede wszyst-
kim z warunkami, w których funkcjono- 
wał cały ówczesny przemysł – uważa Je- 
rzy Jasiuk, dyrektor Muzeum Techniki.  
W zbiorach podlegającego mu oddziału 
Muzeum Motoryzacji przy Filtrowej 62 sa-
mochody tej marki zajmują oczywiście po-
czesne miejsce.

Syreny w zasadzie nie są już traktowane jak 
samochody użytku codziennego, są za to 
przedmiotami kolekcjonerskiej pasji ich po-

siadaczy, uczestnikami licznych zlotów i raj-
dów organizowanych przez kilkanaście klu-
bów miłośników tych pojazdów. – Nie je-
stem w stanie powiedzieć, ile syrenek jeździ 
po polskich szosach. Również dlatego, że 
wciąż w szopach i garażach odkrywane są, 
na ogół po śmierci właścicieli, zapomniane 
przez ich rodziny egzemplarze w dobrym 
stanie – mówi Mirosław Margasiński, prezes 
Klubu Miłośników Syren i Warszaw w Ne-
kli, zrzeszającego ponad 40 posiadaczy syren 
z całej Polski. Klub organizuje wiele imprez, 
wśród nich wycieczki po Europie, podczas 
których kierowcy z Paryża, Berlina czy 
Edynburga mogą obejrzeć auta zupełnie 
nieznane w Europie Zachodniej. Prowadzi 
także stronę internetową „miłośników po-

zytywnie zakręconych” www.syrena.nekla.
eu, z której pochodzi wiele prezentowanych 
w tym tekście informacji.

Skąd popularność nieprodukowanej od  
30 lat syrenki? – To chyba kwestia senty-
mentu: niemal każdy miał przecież w rodzi-
nie syrenkę. Niebagatelną rolę odgrywają 
również koszty. Na zabytkowego mercedesa 
czy volvo mogą sobie pozwolić tylko ludzie 
zamożni. Nadającą się do rekonstrukcji 
„skarpetę” można nabyć już za 2-2,5 tys. zł, 
potem trzeba włożyć w nią części za jakieś 
8-10 tys. zł oraz wiele pracy i można się bez 
wstydu pokazać na każdej imprezie – zachę-
ca Margasiński. 

Motoryzacyjna legenda 
W gronie „syreniarzy” największe zaintere-

sowanie budzi legendarna syrena sport – naj-
piękniejszy produkt polskiej motoryzacji, 
którego nie ma nikt. Projekt aerodynamicz-
nego, smukłego i opływowego nadwozia 
z czerwonego laminatu (ewenement tech-
nologiczny na skalę światową), wzorowane-
go prawdopodobnie na mercedesie 190 LS, 
wykonał pracownik biura konstrukcyjnego 
FSO Cezary Nawrot. Prototyp został poka-
zany 1 maja 1960 r. i wzbudził zachwyt. 
Nieoficjalne oblewanie w przeddzień, doko-
nane z braku szampana winem „Perliste”, do-
prowadziło do odbarwień w kilku miejscach 
karoserii, które z trudem udało się usunąć.

Po prezentacji tego modelu zrobił się wokół 
niego niezwykły szum. [...] Gazety się o nim 
rozpisywały, wciąż pytano, kiedy wejdzie do 

Prototyp legendarnej syreny sport, 1960 r.

Czy współczesnym konstruktorom uda się odtworzyć najpiękniejszy produkt polskiej motoryzacji?
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produkcji, A wiadomo przecież, jakie były 
czasy. Gomułka otwarcie mówił, że wystar-
czy, jeśli każdy obywatel będzie miał rower. 
Myślano o produkcji bardzo tanich modeli, 
a nie tak ekstrawaganckich jak syrena sport. 
Dlatego też sam Cyrankiewicz zadzwonił do 
FSO z dyspozycją, że prototyp należy scho-
wać, przestać się nim chwalić, aby raz na za-
wsze uciąć to zbędne zamieszanie – wspomi-
nał w 2000 r. w rozmowie z dziennikarką 
„Automobilisty” prof. Nawrot. Jedyny eg-
zemplarz trafił więc do magazynu Ośrod-
ka Badawczo-Rozwojowego w Falenicy 
i został na początku lat 70. komisyjnie 
zniszczony...

Od wielu lat zapowiadane były projekty re-
konstrukcji syreny sport, ale kończyło się za-
wsze na dobrych chęciach. Obecnie realizo-
wane są prace w Lublinie, Białymstoku 
i Szczecinie. Te ostatnie podjęła Fundacja 
im. prof. Cezarego Nawrota, powstała w ce-
lu promowania polskiej myśli technicznej 
w dziedzinie motoryzacji, ochrony dziedzic-

twa technicznego, a także upamiętniania 
twórców i ich dorobku. – Chcemy odtwo-
rzyć syrenę sport z największą możliwą do-
kładnością. Niestety, zachowało się niewiele 
materiałów. Są zdjęcia nadwozia, na podsta-
wie których można zrekonstruować wiernie, 
przy zastosowaniu technik komputerowych, 
jego kształt. Są także fotografie wnętrza. 
Brakuje natomiast szczegółowej dokumen-
tacji technicznej, bo nigdy jej nie było: opra-
cowany został tylko wstępny projekt. Na 
pewno nie uda się odtworzyć np. układów 
hamulcowego i elektrycznego oraz połączeń 
podwozia z nadwoziem – opowiada Mar-
cin Możejko, prezes fundacji. Liczy on, że 
do końca roku uda się stworzyć modele 
w skali 1:1 nadwozia i wnętrza. Tempo reali-
zacji całego przedsięwzięcia zależy jednak 
od pozyskania stosownych funduszy.

A kiedy czerwone cudo będzie już gotowe, 
przekonamy się naocznie, czy także w tym 
wypadku możemy powiedzieć: cudze chwa-
licie, swego nie znacie.   

Syrena sport na okładce „Stolicy” z 1961 r.

Niewielu miłośników kotów 
wie, że w Warszawie znajdują 
się kocie mumie, z których 
jedna prezentowana jest w 

dziale starożytnym Muzeum Narodowego. 
– Łącznie w Muzeum przechowywanych 
jest pięć zmumifikowanych szczątków ko-
cich – opowiada dr Monika Dolińska, ku-
stosz zbiorów sztuki starożytnej. – Ich losy 
są różne: jedna z mumii to dar UNESCO 
z 1949 r. dla Warszawy, inna to depozyt 
francuskiego Luwru, złożony w 1960 r. 
w stołecznym muzeum dzięki kontaktom 
prof. Kazimierza Michałowskiego. Do nie-
dawna nie wiedzieliśmy nic o zawartości 
tych egipskich eksponatów. 

– Szacunek dla kotów w starożytnym 
Egipcie był ogromny. Podczas pożarów bu-
dynków ludzie najpierw ratowali koty, 
a dopiero potem dobytek – opowiada Łu-
kasz Przewłocki, autor pracy licencjackiej 

o kocich mumiach i obecny student Insty-
tutu Archeologii UW. Aparatem Roentge-
na Boltspot 100 KV udało mu się prześwie-
tlić oryginalne egipskie mumie. Dzięki te-
mu m.in. zidentyfikował jeden ze zmumifi-
kowanych fragmentów ludzkiego ciała jako 
kolejne kocie uwiecznienie. Zapis specjali-
stycznej maszyny rentgenowskiej poka- 
zał też obecność amuletu, owadzich larw  
i prętu łączącego głowę kota z korpusem. 
W trakcie umieszczenia mumii w aparacie 
spod owijającego ją materiału wypadł ludz-
ki ząb –najprawdopodobniej sprzed kilku 
tysięcy lat! – Tak ciekawe wyniki nieinwa-
zyjnych eksploracji mumii zachęciły mnie 
do przebadania ich za pomocą tomografii 
komputerowej i testów DNA – mówi Łu-
kasz Przewłocki.

W Muzeum Narodowym oprócz mumii 
kotów znajdują się także mumie ibisa, soko-
ła, barana i krokodyla. (hk)  

Kocie mumie 
w Narodowym
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Najciekawsza informacja za-
mieszczona w książce związa-
na jest z odkryciem dotyczą-
cym dowódcy Żydowskiego 

Związku Wojskowego. Autorzy dowodzą 
bowiem, że Dawid Moryc Apfelbaum 
ps. „Mietek”, uhonorowany patronatem  
nad jednym z warszawskich skwerów, w ogó-
le nie istniał. Postać tę wymyślił Henryk 
Iwański ps. „Bystry”, mistyfikator-konspira-
tor z Korpusu Bezpieczeństwa. To on wy-
kreował historię „Mietka” w jednej ze swych 
licznych relacji: Na prośbę mjr. Apfelbauma 
Mieczysława przeprowadzono dwóch skocz-
ków sowieckich z getta Aleksego Konstieniowa 

i Fedora. Tylko ten passus powinien już dać 
do myślenia. Dowódca prawicowej konspi-
racji nie mógł się wszak wstawiać za dywer-
santami z NKWD/NKGB – swoimi natu-
ralnymi wrogami.

A przecież jeden z najlepiej poinformowa-
nych ludzi w getcie warszawskim, jego kro-
nikarz Emanuel Ringelblum zapisał w swych 
notatkach zniekształcone nazwiska dwóch 
faktycznych liderów ŻZW: Ja znam tylko 
dwa nazwiska: Rodalski i Frenklowski. Cho-
dziło mu o  Leona Rodala i Pawła Frenkla. 
To jedna z najpiękniejszych, najuczciwszych 
i najskromniejszych postaci, które spotkałem 
w ciągu mego długiego życia politycznego  

– pisał o Frenklu Dawid Wdowiński, dzia-
łacz ŻZW, jeden z przywódców powstania 
w getcie.

Betar/NOS w getcie
Czynnikiem krystalizującym konspirację 

rewizjonistyczną (Betar i NOS) była przed-
wczesna śmierć Włodzimierza (Zeewa) Ża-
botyńskiego, lidera Betaru, prawicowego sy-
jonistycznego ruchu młodzieżowego. Z oka-
zji żałobnych modlitw we wrześniu 1940 r. 
w lokalu przy ulicy Leszno spotkało się 
60 osób, które powołały do życia konspira-
cyjną organizację Betaru – pierwszą w Ge-
neralnym Gubernatorstwie. Syjoniści rewi-
zjoniści propagowali swą ideologię w getcie, 
drukując okolicznościowe wydawnictwa 
„Ha-Medina” (Państwo) i „Magen Dawid” 
(Tarcza Dawida).

Praktycznie nieznana jest działalność pra-
wicowej konspiracji zarówno w okresie po-
przedzającym wywózki Żydów, jak i w trak-
cie samej Groß Aktion. Wiadomo tylko, że 
syjoniści rewizjoniści obchodzili latem 
1942 r. drugą rocznicę śmierci Żabotyńs-
kiego w synagodze przy ulicy Tłomackie. 
Nikogo z Betaru nie było natomiast na ze-
braniu 23 lipca 1942 r., kiedy konstytuowała 
się ŻOB. Całkiem możliwe, jak uważa histo-
ryk Raul Hilberg, że nie zostali zaproszeni 

69. rocznica powstania w getcie

Konspiratorzy żydowskiej prawicy
Hubert Kuberski
Książka „Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego 
Związku Wojskowego” to dynamit wśród wydanych ostatnio judaików.  
Jej autorzy Dariusz Libionka i Lawrence Weinbaum, zabierając głos 
w – zdominowanym przez apologetów Żydowskiej Organizacji Bojowej 
– dyskursie o powstaniu w getcie warszawskim, podjęli się wyjaśnienia 
zawiłych dziejów prawicowej konspiracji syjonistów rewizjonistów: Nowej 
Organizacji Syjonistycznej, Betaru i Żydowskiego Związku Wojskowego

Wejście do warszawskiego getta przy ulicy Muranowskiej. W głębi po lewej kamienica pod nr. 7/9
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z powodu protestu komunistów – mimo 
ówczesnej słabości PPR i w Warszawie, i w 
samym getcie. Wedle tej wersji do utworze-
nia ŻZW miało dojść po odmowie przyjęcia 
syjonistów rewizjonistów do ŻOB. Inny, 
szlachetny wariant „rewizjonistyczny” pod-
kreślał, że konspiracyjni działacze Betar/
NOS pod wodzą Michała Strykowskiego, 
Wdowińskiego, Frenkla i Rodala zdecydo-
wali się podjąć „przygotowania wojskowe” 
poruszeni ogromem tragedii Żydów. W tej 
kwestii – z braku dokumentów – nadal ska-
zani jesteśmy na domysły. Pierwsze działania 
organizacji miały na celu uchronienie akty-
wu przed wywózką do Treblinki oraz nawią-
zanie operacyjnych kontaktów z Polskim 
Państwem Podziemnym (PPP), co nie było 
takie łatwe.

„Reduta” przy Muranowskiej
ŻZW miał to nieszczęście, że za murem 

trafił na fatalnego konspiratora Cezarego Ja-
nusza  Ketlinga-Szemleya ps. „Arpad”, „Ja-
nusz”, który reaktywował lewicową Polską 
Ludową Akcję Niepodległościową i stanął 
na jej czele. Podziemie AK dowiedziało się 
o kontaktach „Arpada” ze 150-osobową 
grupą „Żydów młodych i zdecydowanych 
na wszystko i dobrze uzbrojonych”. Wiado-
mość tę zignorował jednak kierownik refe-
ratu spraw żydowskich w KG AK Henryk 
Woliński z powodu fatalnej opinii o „Arpa-
dzie” (skazanym potem przez sąd PPP na 
– niewykonaną – karę śmierci). Tymczasem 
to ŻOB udało się nawiązać współpracę 
z Wolińskim za pośrednictwem Aleksandra 

Kamińskiego ps. „Hubert”, redaktora na-
czelnego „Biuletynu Informacyjnego”, orga-
nu prasowego KG AK.

Podczas nieudanej styczniowej próby nie-
mieckiej Aktion konspiratorzy ŻZW byli 
ukryci albo w getcie, albo po „aryjskiej stro-
nie”. Niebawem rozpoczęli budowę swojej 
„reduty” w kamienicy przy ulicy Muranow-
skiej 7/9, którą następnie połączyli  tunelem 
z piwnicą kamienicy z naprzeciwka, pod nu-
merem 6. Tędy szły transporty broni od „Ar-
pada” oraz kupowanej „na czarnym rynku” 
– kilkadziesiąt sztuk broni maszynowej i po-
wtarzalnej, pistolety i rewolwery, „koktajle 
Mołotowa”, granaty i amunicja.

Oddziały ŻZW
W ŻZW dominowali młodzi ludzie zwią-

zani przed wojną z rewizjonistami i Beta-
rem. Konspiratorzy rozpoczęli swą działal-
ność od egzekucji wrogów żydowskich. Gru-
pa sprzymierzonych z organizacją szmugle-
rów Pini Finkla ps. „Pika” zabiła 28 stycznia 
1943 r. dwóch strażników z Werkschutzu. 
Inni betarowcy zastrzelili w lutym znienawi-
dzonych agentów Arka Weintrauba i Jerze-
go Firstenberga oraz ranili „Lolka” Skosow-
skiego. ŻZW dokonywał ekspropriacji, na-
kładał haracz lub porywał ludzi zamożnych 
dla okupu.

Trzon tej prawicowej konspiracji żydow-
skiej stanowiły trzy 60-osobowe zgrupowa-
nia podlegające Frenklowi, stacjonujące przy 
Muranowskiej 7/9; 30 betarowców pod wo-
dzą Pinchasa (Chaima) Tauba, kwaterują-
cych na terenie szopów (warsztatów) Töb-

bensa i Schultza oraz sekcja „szczotkarzy” 
(z kwaterą w wytwórni szczotek) dowodzo-
na przez Szmuela Łopatę. Była też afiliowa-
na przy ŻZW wspomniana grupa „przemyt-
ników” Finkla „Piki”. Siły konspiracji rewi-
zjonistycznej można oceniać na 100-250 lu-
dzi, włącznie z nieuzbrojonymi rezerwami.

Powstanie
„Walczono na dachach domów, na których 

powiewały sztandary polski i syjonistyczny 
(biało-niebieski). W poniedziałek 18 kwiet-
nia z czwartego piętra na Nalewkach 32 by-
łem naocznym świadkiem takiej walki na 
ul. Muranowskiej” – zapisał Ringelblum.  
W rzeczywistości obrona kompleksu ŻZW 

Prawicowe partie nacjonalistyczne powstały w reakcji na zdominowany przez orientację lewicową program Światowej Organizacji Syjonistycznej.  

Podstawowym celem było „stworzenie typu Żyda, którego naród najbardziej potrzebuje dla jak najskuteczniejszej i jak najrychlejszej odbudowy Państwa Żydowskiego”. 

Syjoniści rewizjoniści pod wodzą Włodzimierza (Zeewa) Żabotyńskiego odrzucali socjalistyczny etos dominujący  

w diasporze oraz jiszuwie (społeczności żydowskiej w Palestynie). Uważali, że jedynie inwestycje prywatne pomogą skolonizować Erec Izrael  

jako państwo „maksymalistyczne”.  Spadkobierczynią ideologii rewizjonistycznej jest izraelska partia Likud.

Nowa Organizacja Syjonistyczna (NOS), tzw. syjoniści rewizjoniści – bezkompromisowi krytycy brytyjskich ograniczeń dla żydowskiej emigracji i samoobrony 

w Palestynie. NOS powołał w 1935 r. Włodzimierz (Zeew) Żabotyński. W getcie warszawskim najważniejszymi działaczami  

byli Michał Strykowski, Paweł i Aszer Frenklowie, Ruben Feldschuh, Dawid Wdowiński i Leon Rodal.

Betar, skrót od Brit Trumpeldor – rewizjonistyczne Stowarzyszenie Młodzieży Żydowskiej im. Józefa Trumpeldora, założone w 1923 r. w Rydze przez Żabotyńskiego, 

który został jego przywódcą (Rosz Betar). Polski Betar liczył do 90 tys. członków w 1938 r. Organizacja współpracowała do 1939 r. z polskim MSZ i II Oddziałem Sztabu 

Głównego WP. Liderami konspiracji betarowskiej zostali w getcie warszawskim Aszer Frenkel, Felek Langleben, Aleksander Rosenfeld i Icchak Binenkorn.

Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW) – powstał w 1942 r. podczas zebrania syjonistów rewizjonistów przy ulicy Zamenhoffa 21.  

Był reakcją na ludobójczy charakter Groß Aktion. Jego faktycznymi dowódcami byli Paweł Frenkel i Leon Rodal. Obaj zginęli podczas wojny.

Płonący dom przy Muranowskiej 7/9 
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trwała od rana 19 kwietnia – Żydzi zdobyli 
dwa kaemy, trochę broni lekkiej i spalili nie-
miecki czołg. W tym czasie prawdopodob-
nie zginął Rodal. Ostatecznie bojownicy 
ewakuowali się najpóźniej 21/22 kwietnia 
na stronę aryjską tunelem pod ulicą Mura-
nowską. Większość z nich została tam wy-
mordowana przez Niemców zaalarmowa-
nych anonimem.

Betarowscy „szczotkarze” walczyli pod 
„kapitanem” Łopatą, jeden z nich, Szmule-
wicz, miał zginąć pierwszego dnia „piękną 
śmiercią”, obsługując kaem. Zabarykadowa-
ni w swoich szopach bronili się do ostatnie-
go naboju; ci, którzy ocaleli, przebili się do 
getta centralnego, gdzie walczyli dłużej.  
Bojownicy ŻZW Tauba najpierw bronili się 
w warsztatach Többensa i Schultza, a na-
stępnie w kamienicach przy ulicy Leszno 74 
i Grzybowskiej 8.

Mur niechęci
Ucieczka z Warszawy udała się 44 kon-

spiratorom ŻZW, którzy trafili do willi w 
Michalinie. Nieruchomość wynajął „Ar-
pad”. Ale już po trzech dniach ukrywający 
się syjoniści zostali zaatakowani przez pol-
skich policjantów i niemieckich żandar-

mów w trakcie typowego „Judenjagd” 
(„polowania na Żydów”) – nie można tu 
wykluczyć donosu samego „Arpada”. Po 
upadku powstania w getcie bojowcy ŻZW 
spotkali się z murem niechęci i obojętno-
ści. Pewien tajemniczy „podchorąży” (po-
dejrzewa się o to znowu „Arpada”) zapro-
ponował im samobójcze akcje zamachowe 
w charakterze „żywych torped”. Tak jak 
AK zaproponowała ocalałym członkom 
ŻOB wstąpienie do partyzantki na... Wo-
łyniu. Los Pawła Frenkla i pozostałych 
ukrywających się dowódców z Komendy 
ŻZW dopełnił się w czerwcu (lub lipcu) 
1943 r. podczas starcia z niemiecką poli-
cją, która urządziła „kocioł” w kamienicy 
przy Grzybowskiej.

Kilku najbardziej zdesperowanych po-
wstańców z ŻZW trafiło w czerwcu 1943 r. 
do niesławnego Hotelu Polskiego przy 
Długiej 29. To tam Łopata usiłował zdo-
być wizy południowoamerykańskie, ale 
bezskutecznie – trafił ostatecznie do Au-
schwitz. Bojownik ŻZW „Pika” przyłączył 
się do „Mojsze Bolszewika” – co w efekcie 
przyniosło mu wyrok śmierci polskiego 
podziemia wykonany już 18 sierpnia 
1943 r. na wolskim placu Wenecja. Tym-

czasem Dawid Wdowiński trafił na lubel-
ski Flugplatz, a następnie do Budzynia ko-
ło Kraśnika i cudem przeżył wojnę.

Demistyfikowany powoli obraz Żydow-
skiego Związku Wojskowego zaczyna stop-
niowo odpowiadać rzeczywistości. Książka 
Libionki i Weinbauma, łącząc w sobie for-
mułę śledztwa historycznego i monografii 
organizacji konspiracyjnej, odsłania fak-
tyczny wymiar przeszłości – zupełnie jakby 
konserwatorzy docierali do pierwotnej 
wersji fresku. Dzięki przeprowadzonej 
w pięciu krajach kwerendzie archiwalnej 
oraz syntezie relacji i wspomnień wyda-
nych po polsku, hebrajsku, angielsku i w ji-
dysz możliwe było zdemaskowanie licz-
nych fałszerstw. Autorzy książki zapocząt-
kowali odkrywanie mało dotychczas pene-
trowanych przez historyków aspektów 
naszej historii czasów wojny.   

Hubert Kuberski – historyk, dziennikarz, 
filmowiec. Interesuje się historią najnowszą, 

judaikami i X Muzą. Autor publikacji „Sojusznicy 
Hitlera”. W przygotowaniu książka o niemieckich 
działaniach przeciwko Powstaniu Warszawskiemu

Już po raz piętnasty Stowarzyszenie 
Midrasz zaprasza na Dni Książki 
Żydowskiej. To okazja nie tylko do 
uzupełnienia domowej biblioteczki 

o najciekawsze pozycje o tematyce żydow-
skiej, ale także spotkania z autorami i dys-
kusje poświęcone różnym elementom ży-
dowskiej kultury oraz cieszące się szczegól-
ną popularnością debaty na temat  
stosunków polsko-żydowskich czy szerzej 
– polsko-żydowskiego dziedzictwa. Pod-
czas Dni Książki prezentują swoje prace  
zarówno uznani autorzy, jak i debiutanci, 
młodzi pisarze i badacze. Program uzupeł-
niają pokazy filmów, koncerty i wystawy. 
W tym roku do udziału w imprezie zapro-
szono między innymi Alinę Całą, Sylwię 
Chutnik, Jakuba Ekiera, Mikołaja Gryn-
berga i Elżbietę Janicką. Wszystkie wyda-
rzenia związane z imprezą będą się odby-
wać od 13 do 16 maja w rejonie placu 
Grzybowskiego. (ng)

Dni Książki Żydowskiej
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Warszawa Prusa

Ewa SoÊnicka-Wojciechowska
Bolesław Prus, wielki pisarz przełomu XIX i XX wieku, którego setną 
rocznicę śmierci będziemy obchodzić 19 maja, w młodości – jeszcze 
jako Aleksander Głowacki – zajęcia literackie lekce sobie ważył i miał 
zamiar zostać… naukowcem

Urodzony w 1847 r. w Hrubieszowie, wcześnie osierocony, Aleksander  
spędził dzieciństwo na Lubelszczyźnie. Stamtąd, będąc w piątej klasie 
gimnazjum w Siedlcach, poszedł do powstania styczniowego, w któ-
rym został ranny podczas potyczki pod Białką. W wyniku doznanej 

kontuzji już do końca życia musiał nosić okulary. Cierpiał też na pogłębiającą się  
z wiekiem agorafobię, stąd m.in. jego niechęć do podróży związanych często z prze-
jazdem przez wysokie mosty czy góry. 

W 1868 r. Aleksander Głowacki przybył do Warszawy, by zapisać się na wydział 
matematyczno-fizyczny Szkoły Głównej. Jego nadzieje na pomoc materialną ze 
strony rodziny spełzły na niczym i młody człowiek zamieszkał z kolegami (by obni-
żyć koszty) na stancji, utrzymując się z korepetycji. Nierzadko cierpiał biedę, a nawet 
głód: Herbata i suche bułki rano – pisał o menu przyjaciela Gustaw Doliński – obiad 
za 40 groszy (…), taż sama herbata wieczorem, wiązeczka drzewa za szóstaka i paczka 

Pisarz kontra naukowiec
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tiutoni virginika za dziesiątkę. I czego więcej 
trzeba młodemu człowiekowi, co się zwał nie-
zależnym studentem? A ... harda to zawsze 
była sztuka, mógł zginąć z głodu, a nikogo, 
nawet najbliższych, o pomoc nie poprosił 
(„Kurier Codzienny”, nr 1/1897).

Korepetycje, których udzielał, nie wystar-
czały na utrzymanie, zaczął więc publikować 
felietony humorystyczne na temat warszaw-
skich realiów, najpierw jako „Jan w Oleju”, 
potem pod herbowym pseudonimem „Prus” 
– „błahym szczątkiem szlachetczyzny” 
w opinii Marii Dąbrowskiej. Dlaczego pod 
pseudonimem? Bo wstyd, że takie głupstwa 
piszę – wyjaśniał w jednym z listów. Jedno-
cześnie przygotowywał się do swej pracy na-
ukowej i choć pozostało mu samokształce-
nie, bo po dwóch latach opuścił progi Szko-
ły Głównej, to kontynuował owe przygoto-
wania właściwie do końca życia. Jego 
felietony-kroniki, też pisane prawie do 
śmierci, lecz wydane znacznie później (w la-
tach 1953-1970) w 20 tomach, są przeboga-
tą kopalnią informacji dla wszystkich, któ-
rzy chcieliby poznać ówczesną Warszawę.

Oto próbka. Zdaniem Prusa wszelkie no-
watorskie szczepionki odkrywane przez na-
ukowców nie pomogą na jedną warszawską 
chorobę – chorobę przejechań. Nie ma sposo-
bu na warszawskich woźniców i warszaw-
skich pasażerów, którzy muszą jechać po ka-
walersku, znacząc swą drogę mieszczańskich 
farysów ciałami potratowanych przechod-
niów. Jedyna rada dla przechodniów od hu-
morysty to wymalowanie na brzegach chod-

ników napisu memento mori. Pomysł zresztą 
aktualny do dziś. A oto przykład czarnego 
humoru pana Bolesława: W tych dniach ścię-
to w parku Łazienkowskim dziwny kasztan, 
odznaczający się tym, że na jego gałęziach za-
wsze wisiały owoce: albo kasztany, albo despe-
raci. Wieszanie się na tym, a nie innym drze-
wie weszło już tak w zwyczaj Warszawy, że 
dbały o wygodę mieszkańców magistrat zwo-
łał w roku bieżącym sesję: czy wobec łamania 
gałęzi nie należałoby na najgrubszym kona-
rze uczepić stałego postronka z bloczkiem, a w 
zamian pobierać od wisielców małą opłatę, 
z doliczeniem 5 kop. na zakłady dobroczynne. 
Projekt upadł, obrachowano bowiem, że 
w Warszawie podobny postronek ma 60 razy 
więcej szans, że go ukradną, aniżeli go we 
właściwy sposób użyją.

Prus był człowiekiem skromnym, peł-
nym pokory i choć jego „Kroniki tygo-
dniowe” przyniosły mu dużą popularność, 
nie przeceniał ich znaczenia (nazywał ich 
pisanie „robotą parobczą”). Pisał: nic nie 
tworzyłem, nic nie organizowałem, ale – jak 
czujny dróżnik – na widok zbliżających się 

faktów dawałem sygnał: pociąg idzie!... Jego 
myśl czasem jednak podchwytywano, po-
wstawały inspirowane nią instytucje, do  
tych dobroczynnych sam potem należał. 
Działalność publicystyczna pisarza powo-
dowała też niekiedy reakcje negatywne. 
W 1878 r. Prus – w wyniku zwykłej nagonki 
dziennikarskiej – został nawet publicznie 
spoliczkowany przez studentów. Sprawcom 
zajścia wspaniałomyślnie wybaczył. A w 
1891 r. sam wyzwał na pojedynek redaktora 
„Roli” Jana Jeleńskiego – na szczęście tenże 
się nie stawił.

Bolesław Prus napisał prawie 90 nowel 
i opowiadań, w większości z nich pochylał 
się na ludzką niedolą, złym losem. Na jego 
nagrobku współcześni mu warszawiacy na-
pisali „Serce serc”. Największymi osiągnię-

ciami pisarza były jednak jego powieści: 
„Placówka”, „Lalka”, „Emancypantki”, „Fara-
on” czy mniej znana –  „Dzieci”.

„Lalka”, która zyskała miano epickiej pa-
noramy Warszawy lat 1878-1879, miała 
początkowo nosić tytuł „Trzy pokolenia”.  
I rzeczywiście, dzięki pamiętnikowi subiek-
ta Rzeckiego, fabuła powieści obejmuje 
prawie 40 lat. W książce pojawiają się 
przedstawiciele wszystkich nacji zamiesz-
kujących Warszawę, oprócz Rosjan. Naj-
prawdopodobniej jest to świadomy zabieg 
pisarza. W „Lalce” zaborcy właściwie nie 
istnieją. Wprawdzie Wokulski robi intere-
sy, a nawet przyjaźni się z Rosjaninem Suzi-
nem, ale ten mieszka... w Moskwie. Za to 
Żydów, bardzo błyskotliwie opisanych, jest 
wielu. Sylwetki niektórych bohaterów wzo-
rowane były na autentycznych postaciach. 
I  tak pierwowzorem starego Szlangbauma 
był Żyd o nazwisku Tennenbaum, które- 
go portret można było obejrzeć w księdze  
jubileuszowej „Kuriera Warszawskiego”.  
Z kolei powieściowy Julian Ochocki to 
w rzeczywistości Julian Ochorowicz – psy-
cholog, filozof, wynalazca, poeta i publicy-
sta. Wcześniejsze praktyki dziennikarskie 
i reporterskie Bolesława Prusa dały znako-
mite efekty. Wydarzenia warszawskie opi-
sywał w „Lalce” z fotograficzną wręcz do-
kładnością, począwszy od dżumy w Wie-
tlance poprzez zabawy w Dolinie Szwajcar-
skiej, występy aktora Rossiego (pisarz użył 
jego prawdziwego nazwiska), wystawę pa-
ryską, na rautach, kweście wielkotygod-
niowej czy karnawale skończywszy. Jedno-
cześnie jest to dzieło z serii „powieści z wiel-
kich pytań naszej epoki” – w dzisiejszych 
czasach coraz częściej interpretowane od 
strony egzystencjalnej i mistycznej. Do 
tych głosów dołączyła w bardzo interesują-
cy sposób Olga Tokarczuk w swoim eseju 
„Lalka i perła”. Podobno „Lalka ”, ta  
arcypowieść XIX wieku, nie należy już do 
lektur obowiązkowych w liceum. Może 
jednak młodzi ludzie powinni ją prze- 
czytać? Wbrew modzie i panującym 
trendom…

To jasne: pisarz Bolesław Prus stanął 
w szranki z niedoszłym naukowcem Alek-
sandrem Głowackim i odniósł zwycięstwo 
– zresztą druzgoczące. Maria Dąbrowska 
we wstępie do „Wyboru pism” Bolesława 
Prusa (Warszawa 1954) podsumowuje to 
tak: był on nie tylko sercem serc, jak głosi na-
pis na jego grobie, ale usiłował być i płodną 
myślą polskich mózgów.   

Przyszły naukowiec 
Aleksander Głowacki 

pisał felietony pod 
pseudonimem,  

bo – jak tłumaczył  
– wstyd, że takie 
głupstwa piszę

Aleksander Głowacki jako student Szkoły Głównej w Warszawie
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Ludzie i słowa

Kwiryna Handke
Żaden inny pisarz XIX stulecia nie jest tak silnie kojarzony z Warszawą  
jak Bolesław Prus. A to głównie dzięki jego powieściom „Lalka” 
i „Emancypantki”, znanym zarówno z lektury, jak i ekranizacji

Pan Prus pisał…

Mało się natomiast wie i pa-
mięta o rozległej społeczni-
kowskiej działalności Prusa 
– w Kasie im. Józefa Mia-

nowskiego, Warszawskim Towarzystwie 
Dobroczynności, Towarzystwie Kolonii  
Letnich, Warszawskim Towarzystwie Higie-
nicznym, Warszawskiej Kasie Przezorności  
i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy, Sto-
warzyszeniu Kursów dla Analfabetów Do-
rosłych czy w Towarzystwie Trzeźwości. 

W Warszawie Prus spędził większą część 
swego życia. Przez prawie 40 lat na bieżąco 
dokumentował jej dzieje na łamach „Kuriera 
Warszawskiego”. Nie przypadkiem pom- 
nik pisarza stoi od 1977 r. na rogu Krakow-
skiego Przedmieścia i ulicy Karowej. Tuż 
obok tego miejsca znajdowała się bowiem 
kamienica, w której mieściła się redakcja 
„Kuriera”.

Wielki nasz pisarz był człowiekiem miasta, 
w nim czuł się bezpiecznie. Często mawiał, 
że lato najlepiej spędzać w mieście, ponie-
waż tutaj zawsze jedna strona ulicy jest cieni-
sta i chroni przed słonecznym skwarem. 

Dzięki kronikarskim relacjom Bolesława 
Prusa z lat 1874 -1910 możemy i dziś śle-
dzić życie Warszawy w tamtych dniach, 
miesiącach, latach. Kronikarz odnotowy-
wał fakty drobne i wydarzenia znaczące.

Tak więc pan Prus pisał, że…
...wyrobnicy z fabryki wagonów na Solcu 

złożyli rs 273 na budowę kościoła Wszystkich 
Świętych (na Grzybowie) (1875 r.);

...na ulicy Wierzbowej już istnieje sklep 
z lalkami w ubiorze polskich chłopów i chło-
pek (1883 r.);

...drzewka wysadzone wzdłuż alei Jerozo-
limskiej wyglądają strasznie mizernie 
(1875 r.);

...targ wołowy jest zakałą Pragi (1879 r.).
Niekiedy z jego relacji przeziera niezmien-

ność miejskiej przestrzeni od stuleci:
...Warszawa prócz śmietników pokojowych, 

podwórzowych i ulicznych posiada jeszcze je-

den uniwersalny śmietnik tuż nad Wisłą, cią-
gnący się mniej więcej od Nowego Zjazdu do 
ulicy Leszczyńskiej (1885 r.).

Coś z tamtej obyczajowości zachowało się 
do dziś, może jedynie w nieco zmienionych 
formach:

Ktoś z demokracji dziwił się, że w tym sa-
mym czasie, kiedy nasi artyści wyprawiają so-
bie przyjemne widowiska na Siekierkach, 
w Warszawie zabawa „wiankami” zwana 
upada z powodu braku pomysłów mogących ją 
ożywić (1880 r.);

Nasz plebs bowiem, jak wiadomo, nie ma te-
atrów z wyjątkiem hecy na placu Ujazdow-
skim, urządzonej raz w roku około Wielkiej-
nocy (1883 r.); 

Społeczeństwa żyją nałogami. Biegamy na 
odczyty w adwencie, tańcujemy w karnawale, 
chodzimy do teatru na „premiery”, do sal re-
dutowych na trzecie maskarady, w Wielki 
Piątek jemy śniadanie u Millera, w Zielone 
Świątki jeździmy na Bielany i tak dalej 
(1907 r.).

Pisarz opisywał też, zazwyczaj z właściwym 
sobie humorem, uroki i funkcje gospodarcze 
ówczesnych obrzeży miasta:

Okolice Marymontu są […] malownicze […] 
wpadła mi w oko Kaskada […] Lasek jej zda-
je się być tak rzadkim jak dowcip w felietonach 
„Wieku”, sądzę jednak, że z powodu zielonych 
łąk i wielkiej obfitości szemrzących wód miej-
scowość ta jest jakby stworzona na zakład le-
czenia kumysem (1875 r.);

Grochów, ten sam […] Grochów, który przed 
niewielą laty piastował w łonie swym fabrykę 
demokratycznego szampana, ma obecnie do-
czekać się innej, niebywałej w kraju nowości, 
a  mianowicie instytutu hodowli kur i wylęga-
nia kurcząt (1875 r.).

O pozycji i działalności kobiet wypowia-
dał się Prus z pewną dozą uszczypliwości 
i rozbawienia bądź z autentycznym 
podziwem:

Sprawy bowiem publiczne, jeżeli kiedy  
były u nas w rękach mężczyzn, to już dziś sta-
nowczo przeszły w ręce kobiet, które chcą 

urządzać rauty i nic – tylko urządzać rauty. 
Oto i w tej chwili jedna z pięknych dam, którą 
uwielbiam, rozkazuje mi, ażebym zawiado-
mił całą Warszawę, nie… cały system plane-
tarny, cały wszechświat, że: W dniu pierw-
szym czerwca pewne grono pięknych dam 
urządza ra… nie… urządza… majówkę do  
Jabłonny na paręset czy też kilka tysięcy osób 
(1890 r.);

Jeżeli kto sądzi, że tryumfy płci pięknej ko-
jarzą się na wyrobie słomkowych kapeluszy, 
ten jest w błędzie. Naprawdę zaczynam wie-
rzyć, że kobiety wkrótce zostaną: ministra-
mi, jenerałami, katami, reformatorami i tak 
dalej. Posłuchajcie tylko, co się wyrabia. Jed-
na dama stoi na czele instytutu, gdzie wy-
kładają „gimnastykę szwedzką”. Druga 
– uczy swoje rodaczki jeździć konno i podob-
no uczy znakomicie. Trzecia zaś (co już jest 
rzeczą niepodobną do wiary!) – założyła 
remizę, czyli wynajem powozów (1892 r.).

Bolesław Prus uchodził za człowieka 
spokojnego i łagodnego, patrzącego na 
otaczający świat z dużym dystansem 
okraszonym nutą specyficznego humoru. 
Taki też wizerunek pisarza wyłania się z je-
go kronikarskich relacji. Zdarzało się jed-
nak, że niekiedy przed kimś odkrywał swą 
inną naturę. Tak mianowicie pisał w roku 
1890 do Oktawii Radziwiłłowicz-Rodkie-
wiczowej, późniejszej żony Stefana Że-
romskiego: […] ostrzegam, że ja wówczas, 
gdy piszę, jestem „wściekły pies”. Jestem dziki, 
opryskliwy, nietowarzyski, posępny, imper-
tynent, słowem – choroba morska.   
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Sebastian Pawlina
Najważniejsza ulica w „Lalce” Bolesława Prusa, 
przy której mieszkał i miał swój sklep Stanisław 
Wokulski – Krakowskie Przedmieście. Ile z tego, 
co na własne oczy oglądał tam Prus, zachowało 
się do czasów dzisiejszych?

Spacer śladami pisarza po Krakowskim Przedmie-
ściu zaczniemy i skończymy przy pomnikach, niby 
pilnujących miasta szyldwachach, jak czytamy 
w „Lalce”, tej najbardziej warszawskiej powieści 

Bolesława Prusa. I już na początku, tam gdzie niezmiennie 
od lat stoi nieruchomy Kopernik, z nieruchomym globusem  
w ręku, uświadamiamy sobie, jak wiele z tego, co znał Prus, 
możemy oglądać już tylko na obrazach i starych pocztów-
kach. Pałac Karasia, znajdujący się kiedyś na wysokości po-
mnika Kopernika i Pałacu Staszica, między ulicą Oboźną 
a Kopernika, powstał w 1769 r. To o nim Zbigniew Rewski 
pisał w 1947 r. na łamach „Stolicy”, że wśród swej braci pała-
cowej w stolicy miał swe indywidualne piętno, jakby trochę 
mieszczańskiej architektury. Po drugiej stronie Oboźnej po-
winna stać kamienica, w której miał mieszkać Stanisław 
Wokulski. Przed wojną na budynku umieszczona była na-

Pałac Karasia i pomnik Mikołaja Kopernika, około 1860 r.
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Widok z Krakowskiego Przedmieścia na plac Zamkowy i kolumnę Zygmunta, 
około 1900 r. Z prawej kościół św. Anny – widoczna kamienica Camponiego, 

dobudowana do dzwonnicy

Z autorem „Lalki”  
po Krakowskim PrzedmieÊciu
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wet informująca o tym tablica. Jednak ani ta kamienica, ani 
pałac Karasia już nie istnieją. Rzekomy dom Wokulskiego 
uległ zniszczeniu podczas drugiej wojny światowej (ten, 
który zbudowano na jego miejscu, nie ma z nim nic wspól-
nego, nawet tablica informuje, że W tym miejscu stał dom,  
w którym mieszkał [...] Stanisław Wokulski), a pałac Karasia 
rozebrano już w 1912 r. – tym samym, w którym zmarł 
Aleksander Głowacki herbu Prus.

Podążając w kierunku placu Zamkowego, dochodzimy 
do wylotu ulicy Romualda Traugutta. Jeszcze za czasów 
autora „Lalki” stała w tym miejscu kamienica należąca do 
zespołu klasztoru księży misjonarzy. Wyburzono ją 
w 1867 r., przebijając do Krakowskiego Przedmieścia ów-
czesną ulicę Fiodora Berga, dziś Traugutta. Kolejne intere-
sujące nas po stronie nieparzystej adresy to Krakowskie 
Przedmieście 5, 7 i 9. Pod numerami 5 i 7 znajdowały się 
księgarnie Franciszka Zabłockiego i Heinricha, które Bole-
sław Prus – jak pisała Karolina Beylin w „Dniach powsze-
dnich Warszawy w latach 1880-1900” (Warszawa 1967) 
– mijał w drodze do redakcji „Kuriera Warszawskiego” na 
Wierzbowej. Kamienica Józefa Grodzickiego (nr 7) po-
wstała w połowie XIX wieku. To w niej miał się mieścić 
sklep „pod firmą J. Mincel & S. Wokulski”. Dom po wojen-
nych zniszczeniach został odbudowany, choć nie odtworzo-
no wszystkich jego szczegółów. Związek kamienicy z „Lal-
ką” zaznaczono poprzez przywrócenie przedwojennej tabli-
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Krakowskie Przedmieście, około 1870 r. Po prawej, za pałacem Czapskich, wylot ulicy Fiodora Berga (dzisiaj Romualda Traugutta)

Pałac Staszica, około 1900 r., po przebudowie na rosyjskie gimnazjum i cerkiew
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cy (umieszczonej tam w 1937 r.) z napisem zaczynającym się 
od słów Tu mieszkał Ignacy Rzecki..., a także nadanie imie-
nia Bolesława Prusa księgarni akademickiej znajdującej się 
na parterze domu. Do 1944 r. na rogu Krakowskiego Przed-
mieścia i ulicy Królewskiej stała kamienica Beyera (zbudo-
wana w 1868 r.). Wieloletnim właścicielem jednego z jej 
mieszkań był – jak wspominał na łamach „Stolicy” (nr 
12/1962) Wojciech Natanson – Ignacy Baranowski, lekarz, 
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profesor Szkoły Głównej, który nieraz gościł u siebie Prusa.
Po drugiej stronie Królewskiej znajduje się dzisiaj Dom bez 
Kantów, wybudowany w latach 30. XX wieku. Za czasów 
autora „Lalki” stał tu XVIII-wieczny Dom Oficerski, znany 
również jako Kuźnie Saskie. I po tym gmachu zostały jedy-
nie zdjęcia, obrazy, wspomnienia... 

Już za czasów Prusa przy Krakowskim Przedmieściu bu-
rzono jedne budynki, by w ich miejsce postawić inne. Ta-
kie były też początki dwóch hoteli stojących dzisiaj vis-à-vis 
siebie – Europejskiego i Bristolu. Ten pierwszy zastąpił pa-
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miętający jeszcze czasy saskie pałac Ogińskich, w którym od 
początku XIX wieku znajdował się hotel Ferdynanda Ger-
lacha. Europejski, zwany również nowym hotelem Gerla-
cha, był bez wątpienia najbardziej luksusowym tego typu 
obiektem ówczesnej Warszawy. Najlepsze jedzenie, prze-
piękne pokoje i łazienki (z których w godzinach 7-22 korzy-
stać mogli także goście z miasta), słynna ze swoich wyrobów 
cukiernia Lourse’a, a w sali jadalnej wszystkie warszawskie 
pisma periodyczne. Nie powinno w związku z tym dziwić, 
że to właśnie tam Stanisław Wokulski urządził przyjęcie 
z okazji otwarcia nowego sklepu. Dzisiaj Europejski lata 

Hotel Europejski i wylot ulicy Czystej (obecnie Ossolińskich), około 1890 r. 

Kamienica Fajansa i pomnik Adama Mickiewicza, około 1900 r. Z prawej – Dziekanka

Budowa kamienicy Beyera, 1864 r. Przy prawym skraju kadru widoczne  
Kuźnie Saskie, w głębi kamienica Grodzickiego
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świetności ma już niestety za sobą. Zupełnie inaczej niż Bri-
stol. Wybudowany w latach 1899-1901 w miejscu pałacu 
Tarnowskich, swoim wyglądem może przypominać wspo-
mnianą już kamienicę Beyera, która stanowiła inspirację dla 
Władysława Marconiego, twórcy Bristolu. Jak pisze Karoli-
na Beylin w książce „W Warszawie w latach 1900-1914” 
(Warszawa 1972), już podczas budowy Warszawa chodziła 
tłumnie go [Bristol] oglądać. Cieszono się, że miasto zyska 
tak znakomity hotel, gdzie restauracja miała być otwarta aż 
do godziny drugiej w nocy!

Na odcinku od Bristolu do kościoła wizytek aż do cza-
sów drugiej wojny stały trzy kamienice (numery 36-40). 
W budynku na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia 
mieściła się redakcja „Kuriera Warszawskiego” – między 
tym budynkiem a pałacem Tarnowskich znajdowała się 
zburzona w 1898 r. brama-wodozbiór, przy której Wokulski 
miał zobaczyć bosego, przewiązanego sznurami tragarza, 
który pił wodę prosto z wodotrysku. Z kolei pod nr. 36 miało 
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REKLAMA 

Kamienica mieszcząca gimnazjum żeńskie, obok – kościół wizytek, około 1880 r. 

Hotel Bristol i narożnik ulicy Karowej, około 1903 r. Z prawej dom,  
w którym mieściła się redakcja „Kuriera Warszawskiego”

swoją siedzibę rosyjskie gimnazjum żeńskie (jedną z jego 
uczennic była Maria Skłodowska). Niestety, żaden z trzech 
budynków nie przetrwał wojny. Obecnie jest tam skwer 
z pomnikiem autora tak uwielbianych przez warszawiaków 
„Kronik tygodniowych”.
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Podążając za czasów Prusa w kierunku kró-
la Zygmunta, stojącego na olbrzymiej świecy, 
pochylającego się ku Bernardynom, widocznie 
pragnącego coś zakomunikować przechod-
niom, natknęlibyśmy się jeszcze m.in. na ka-
mienice Maksymiliana Fajansa (nr 58) 
i Camponiego (nr 70, tuż przy dzwonnicy 
kościoła św. Anny). Dzisiaj jednak ich nie 
ma. Pierwsza stała się elementem Nowej 
Dziekanki, a drugą rozebrano ze względu na 
budowę trasy W-Z. 

Większość budynków pamiętających 
czasy „Lalki” i jej autora odbudowano 
mniej lub bardziej wiernie po wojnie.  
W bodaj najlepszym stanie ostatnią wojnę 
przetrwały kościoły wizytek i karmelitów 

bosych. Innym obiektem, który zachował 
swój przedwojenny wygląd, jest pałac We-
sslów (Poczta Saska). Zniszczony podczas 
wojennej zawieruchy, ale odbudowany zgod-
nie z dawnym stanem jeszcze w latach 40. 
XX wieku, stanowi kolejny istotny punkt na 
naszej na trasie, bo właśnie tutaj znajdowała 
się siedziba „Kuriera Codziennego”, gdzie 
oprócz „Kronik...” Prus drukował „Lalkę” 
i „Emancypantki”.

Niestety, tak jak możemy jeszcze odnajdy-
wać Warszawę Prusa w poszczególnych bu-
dynkach przy Krakowskim Przedmieściu, tak 
już „typów warszawskich”, znanych chociażby 
z malarskich dzieł Aleksandra Gierymskiego 
czy Franciszka Kostrzewskiego, nie znajdzie-
my, a tym samym i charakteru tamtego mia-

sta. Za czasów Bolesława Prusa uosabiał go 
sznur powozów i pstrokaty falujący tłum wy-
glądający jak stado ptaków. Teraz powozy  
i tramwaje, uznawane przez Prusa za jeden  
z najpiękniejszych wynalazków XIX wieku, 
zostały zastąpione przez samochody i autobu-
sy. Wśród przechodniów nie spotkamy już 
bosego tragarza, literata wędrującego do  
Lourse’a na codzienną kawę, kataryniarzy czy 
niejakiego Wawrzyńca „Melona”, kiełbaśnika, 
który stał się częścią historii kamienicy Johna 
przy Krakowskim Przedmieściu 89. Włady-
sław K. Matlakowski pisał w „Stolicy” (nr 51-
-52/1963), że ostatnia wojna, a potem odbu-
dowa wywołała całkowity przewrót w wyglą-
dzie i charakterze miasta. Czy te zmiany są 
jednak aż tak poważne, aby uznać, że „ma-
giczny krąg” Bolesława Prusa na Krakowskim 
Przedmieściu już nie istnieje, jak stwierdzał  
w odniesieniu do całej Warszawy Prusa prof. 
Tadeusz Mikulski („Miniatury krytyczne”, 
Warszawa 1976)? Czy Prus, patrząc dzisiaj na 
Krakowskie Przedmieście, poznałby je? 

Tak czy inaczej, parafrazując wiersz „Po-
mnik Prusa” Jana Koprowskiego, pójdźmy  
razem na Krakowskie Przedmieście, szukać 
z Pisarzem dawnej Warszawy. 

Sebastian Pawlina – student historii 
Uniwersytetu Warszawskiego, od kilku lat 

związany z portalem internetowym  
Historia.org.pl; interesuje się dziejami Warszawy 

głównie w okresie 1918-1945

Kościół pokarmelicki św. Józefa Oblubieńca, około 1890 r.

Krakowskie Przedmieście przy skrzyżowaniu z ulicą Trębacką, około 1910 r. Pośrodku w głębi pałac Wesslów
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Enfant terrible rozrywek miej-
skich w XIX wieku był cyrk. 
Rozpychał się bowiem w rejo-
nach zastrzeżonych dla teatru, 

odbierając mu publiczność, mecenasów i ar-
tystów (przykładem tancerka, aktorka i kur-
tyzana Lola Montez, która obdzielała swymi 
talentami zarówno arenę, jak i scenę, o Lu-
dwiku Bawarskim nie wspominając). Mowa 
oczywiście o cyrku w nowoczesnym tego 
słowa znaczeniu – nie o szczwalniach (zwa-
nych też hecami), gdzie szczuto i zabijano 
zwierzęta (pierwszą szczwalnię w Warszawie 
przy Brackiej zbudowano w 1790 r., a roze-
brano w 1846 r.), lecz o wysokiej klasy pro-
fesjonalnych pokazach zapoczątkowanych 
pod koniec XVIII wieku przez Philipa 
Astleya w Anglii i rodzinę Franconich we 
Francji. Do Polski pierwsze tego typu wido-
wiska dotarły dzięki trupom wędrującym na 

szlaku Europa Zachodnia – Rosja i po dro-
dze dającym przedstawienia w Warszawie. 
I tak w 1823 r. stolica mogła oglądać wy- 
stępy Jeźdźców Sztucznych Tournaire’a  
czy skoczków (ekwilibrystów) Speletrinie-
go, a także – w budynku teatralnym – tru- 
pę Indian pokazujących podobne sztuki 
zręcznościowe.

Prawdziwy gmach cyrkowy w Warszawie 
powstał w 1872 r. Był to drewniany, ale so-
lidny budynek przy ulicy Włodzimier-
skiej, przez dziesięć lat jedna z siedzib sta-
łych cyrku Salamońskiego. Zakasowała to 
przedsięwzięcie Wilhelmina Ciniselli, bu-
dując w 1883 r. przy Ordynackiej czteropię-
trowy gmach na trzy tysiące miejsc z wybity-
mi aksamitem lożami, marmurami, restaura-
cją, bufetem, salą gimnastyczną i obszerny-
mi stajniami dla zwierząt. 

Cyrk był w tych latach w pełni ukształtowa-
nym typem widowiska z woltyżerką, popisa-
mi tresowanych zwierząt, ekwilibrystyką, 
żonglerką, występami siłaczy i klaunadą. Ce-
ny biletów były podobne jak w Teatrach Rzą-
dowych: pierwsze miejsca po 75 kopiejek,  
galeria – 30 kopiejek, a sześcioosobowa loża – 
9 rubli i 60 kopiejek. Podobnie wysoki był 
także prestiż społeczny. Cyrkowi na świecie 
kibicowały chętnie koronowane głowy – kró-
lowa Wiktoria, Aleksander III, cesarzowa 
Elżbieta. Frekwencja biła wszelkie rekordy. W 
maju 1881 r. Teatr Wielki odwiedziło 5290 
widzów, zaś cyrk Salamońskiego – 15 825, 
czyli trzy razy tyle. I w teatrze, i wokół areny 
gromadziła się ta sama publiczność i było tak 
przez cały XIX wiek. Teatr musiał się bardzo 
liczyć z tą konkurencją – nawet na benefisach 
Heleny Modrzejewskiej publiczność potrafi-
ła zawieść, wybierając Ordynacką. 

Złote czasy cyrku
Hanna Baltyn-Karpiƒska
W maju 1881 r. Teatr Wielki odwiedziło 5290 widzów, zaś cyrk Salamońskiego – 15 825, czyli trzy razy tyle. 
I w teatrze, i wokół areny gromadziła się ta sama publiczność i było tak przez cały XIX wiek

Arena na Ordynackiej, około 1939 r.
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Cyrk dawał widowiska niewątpliwie ła-
twiejsze w odbiorze, nie wymagające śle-
dzenia dramatycznej akcji, złożone z pew-
nej liczby „numerów” mających za zadanie 
zachwycić, zadziwić i olśnić. Oto jak zapa-
miętała wnętrze cyrku Cinisellich Jadwiga 
Waydel-Dmochowska („Dawna Warsza-
wa”, PIW, 1958): Wchodzimy na widownię. 
Okrągła, wysypana piaskiem arena, dokoła 
kryta wiśniowym aksamitem niska rampa. 
Wzdłuż niej przysiadły loże parterowe zaj-
mowane zwykle przez stałych bywalców cyr-
ku – oficerów stacjonujących w Warszawie 
pułków: ułanów, huzarów, dragonów, czer-
kiesów. Aż czerwono od generalskich lampa-
sów i podszewek płaszczy. W lożach partero-
wych siadują też zwykle panie z półświatka.

Dalej widownia wznosi się amfiteatralnie: 
rzędy krzeseł, rząd lóż pierwszego piętra, a w 
nich pełno dzieci. Loże te uważane są za bez-
pieczniejsze od parterowych, mniejsze są 
szanse, by wpadł tam egzotyczny drapież-
nik. Wyżej galeria, wreszcie, pod samym  
pułapem, ostatni pierścień miejsc stojących, 
tzw. paradyz. Dzieci od zawsze uwielbiały 

cyrk, który pełnił też rolę zwierzyńca. Do 
największych przyjemności należało zwie-
dzanie w antraktach boksów z egzotyczną 
zwierzyną. 

Wilhelmina Ciniselli zbankrutowała 
w 1892 r., ale po trzech latach dyrekcję  
cyrku objął jej wnuk Aleksander. Spe- 
cjalizował się on w inscenizowaniu  
wielkich widowisk taneczno-muzycznych 
zwanych pantomimami. Nie był pier- 
wszy. Już w 1879 r. Bolesław Prus opisy- 
wał gorszące sceny w cyrku Salamońskie-
go: U drzwi wchodowych tej instytucji sta-
czają się regularne bitwy, a licytacja na  
bilety przybrała tak ponętne rozmiary, że 
zachęcony nią sam kasjer cyrku żąda za-
miast pięciu – szesnastu rubli za lożę („Ku-
rier Warszawski” nr 87). Pokazywa- 
no „wielką pantomimę” – „Juliusz Cezar 
na rzymskiej arenie”. Z powodów obyczajo-
wych uczniom wstęp był wzbroniony.

Inscenizacje Cinisellego, z pewnością 
wzorowane na paryskim Cyrku Olimpij-
skim, przypomniał słynny klaun Din-Don, 

czyli Edward Manc, w książce „Wspomnie-
nia klowna” (Czytelnik, 1961): Biorą w nich 
udział wszyscy artyści, tłumy statystów, balet, 
orkiestra. Feeria świateł, bengalskie ognie, róż-
nobarwne kostiumy… Specjalnie sprowadzony 
Włoch, Giovanni Proserpin – baletmistrz 
i reżyser – nakłania do coraz nowych i coraz 
bardziej gigantycznych pantomim: „Sen fara-
ona”, „Kapitan Dreyfus”, „Żydówka”, „Bal 
maskowy”, „Tabor cygański” – oto niektóre ty-
tuły. Dla dzieci inscenizuje Proserpin „Kop-
ciuszka” i „Baśń o głupim Janku”. Na arenie 
pojawiają się rzymskie rydwany obok kolasek 
i wolantów, autentyczne słonie obok poczci-
wych przedstawicieli swojskiej rogacizny, egip-
scy kapłani i baletniczki z epoki fin de siècle’u, 
a także centurie rzymskich legionistów, wśród 
których siedzące na galerii praczki, szwaczki 
i panny do wszystkiego rozpoznają panów 
Władziów, Mieciów i Antosiów wypożyczo-
nych żywcem z Ochotniczej Straży Pożarnej 
na Powiślu. (Wydaje się, że ten typ grande 
spectacle został zamordowany przez kinema-
tograf, który pokazywał to samo jeżeli nie le-
piej, to na pewno taniej).

Jeśli chodzi o klaunów, to głównymi byli 
Ryży i Biały, mający za asystę klaunów „en-
tre”, „dywanowych” i „repryzowych”. Naj-
inteligentniejsi z mistrzów zawodu przeszli 
do historii w anegdocie, nie gardzili bo-
wiem podczas występów prowokacyjnymi 
komentarzami politycznymi. Najsłynniej-
szymi na przełomie XIX i XX wieku byli 
bracia Durow, Anatol i Włodzimierz. Ten 
ostatni, prawdziwy geniusz cyrku – treser, 
akrobata i klaun – zarówno wspaniale od-
grywał napisane przez siebie scenki, jak i 
improwizował. Kiedyś zaprezentował w 
Warszawie tresowane świnie. Zaczynał od 
nawoływania „Maluśki, maluśki”, nagra-
dzając ubraną w żołnierską czapkę świnkę 
marchewką. Potem przeszedł na niemiecki, 
wołając „Groesser!”, na co wbiegła większa 
świnia, w pełnym mundurze. Durow znów 
wrzasnął „Groesser!”, na co wpadła ogrom-
na tłusta świnia w galowym generalskim 
mundurze ze szkarłatną podszewką, najwy-
raźniej pijana, bo przewalająca się z boku 
na bok. Widownia w ryk, a Durow uprzej-
mie ukłonił się w stronę loży oberpolicmaj-
stra Groessera. Nie trzeba dodawać, że tej 
samej nocy został karnie wydalony z War-
szawy. Jego przykład nie poszedł jednak na 
marne i odtąd czynienie aluzji politycz-
nych weszło na stałe do repertuaru klau-
nów cyrkowych. Din-Don w swojej książce 
podaje, że ten rodzaj klaunady uprawiano 
powszechnie także przez całe dwudziesto-

Zbyszko Cyganiewicz – drugi, po Władysławie Pytlasińskim, światowej sławy polski atleta,  
który występował w cyrku na Ordynackiej
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lecie międzywojenne, dopóki prawa do 
prześmiewczej aktualności nie odebrał cyr-
kowi kabaret.

W latach 90. XIX wieku przebojem sta-
ła się nowa dyscyplina cyrkowa, czyli za-
pasy. Nie budowano jeszcze specjalnych 
hal sportowych, więc sport ten znalazł 
przytulisko na arenie. Widz, zwłaszcza ple-
bejski, uwielbiał popisy siły, gdyż mógł się 
identyfikować z zawodnikami, wybierać fa-
worytów, kreować własne gwiazdy, wresz-
cie dawać upust tłumionym przez zaborcę 
patriotycznym emocjom. Walki były oczy-
wiście ustawiane, gdyż dyrektorom cyrków 
nie chodziło o to, kto wygra, lecz o to, by 
emocjonujący i spektakularny pojedynek 
trwał jak najdłużej. 

Najsłynniejszym polskim atletą był wów-
czas Władysław Pytlasiński, mistrz świata 
w zapasach (tytuł zdobył w Paryżu 
w 1900 r.), z zawodu rzeźnik. W 1892 r. to-
czył trwającą tydzień walkę ze szwajcar-
skim siłaczem Adrianem Ballisatem. Oczy-
wiście jego fani nie opuszczali żadnego 
przedstawienia, otrzymując na koniec na-
grodę w postaci wygranej rodaka. Ale ła-
two nie było, bo Ballisat wyczyniał różne 
akrobatyczne sztuki, a „Pytlas” jakoś nie 
umiał go przycisnąć. Gdy ostatniego wie-
czoru paradyz zaczął wyć: „Władek, dość, 

bo tramwaj nam odjedzie!”, flegmatycznie 
uniósł rywala do góry, zakręcił nim w po-
wietrzu i cisnął o ziemię. Ale, choć zapasy 
budziły taki entuzjazm, także i one musiały 
ustąpić miejsca prawdziwym rozgrywkom 
sportowym, którym patronowały głęboko 
etyczne idee ojca nowożytnego ruchu olim-
pijskiego barona Coubertina (pierwszy 
mecz piłkarski wedle jego zasad rozegrano 
w 1907 r.).

I tak nastał zmierzch widowisk cyrko-
wych. Ich prestiż społeczny malał. Koro-
nowane głowy nie odwiedzały już cyrków, 
garnizony wojskowe zmiótł wybuch I woj-
ny, wielcy mieszczanie ustąpili miejsca ma-
łym. Cyrk stał się rozrywką pospolitą, nie-
dorosłą i niepoważną, przeznaczoną dla 

tzw. ludu i dzieci. Nim to jednak nastąpiło, 
miał swoje złote lata, w których był nie tyl-
ko rozrywką, lecz także komentarzem do 
politycznej rzeczywistości; oknem na świat, 
przez które można było oglądać egzotyczne 
ludy i zwierzęta; miejscem, gdzie promo-
wano zdobycze nowoczesności (pierwsza 
projekcja braci Lumière odbyła się właśnie 
w cyrku). Zanim przyćmił go kinemato-
graf, telewizja, gry komputerowe, miał swój 
czas, a Warszawa miała swój cyrk.   

Hanna Baltyn-Karpińska – historyk i krytyk 
teatru, tłumaczka, autorka m.in. „Iskier 

Leksykonu Teatralnego” oraz licznych artykułów 
i recenzji publikowanych m.in. na łamach 

„Teatru” i „Nowych Książek”

Tresura lwów – początek XX wieku
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 Gmach cyrku u zbiegu ulicy Okólnik z Ordynacką, około 1914 r.
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34 Ogród Saski jest reliktem, po-
zostałością śmiałych planów 
króla Augusta II Mocnego, 
jego syna Augusta III i ich ar-

chitektów. Ten zielony obszar to tylko frag-
ment gigantycznej, jak na Warszawę XVIII 
wieku, koncepcji wprowadzenia do naszego 
miasta blasku królewskiej chwały na wzór 
Ludwika XIV i jego wspaniałej posiadłości 
– Wersalu. Zgodnie z barokową myślą urba-
nistyczną i ideami ówczesnych władców Eu-
ropy, siedziba monarchy powinna wyzna-
czać środek świata, tu koncentruje się bo-
wiem jego majestat i władza. Podkreślać to 
miały proste jak strzała aleje, tworzące linie 
rozchodzące się promieniście od centrum 
założenia królewskiego daleko, w odległą, 
niemożliwą do ogarnięcia przestrzeń. Naj-
ważniejszą z tych linii była centralna aleja, 
Oś Saska, ciągnąca się od Krakowskiego 
Przedmieścia aż po obecną ulicę Żelazną 
i przechodząca w trakt ku Woli, a dalej ku 
Rzeszy Niemieckiej, gdzie Wettinowie pia-
stowali godność elektorów. Oś biegła po li-
nii wschód – zachód, a więc tą samą drogą, 
którą przebywał codziennie na swym rydwa-
nie Apollo, personifikacja słońca, często 
przywoływany w barokowych programach 
ideowo-artystycznych, w malowidle i rzeź-
bie. Na tę główną oś nanizany został przez 

budowniczych Pałac Saski, siedziba królów. 
W przeciwieństwie jednak do Wersalu, pa-
łac nie znajdował się w centrum całego zało-
żenia, lecz blisko jego wschodniego krańca, 
w łączności widokowej i komunikacyjnej 
z Traktem Królewskim – Krakowskim 
Przedmieściem, główną ulicą ówczesnej 
Warszawy, trasą, którą władca elekt wyruszał 
na koronację do Krakowa, by wrócić z koro-
ną na skroniach. Założenie uzupełniać mia-
ły inne aleje, krzyżujące się pod kątami 
ostrymi z główną osią i tworzące dwa obsza-
ry. We wschodnim znajdował się ogród i pa-
łac, w zachodnim koszary gwardii. Śladem 
tej koncepcji są dziś ulice Królewska i Elek-
toralna, większość pozostałych dróg zatarła 
się już w przestrzeni Warszawy bądź nie zo-
stała nigdy zrealizowana. 

Ogród Saski w czasach Wettinów wyglą-
dał zupełnie inaczej niż dziś. Był urządzo-
ny w stylu francuskim, zgodnie z duchem 
baroku. Wypielęgnowane żywopłoty, drze-
wa i kwietniki rozplanowane były w geome-
tryczny sposób, stanowiąc przedłużenie za-
budowy pałacowej. Racjonalnie i dokładnie 
podzielona przestrzeń, logiczne, zgodne 
z prawami symetrii rozlokowanie poszcze-
gólnych elementów ogrodu dawało gospo-
darzom, gościom i ogrodnikom poczucie 

harmonii i ładu wprowadzanego ręką ludz-
ką w nieuporządkowanym królestwie natu-
ry. Ogród, stanowiąc emanację władzy kró-
lewskiej, ukazywać miał właśnie ten ład i po-
rządek, niepozbawiony monarszego splen-
doru, który miał obowiązywać w rządzeniu 
Rzecząpospolitą. Niestety, jak wiemy, rządy 
Sasów przyniosły państwu anarchię.

27 maja 1727 r. ogród otwarto dla lepiej 
sytuowanych warstw społecznych. Jego roz-
miar, dekoracyjność oraz odbywające się 
w nim zabawy z pewnością przewyższały 
wszystko to, co miała do zaoferowania ów-
czesna Warszawa. W trakcie organizowa-
nych przez dwór królewski przyjęć ustawia-
no w alejkach liczne altany, przyozdabiano 
je kwiatami, a główną atrakcją wieczoru by-
wały sztuczne ognie, widowisko rzadkie 
w tamtych czasach i wyzwalające niebywałe 
emocje.

Jedną z ważniejszych atrakcji ogrodu stała 
się otwarta w 1748 r., od strony ulicy Kró-
lewskiej, Operalnia, czyli teatr operowy ze 
sceną, widownią na 500 osób i miejscem dla 
orkiestry. Chociaż wstęp na te przedstawie-
nia był wolny, podobno nie cieszyły się one 
początkowo popularnością, a służący kró-
lewscy musieli niemalże na siłę ściągać do 
Operalni spacerowiczów z ogrodu, aby król 
nie musiał słuchać śpiewów samotnie.

Warszawski Wersal
Krzysztof Mordyƒski
Ogród Saski znany jest nam dzisiaj przede wszystkim jako tło uroczystości odbywających się przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Efektowna fontanna, szpaler zadbanych kwiatów, staw i wzniesiony na górce wodozbiór 
stanowią nieliczne atrakcje tego zieleńca. A przecież był to niegdyś kipiący życiem letni salon Warszawy, 
ówczesny wybieg mody, warszawska Rambla i… uzdrowisko

Wejście do Ogrodu Saskiego od ulicy Niecałej, projekt, 1870 r.
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Uporządkowany charakter ogrodu nie 
oznaczał bynajmniej, że jego przestrzeń po-
zbawiona była niespodzianek. Ogrodnicy 
zadbali o to, aby spacerując alejkami, napo-
tykać różne aranżacje. W pobliżu pałacu 
i głównej alei znajdowały się partery hafto-
we, czyli niskie kompozycje z żywopłotów 
kontrastujących z jasnym piaskiem i żwirem. 
Urozmaicały je kolorystycznie grządki kwia-
tów tworzące określone dekoracyjne wzory. 
Krańce tej przestrzeni otoczone były boskie-
tami, czyli ścianą wyższej zieleni, żywopło-
tów bądź drzew. Sprawny ogrodnik był 
w stanie za pomocą nożyc wystrzyc w bo-
skietach nisze na rzeźby, przejścia do innych 
wnętrz ogrodowych, które w zależności od 
kształtu nazywano gabinetami bądź amfite-
atrami. W tych kameralnych przestrzeniach 
ustawiano ławki, altanki i domki, zapraszają-
ce do odpoczynku, rozmowy, gry w karty. 
Do największych budowli należał Wielki 
Salon, umieszczony na osi alei głównej, nie-
daleko zachodniego krańca ogrodu. Salon 
miał salki do biesiadowania i odpoczynku, 
ponad którymi znajdowały się loże muzycz-
ne. W pawilonach prowadzono w gorące 
dni sprzedaż chłodników. 

Utrzymanie ogrodu było dość kosztow-
ne, stąd też po śmierci Augusta III zaczął 
on stopniowo podupadać. Największe stra-
ty poniósł na początku XIX wieku, gdy słu-
żył m.in. jako miejsce ćwiczeń dla wojska.

Drugie, o wiele bardziej intensywne życie 
zawitało do ogrodu wraz ze zmianą stylu 
z francuskiego na angielski. Rozpoczęta 
w 1816 r. przebudowa według projektu Ja-
mesa Savage’a zapoczątkowała całkowitą od-
mianę charakteru zielonego obszaru, który 
stał się parkiem krajobrazowym. Od 1849 r. 
ogród przeszedł na własność miasta, które 
zaczęło dbać o jego właściwy wygląd, dzięki 
czemu zyskał miano letniego salonu Warsza-
wy albo sali obywatelskiej. Nie przywrócono 
geometrycznych układów alejek, ale w ich 
miejsce wytyczono kręte dróżki, biegnące 
wśród zieleni upozowanej na naturalne ma-
lownicze skupiska krzewów i drzew. Park 
wzbogacono o sadzawkę, pagórek z budow-
lą przypominającą świątynię Westy w Tivo-
li, a kryjącą wodozbiór, czyli element wo-
dociągów Henryka Marconiego, zasilają- 
cy wzniesioną w 1855 r. fontannę w alei 
głównej. 

W latach 1839-1842 gruntownej przebu-
dowie poddano także Pałac Saski przepro-
jektowany przez Adama Idźkowskiego. Naj-
poważniejszą i najbardziej efektowną zmia-

ną dokonaną przez Idźkowskiego było zastą-
pienie korpusu głównego pałacu przez 
kolumnadę łączącą skrzydła. Słynna kolum-
nada, uwieczniona na licznych zdjęciach 
i rycinach, pełniła rolę wielkiej bramy, po-
przez którą miasto otwierało się na ogród 
– krainę wypoczynku i zabawy.

Park dalej nie był dostępny dla wszyst-
kich, zabraniano wstępu ludziom źle ubra-
nym i służącym z pakunkami, niewątpliwie 
jednak w II połowie XIX wieku korzystało 
z niego znacznie więcej osób niż wcześniej. 
Ogród tętnił życiem od rana do wieczora, co 
kilka godzin wymieniał się skład bawiącego 
tu rozmaitego towarzystwa, korzystającego 
z atrakcji rozlokowanych w licznych budow-
lach wyrosłych na terenie parku. Zabawny 
i złośliwy opis kolejnych fal ogrodowych go-
ści zamieścił w „Tygodniku Ilustrowanym” 
z 1869 r. Franciszek Sobieszczański. Pisał 
m.in., że o świcie w ogrodzie pojawiali się 
osobnicy jeżdżący na welocypedach, którzy 
mogli ćwiczyć tę graniczącą z akrobacjami 
przyjemność dopóki aleje były względnie 
puste. Wkrótce potem do parku przybywali 
hydropaci, to jest osoby zażywające kuracji 
wodnej połączonej ze spacerami. Wierzyli 
oni, że codzienny spacer pomiędzy rozrzu-
conymi po Warszawie zdrojami i picie z nich 
wody zagwarantuje im zdrowie. Głodne po-
stacie sunących szybkim krokiem hydropa-

tów stały się tematem dowcipów. Poznać ich 
można było po szybkim chodzie, zaczerwie-
nionym nosie, minie zafrasowanej, a jednak 
zadowolonej z siebie i monologach, które 
wygłaszali w trakcie spaceru. Zmierzali do 
studni w pobliżu głównej fontanny parku.

Między godziną 7 a 9 do parku przybywali 
miłośnicy wód mineralnych, na których hy-
dropaci patrzyli z politowaniem, jak na oso-
by dobrowolnie pijące truciznę. Grupy te 
znacząco różniły się od siebie ubiorem i za-
chowaniem. Kuracjusze Instytutu Wód Mi-
neralnych na równi traktowali możliwość le-
czenia się specjalnymi odmianami wody, jak 
i okazję do zawiązania kontaktów towarzy-
skich. Sam Instytut ulokowany w zachod-
niej części parku był jednym z najciekaw-
szych miejsc Ogrodu Saskiego. 

Od godziny 9 aż do 13 alejki zapełniały się 
dziecięcym gwarem i ruchem. Stateczni 
mieszkańcy Warszawy unikali wówczas spa-
cerów, gdyż łatwo było o kolizję z małym cy-
klistą, pobrudzenie sukni przez toczone kół-
ko czy zniszczenie kapelusza rzuconą piłką. 
Co więcej, można było się stać świadkiem 
gorszącej sceny, gdyż guwernantki, bony 
i niańki, mające zajmować się dziećmi, wola-
ły w bocznych alejkach flirtować ze studen-
tami. Starszych panów przerażać mógł 
wrzask dobiegający od strony kościoła św. 
Antoniego, gdzie wyznaczono trawniki dla 
niemowląt z piastunkami.

Wieczorne przedstawienie w Teatrze Letnim, 1873 r.
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Kiedy dzieci udawały się na obiad, ogród 
zaczynali odwiedzać najelegantsi jego by-
walcy. Między godziną 13 a 18 w alejkach 
odbywała się rewia mody. Damy obnosiły 
się ze swymi najmodniejszymi strojami, 
mężowie przychodzili pokazać się z mod-
nymi damami, młodzieńcy przesiadywali  
w ławkach, komentując i taksując wzro-
kiem panny przechadzające się z przyzwo-
itkami. Wygodnym miejscem obserwacji 
towarzystwa przebywającego w alei głów-
nej była też weranda cukierni Lessla. Kto 
się liczył w warszawskim świecie, ten mu-
siał przybyć do letniego salonu Warszawy. 
Najliczniej przychodzono tu podczas za-
baw dobroczynnych. 

W różnych częściach parku serwowano 
rarytasy. Obok Instytutu Wód Mineral-
nych można było się napić mleka „pro-
sto od krowy” w budyneczku Mleczarni. 
Ten delikatny produkt – w czasach gdy 
nie istniały jeszcze lodówki – był w mie-
ście trudno dostępny. Miłymi podniebie-
niu smakołykami służyła dzierżawiona 
przez Piotra Kędzierzawskiego altanka 
owocowa, oferująca „ po bardzo umiarko-
wanych cenach” poziomki i maliny na 
funty bądź na porcje ze śmietanką, olbrzy-
mie ananasowe truskawki, a także gruszki, 
śliwki, agrest, porzeczki, brzoskwinie, ana-
nasy, morele, melony… Ta altanka znajdo-

wała się przy alejce biegnącej na skos ku 
bramie na wprost kościoła Ewangelickie-
go. Pewną konkurencją dla wód mineral-
nych mógł być Zakład Leczenia Kumy-
sem, czyli zsiadłym mlekiem, ulokowany 
w skrzydle budynku Giełdy przy ulicy 
Królewskiej.

Nieco hermetyczne grupy stanowili prze-
chadzający się po ogrodzie wysłużeni woj-
skowi, urzędnicy, emeryci i starzy kawale-
rowie-kapitaliści, którzy podzieleni na wła-
ściwe sobie kółka prowadzili zajadłe dyspu-
ty. Ulubionym miejscem przesiadywania 
emerytów były alejki wokół sadzawki, gdzie 
wspominali wojny napoleońskie i noc listo-
padową 1830 r., a także dyskutowali na ak-
tualne tematy polityczne. Bywalcy ogrodu 
regulowali kieszonkowe zegarki  według 
pamiątki po wystawie higienicznej z 1887 r. 
– kiosku meteorologicznego z zegarem, 
wskazującym godzinę ponoć dokładniej 
niż ten na wieży ratuszowej. Sielankę za-
kłócały emerytom odgłosy wystrzałów ze 
strzelnicy przy murze pałacu Brühla, toteż 
w 1875 r. zlikwidowano tę aktywną roz-
rywkę ku wielkiej uldze bywalców parku.

Wieczorem po zamknięciu biur, kanto-
rów i sklepów do Saskiego przybywali za-
pracowani mieszkańcy. Odbywały się 
przedstawienia w Teatrze Letnim. W dys-
kretnych miejscach przesiadywały najbar-
dziej wytrwałe pary. Wszyscy jednak mu-

sieli opuścić ogród na wezwanie strażników 
dających znać grzechotkami, że nadeszła 
już godzina zamknięcia.

Na przełomie XIX i XX wieku w War-
szawie pojawiło się kilka nowych podob-
nie atrakcyjnych miejsc, przez co ogród 
stopniowo zaczął tracić na znaczeniu.  
II wojna światowa unicestwiła większość 
budowli, a przede wszystkim czar tego 
miejsca. Obszar parku ograniczyła ruchli-
wa ulica Marszałkowska. Obecnie Ogród 
Saski jest tylko przechodnim zieleńcem 
z efektowną fontanną i kwietnymi szpalera-
mi, lecz pozbawionym elementów tzw. ma-
łej architektury, które wprowadziłyby tu 
więcej życia, dając pretekst do odwiedzin 
czy jakichś charakterystycznych, nawet lek-
ko ekstrawaganckich zachowań.    

Krzysztof Mordyński – historyk, badacz 
architektury Warszawy, adiunkt w Muzeum 

Niepodległości w Warszawie

Wszystkim zainteresowanym dziejami 
Ogrodu Saskiego polecam monografię  
Elżbiety Charazińskiej „Ogród Saski” 
(PWN, Warszawa 1979) lub wirtual- 
ny spacer po dawnym parku w wehikule  
czasu na portalu Mateusza Szczepaniaka  
www.naszastolica.waw.pl. 

Oranżeria w Ogrodzie Saskim, XIX wiek
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Około 1820 r. w Dreźnie zo-
stała otwarta pierwsza pijal-
nia sztucznych wód mineral-
nych produkowanych we-

dług technologii opracowanej przez lokal-
nego aptekarza i lekarza Fryderyka Augusta 
Struvego. W opinii niektórych lekarzy po-
czątku XIX wieku wody mineralne były 
niezawodnym lekarstwem na każdą choro-
bę, jednakże tylko ludzi bogatych stać było 
na podróż do miejsca występowania natu-
ralnych źródeł. Dlatego też opracowana 
przez doktora Struvego metoda, umożli-
wiająca produkcję wód bez konieczności 
sprowadzania ich z uzdrowisk, od razu sta-
ła się bardzo popularna. 

Wkrótce powstały kolejne zakłady na te-
renie całej Europy (włącznie z Rosją). Pola-
cy też nie zostali w tyle – już w 1823 r. 
trzech warszawskich aptekarzy udało się do 
Drezna, do doktora Struvego i nabywszy od 
niego sposób robienia wód sztucznych mine-
ralnych, wyrobili sobie w kraju patent swobo-
dy na ważny ten wynalazek. Henryk Spiess, 
Samuel Elsner i Jan Żelazowski – bo o nich 
tu mowa – po powrocie do Warszawy wcią-
gnęli do spółki Ignacego Lesińskiego i Fer-
dynanda Ulbrichta, wydzierżawili ogrody 
na tyłach pałacu Dückerta Pod Czterema 
Wiatrami przy Długiej i już 19 lipca 1824 r. 
zainaugurowali działalność Instytutu Wód 
Mineralnych Sztucznych. 

Lokalizacja Instytutu była doskonała 
– w bezpośrednim sąsiedztwie pełnego świe-
żego powietrza Ogrodu Krasińskich, blisko 
placu Krasińskich i działającego tam Teatru 
Narodowego. Na obszernej posesji wznie-
siono bufet do wydawania napojów, przy-
krytą dachem galerię do spacerowania w ra-
zie niepogody i budynek laboratorium, 
w którym produkowano wody. Według 
prof. Marka Kwiatkowskiego, autorem pro-
jektu mógł być Henryk Marconi. Instytut 
bardzo szybko stał się modny. W efekcie już 
rok później podwyższono jego standard, 
wznosząc m.in. altanę dla orkiestry. W na-
stępnych latach pojawiały się kolejne nowo-
ści, oprócz wód oferowano mleko i serwat-

Do wód!
Ryszard Màczewski
Warszawskie instytuty wód mineralnych miały sale, gdzie wydawano napoje, galerie do spacerowania, ogrody 
i laboratoria, w których produkowano wody. Z czasem oprócz wód oferowano w nich mleko, serwatkę, lemoniadę 
i oranżadę gazowaną oraz wodę sodową – przebój roku 1859 r.!
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kę, lemoniadę i oranżadę gazowaną, wodę 
sodową (używając współczesnego słownic-
twa: przebój roku 1859 r.), a w 1866 r. po-
wstała sala inhalacyjna prowadzona przez 
doktora Marcellego Langowskiego i urzą-
dzona według wzorów paryskich. Spacero-
wicze mogli też wypić kawę i zjeść posi- 
łek w restauracji mieszczącej się w pałacu 
Dückerta. 

Niestety, Instytut został pokonany przez 
konkurencję i pauperyzację okolicy – dzia-
łał do końca XIX wieku, a na początku XX 
wieku jego budynki przekształcono w maga-
zyny i warsztaty. Zaniedbana działka zaczę-
ła dopiero odżywać w latach 30., kiedy to  
na jej części wzniesiono (według projektu 
Józefa Jankowskiego) nowoczesny gmach 
szkoły powszechnej przy ulicy Barokowej. 
Gmach ten uległ zniszczeniu w czasie wojny, 
a obszar dawnego Instytutu wchłonął po-
większony Ogród Krasińskich.

„Patent swobody” będący prawem wy-
łączności na produkcję wód mineralnych 
uzyskany przez Spiessa, Elsnera i Żelazow-
skiego pierwotnie miał wygasnąć w roku 
1833, ale został przedłużony, co umożliwiło 
uruchomienie konkurencyjnego zakładu  
– drugiego małego uzdrowiska w centrum 
miasta. Inicjatorem jego budowy był war-
szawski kupiec Jan Flatau, który na ten cel 
upatrzył sobie południowo-zachodni kra-
niec Ogrodu Saskiego, niedaleko budyn- 
ku Giełdy. Uroczyste otwarcie nastąpiło  
4 lipca 1847 r.

Piętrowy budynek Instytutu Wód Mine-
ralnych Sztucznych, autorstwa Henryka 
Marconiego, nawiązywał architektonicz-
nie do rzymskich term Dioklecjana. Po je-
go lewej stronie znajdowała się długa, 
otwarta na ogród galeria, natomiast przed 
wejściem głównym została postawiona fon-
tanna z postacią Hagary i małego Izmaela. 

W parku była również altanka – muszla 
koncertowa, w której w późniejszych la-
tach grała orkiestra Leopolda Lewandow-
skiego, popularnego także w Europie kom-
pozytora muzyki tanecznej. Również i ten 
Instytut stał się modnym miejscem. W wy-
danych w 1858 r. „Szkicach i obrazkach” 
w rozdziale „Fizjologia Saskiego Ogrodu” 
znajdujemy opis atmosfery panującej w In-
stytucie: Bardzo naturalnie, uczęszczające 
na wody mineralne damy stanowią znaczną 
część, można nawet powiedzieć większość. 
(...) Tutaj bowiem jest pora popisania się ze 
wszelkiego rodzaju rannymi, letnimi szla-
froczkami, zarzutkami, a w szczególności 
owymi ogromnych rozmiarów pasterskimi 
kapeluszami, których na wodach mineral-
nych więcej niż o każdej porze się ukazuje. 
Z mamami chorymi przychodzą zdrowe có-
reczki, dla potrzebujących kuracji mężów po-
święcają się czułe żony, a bardzo naturalnie, 
tak liczne i świetne często zebranie płci żeń-
skiej pociąga za sobą cały świat młodych lu-

dzi warszawskich, którzy przychodzą zaba-
wić rozmową piękne pacjentki i dotrzymać 
im towarzystwa w przechadzce. W Instytu-
cie wypadało bywać, co zostało zauważone 
przez prasę: Zresztą pijący wody dzielą się 
na koncertantów i akompaniatorów. Ci 
ostatni w znaczniejszej pojawiają się liczbie, 
i nie dziwić się temu, bo rola ich daleko wy-
godniejsza: nie potrzebują zachowywać diety 
ani żadnych innych ostrożności.

Podobnie jak i cały Ogród Saski, Instytut 
stanowił skupisko charakterystycznych ty-
pów ludzkich, zmieniające się tak, jak zmie-
niali się mieszkańcy Warszawy w ciągu po-
nad 90 lat jego działalności, zakończonej 
wybuchem wojny we wrześniu 1939 r. Po-
dobnie jak w wypadku pijalni przy pałacu 
Dückerta, po zabudowaniach Instytutu 
w Ogrodzie Saskim nie pozostał żaden ślad 
– ruiny zniszczonych w czasie II wojny świa-
towej budynków rozebrano po 1945 r., a na 
ich miejscu od kilku lat stoi biurowiec Saski 
Crescent.   

Galeria spacerowa Instytutu Wód Mineralnych Sztucznych w Ogrodzie Saskim i sala, w której wydawano wody, 1847 r.

Fontanna z postaciami Hagary i Izmaela przed wejściem do Instytutu
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Wyobrażenie nowoczesne-
go XIX-wiecznego miasta 
ukształtowało się dzięki 
społecznym rewolucjom. 

Aglomeracje miejskie stały się wówczas ka-
talizatorem głębokich procesów niwelują-
cych ciasny cenzus urodzenia i umożliwiają-
cych awanse lub degradacje społeczne. Kon-
kurencja i liczne konflikty uwalniały energię 

zarówno u przebojowych parweniuszy, jak 
i przedstawicieli skostniałych elit, którzy re-
alizując swoje życiowe aspiracje i interesy, 
zmieniali luźne półwiejskie zabudowy  
w zwarte wielkomiejskie pierzeje. Ulice 
upodobniały się do ciągów pieszych w gale-
rii, a stojące przy nich czynszowe kamienice 
zmieniały się w rentowne dzieła sztuki. Ich 
często pretensjonalny kostium architekto-

niczny odpowiadał kulturalnym ambicjom 
fundatorów, a jarzące się witryny sklepowe 
kusiły przechodniów wszystkich warstw 
społecznych. Ludzie mimo dzielących ich 
różnic – skazani na sąsiedztwo – musieli wy-
pracować cywilizowane instytucje rozwią-
zujące sprzeczne interesy, by sprawnie zarzą-
dzać wspólnie zamieszkiwanym miastem. 
Powstał nowocześnie rozumiany samorząd.

Rosyjski kaganiec Warszawy
Andrzej Buczyƒski
W Warszawie II połowy XIX wieku brak było jakiejkolwiek samorządnej instytucji władz miejskich.  
Istniejący Magistrat, pod zwierzchnictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sankt Petersburgu,  
w sprawach szczegółowych, miejscowych podlegał naczelnikowi Królestwa Polskiego. Był nim warszawski  
generał-gubernator, który łączył funkcje cywilne z wojskowymi jako naczelnik Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego pokrywającego się mniej więcej z granicami kraju

Posiedzenie Magistratu Warszawy z udziałem prezydenta Sokratesa Starynkiewicza (siódmy od lewej), 1892 r.
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Tyle wyidealizowany obraz XIX-wiecz-
nego miasta, ale jaka była rzeczywistość 
Warszawy pod rosyjskim panowaniem? Do 
naszych dni dotrwała piękna legenda o nie-
przekupnym carskim generale wzorowo  
pełniącym obowiązki prezydenta miasta – 
wbrew stereotypowi odwiecznie wrogich 
Polakom władz rosyjskich. Niech więc para-
doksalny przypadek Sokratesa Starynkiewi-
cza będzie dla nas kluczem do poznania fe-
nomenu rosyjskiego zarządu Warszawy. Nie 
należy jednak oczekiwać tu opisu nieskazi-
telnej postaci odseparowanej od demorali-
zującego ustroju Imperium Rosyjskiego. 
Choć w Królestwie Polskim funkcjonowały 
partykularne zasady prawa, które z jednej 
strony były reliktami dawnej autonomii,  
z drugiej zaś carskim narzędziem służącym 
inkorporacji do ogólnorosyjskiego porząd-
ku. Nawet jeśli jakaś sfera życia została zuni-
fikowana, to reglamentowane swobody po-
lityczne często uchylano nad Wisłą poprzez 
wprowadzanie stanu wyjątkowego. Na po-
czątek trzeba przyznać, że na Warszawę Sta-
rynkiewicza spoglądamy dziś przede wszyst-
kim poprzez pomniki jego prezydentury 
(1875-1892), czyli powstałą wówczas miej-
ską infrastrukturę: wodociągi, kanalizację, 
gazociąg, tramwaje konne, hale targowe i in-
ne. Instalacje wykonane z dobrych materia-
łów, nowoczesnymi jak na tamte czasy tech-
nikami, wciąż budzą niekłamany podziw. A 
jednak te użyteczne urządzenia miejskie czy 
też skrupulatne rozliczenie się z przeznaczo-
nego na nie publicznego grosza nie mogą 
być wystarczającym powodem do oceny za-
rządzania całkiem dużym miastem. Urząd 
prezydenta Warszawy nie był samodzielny,  
a jego kompetencje nie były zbyt duże. Pre-

zydent pełnił w zasadzie funkcję administra-
tora komunalnego majątku, podlegającego 
kolejnym warszawskim generałom-guberna-
torom i ministrom spraw wewnętrznych  
w Sankt Petersburgu. Regulowała to szcze-
gółowa uchwała nr 48511, która została spe-
cjalnie zredagowana na potrzeby Komitetu 
do Spraw Królestwa Polskiego. Stała się ona 
obowiązującym prawem dopiero po zatwier-
dzeniu przez cesarza Aleksandra II 22 czerw-
ca (4 lipca nowego stylu) 1870 r. Tekst jej 
przygotowało Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i przedstawiło rządzącemu Se-
natowi 7 (19) czerwca 1870 r. pod tytułem: 
„O urządzeniu zarządu gospodarczego mia-
sta Warszawy i porządku oddania go pod za-
wiadywanie Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych”. Uchwała ta została opublikowana  
w Warszawie 1 (13) października 1870 r. 
Tym samym zarząd nad Warszawą, w odróż-
nieniu od miast wewnętrznych guberni Im-
perium Rosyjskiego, nie został uregulowany 
ogólnopaństwową uchwałą miejską z 16 
(28) czerwca 1870 r. Błędem byłoby jednak 
sądzić, że gdyby Warszawa otrzymała, analo-
gicznie do innych rosyjskich miast, prawo 
kurialnego wyboru (siła głosu zależna od 
statusu wyborcy) Rady Miejskiej, to zyskała-
by suwerenność władz. Podkreślmy, żadne 
rosyjskie miasto nie miało na to ówcześnie 
szans, ponieważ, zgodnie z zasadniczymi 
prawami Imperium Rosyjskiego, jedyna  
i niepodzielna władza należała do cesarza. 
Co prawda, cesarz dawał sobie prawo cedo-
wania części funkcji związanych ze sprawo-
waną władzą na inne organy państwa. W za-
rządzie nad Warszawą delegował te funkcje 
nie tylko na Magistrat, ale i naczelnika Kró-
lestwa Polskiego (generała-gubernatora), 

warszawskiego oberpolicmajstra czy mini-
stra spraw wewnętrznych w Sankt Peters-
burgu. W miastach wewnętrznych guberni 
Imperium Rosyjskiego dodatkowo była to 
jeszcze Rada Miejska. Wszystkie te wyspe-
cjalizowane organa państwowe służyły jed-
nak tylko cesarzowi. Obawa wobec wy-
emancypowania się, na wzór zachodnioeu-
ropejski, organów zarządzających rosyjskimi 
miastami wzrosła za panowania cesarza 
Aleksandra III, dlatego ukrócił on podobne 
próby, podpisując 11(23) czerwca 1892 r. 
nową uchwałę o miastach. Nie miało to jed-
nak większego znaczenia dla oddzielnie 
traktowanych miast Królestwa Polskiego.

Niesamodzielność Magistratu Warszawy 
prezydentury Sokratesa Starynkiewicza naj-
bardziej widać było po sposobie tworzenia 
budżetu miasta. Wszelkie planowane do-
chody i wydatki miasta, w tym i wielkie in-
westycje, koszty utrzymania policji, zarządu 
i służb miejskich opracowywane były, z bra-
ku Rady Miasta, przez specjalny komitet. 
Przewodniczył mu naczelnik Królestwa Pol-
skiego, a członkami byli: warszawski guber-
nator, oberpolicmajster, prezydent miasta, 
zarządzający Warszawską Izbą Skarbową, 
zarządzający Warszawską Izbą Kontroli, 
przedstawiciele XI Okręgu Transportu 
i Warszawskiego Okręgu Żandarmów oraz 
zaledwie trzech lub czterech obywateli mia-
sta. Ci ostatni, będący „listkiem figowym” 
tego ciała, mianowani byli przez naczelnika 
Królestwa Polskiego. Zgodnie z uchwałą  
nr 48511 dla zarządu Warszawy, jej budżet 
musiał być przed uchwaleniem przedstawio-
ny do akceptacji naczelnikowi kraju i za-
twierdzony przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych. Resort ten już prewencyjnie 
wpływał na projekty budżetu, zatwierdzając 
skład osobowy członków komitetu budżeto-
wego, który zapewniałby realizację potrzeb 
resortu. Co prawda, Magistrat, administru-
jąc Warszawą, miał prawo dokonywania 
później drobnych korekt w budżecie, ale  
jedynie za zgodą naczelnika Królestwa  
Polskiego; poważniejsze zmiany, np. przesu-
nięcie zatwierdzonej kwoty na inny cel czy 
ponoszenie wydatków nieujętych budże-
tem, wymagały już zgody Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

W szczegółowych kwestiach administro-
wania majątkiem komunalnym Magistrat 
Warszawy posiłkował się jeszcze „Ukazem 
Najwyższym o nowych zarządach gubernial-
nych i powiatowych w Królestwie Polskim” 
z 19 (31) grudnia 1866 r. Ustalał on limi- 
ty inwestycji i wydatków będących w gestii 

Budowa akweduktu przez fosę Cytadeli Aleksandrowskiej, lata 80. XIX wieku
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miasta na tak niskim poziomie, pogłębio-
nym dodatkowo przez galopującą inflację  
w latach wojny rosyjsko-tureckiej (1877- 
-1878), że Magistrat zmuszony był ciągle 
występować o zgodę władz zwierzchnich na-
wet na rutynowe wydatki. 

Już z powyższego widać, że działania So-
kratesa Starynkiewicza jako prezydenta 
były restrykcyjnie ograniczane i kontrolo-
wane przez nieufnych rosyjskich cesarzy. 
Rodzi się więc pytanie, dlaczego – miast tyl-
ko wypełniać ograniczone obowiązki admi-
nistracyjne – kreślił on, a co ważniejsze reali-
zował ambitne plany rozwoju miasta, bez 
których Warszawie groziłaby niechybnie cy-
wilizacyjna stagnacja i marginalizacja wśród 
europejskich miast. 

Realizacja ambitnych wizji była niemożli-
wa bez współdziałania urzędników rosyj-
skich i mieszkańców Warszawy – zdezinte-
growanych, bez jakichkolwiek ciał przedsta-
wicielskich; niezbędne były wzajemne kom-
promisy i tworzenie surogatów Rady Miasta. 
Prezydentowi udało się zmobilizować do-
tychczas uśpiony kapitał społeczny i finan-
sowy. Ad hoc tworzyły się w Warszawie orga-
nizacje dla realizacji konkretnych celów, jak 
np. społeczny komitet kanalizacyjny. Gdy 
inwestycja miała być finansowana z budżetu 
miasta (czyli z kieszeni podatników), to in-
westorów wnoszących największy wkład fi-
nansowy Starynkiewicz włączał w skład  
komitetu budowy. Sam – jako człowiek  
o nieposzlakowanej opinii – gwarantował 
sprawiedliwy podział korzyści pomiędzy  
rosyjskim państwem a jego poddanymi  
w Warszawie. Nie walczył idealistycznie  
o wolną konkurencję, tylko pragmatycznie 
wprowadzał warszawian w układy społeczne 
Imperium. Nie ma się więc co zżymać na 
stosowany sto kilkadziesiąt lat temu protek-
cjonizm; na podobnej zasadzie działały 
przecież i pozostałe instytucje rosyjskie  
w Warszawie – parafie prawosławne, ochron-
ki, towarzystwa dobroczynne, szkoły, szpita-
le oraz stowarzyszenia społeczne; i przy  
nich tworzono rady opiekuńcze i honorowe 
patronaty. 

Adaptacja rosyjskiego ładu społecznego do 
polskich potrzeb przez nieskazitelnego 
etycznie człowieka irytowała skorumpowa-
ne rzesze rosyjskich funkcjonariuszy pań-
stwowych. Dlatego też – pozbawiani po-
nadetatowych dochodów – arbitralnymi de-
cyzjami marginalizowali koncyliacyjne dzia-
łania prezydenta Warszawy. Wbrew jego 
staraniom rosyjskie państwo nieraz samo 

podpisywało jakiś kontrakt, czyniąc miesz-
kańców Warszawy na dziesięciolecia zakład-
nikami monopolistycznych praktyk Rosjan 
(jak w wypadku niekorzystnej dla warsza-
wian umowy gazowej z Towarzystwem 
Dessauskim).

Dlaczego więc prezydent kładł na szalę 
swój autorytet, wspierając niepopularną 
wśród Rosjan współpracę między carskim 
państwem a warszawianami? Nie chodzi tu 
o żadną zdradę, Starynkiewicz bowiem  po-
zostawał niezmiennie lojalny wobec rosyj-
skiego monarchy i państwa. To etos służby 
publicznej obowiązujący szlachetnie uro-
dzonych wywoływał w nim poczucie długu 
moralnego względem otoczenia. Etos ten 
wymagał od nobilitowanego Rosjanina, re-
prezentanta carskiej władzy, opieki nad po-
wierzonymi jego pieczy poddanymi. Był to 
od wieków szeroko akceptowany rodzaj zry-

tualizowanego patronatu, w którym wytwa-
rzała się symbioza przynosząca obopólne 
korzyści. Uznawali to kultywujący republi-
kańską przeszłość Polacy, bo Rosjanin od-
wołujący się do nieco już anachronicznych 
tradycji monarchii stanowej był lepszym 
sprzymierzeńcem, niźli jego rodacy pakują-
cy wielonarodowe Imperium Rosyjskie  
w ciasny gorset państwa narodowego.  
W 1875 r. żywe były jeszcze gorzkie wspo-
mnienia o wysokiej cenie zbrojnej konfron-
tacji polsko-rosyjskiej. Pokonanym przez 
Rosjan militarnie i politycznie Polakom po-
zostawało jedynie poczucie słuszności mo-
ralnej, bo pragmatyka życia codziennego 
u światłych jednostek po obu stronach wy-
woływała potrzebę normalizacji. A wyjątko-
wo prawy urzędnik rosyjski okazał się tu wy-
bornym sojusznikiem, z którym współpraca 
nie kalała honoru narodowego. 

Otwarcie pierwszej linii tramwaju konnego, 1881 r.
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Ewidentna korzyść dla Rosji z aranżowa-
nego przez Sokratesa Starynkiewicza ukła-
du z warszawianami polegała na podłącza-
niu do warszawskiej infrastruktury obiek-
tów wojskowych zabezpieczających inte-
gralność polskiej prowincji z metropolią. 
Zrobił to bez obciążania państwowego 
skarbu dodatkowymi kosztami przyłączy 
znajdujących się zwykle na peryferiach 
miasta koszar i obozów wojskowych. Nie 
byłoby to możliwe bez udziału w budowie 
tejże infrastruktury prywatnych właścicieli 
nieruchomości, warszawian. Inwestycje te 
polepszyły, ku zadowoleniu petersburskiej 
metropolii, lokalne warunki sanitarne, co 
wymiernie zmniejszało zachorowalność  
i szanse powstania źródeł epidemii w war-
szawskim garnizonie. A koncentracja wojsk 
nad Wisłą była większa niż w innych rejo-
nach Imperium. Te tysiące żołnierzy cier-
piało z braku bieżącej wody. W pierwszych 
latach prezydentury Starynkiewicza tereny 
Mokotowskiego Pola Wojennego, gdzie 
stacjonowała gwardia, były niemal pustyn-
ne. Nie było tam żadnego zbiornika czy 
cieku wodnego, lecz zaledwie kilka studni  
i nieliczne wątłe drzewa, pod którymi trud-
no było nawet znaleźć odrobinę cienia 
podczas upału. A latem odbywały się tam 
manewry z udziałem tysięcy żołnierzy. Nie 
mieli oni gdzie gasić pragnienia, myć się, 

prać bielizny i mundurów czy po prostu za-
łatwiać potrzeb fizjologicznych. A przecież 
były jeszcze podobne obozy wojskowe na 
Powązkach i Bielanach. Nie dziwi zatem, 
że jedna z uroczystości związanych z otwar-
ciem nowych warszawskich wodociągów  
– z udziałem pomysłodawcy, prezydenta 
Starynkiewicza – odbyła się w 1890 r. 
w dniu imienin cara Aleksandra III w Cy-
tadeli Aleksandrowskiej mieszczącej sztab 
twierdzy Warszawa. 

Restrykcyjna dla zarządu Warszawy 
uchwała z 1870 r., w odróżnieniu od ogól-
norosyjskiego prawa miejskiego, uniemożli-
wiała poszerzanie kompetencji organów 
miejskich. Kiedy w wewnętrznych guber-
niach Rosji współuczestniczące w rządze-
niu rady miejskie inwestowały w szkoły,  
biblioteki, teatry czy muzea, to były to dzia-
łania rusyfikujące, osłabiające etniczną toż-
samość obywateli na rzecz identyfikacji  
z carskim państwem. Zapóźniony w inwe-
stycjach kulturalnych Magistrat Warszawy 
modernizował natomiast jedynie infra-
strukturę techniczną miasta. Gdybyśmy 
spojrzeli na to z perspektywy partykular-
nych celów narodowych Polaków, to cho-
ciaż po rosyjskich rządach II Rzeczpospoli-
ta odziedziczyła rzesze analfabetów, nie by-

ły to rzesze postkolonialnych Kreolów czy 
narodowych renegatów. Także dyżurni ha-
mulcowi Magistratu Warszawy, czyli gene-
rałowie-gubernatorzy, dbali raczej o inkor-
porowanie polskich różnic do rosyjskiego 
porządku niż o całkowitą unifikację, bo 
wtedy ich urząd stałby się po prostu zbędny. 
Podobnie poszerzenie procedur demokra-
tycznych w ówczesnym rosyjskim zarządzie 
Warszawy niekoniecznie prowadziłoby do 
spełnienia oczekiwań narodowych Pola-
ków. Mogłoby się stać coś takiego jak 
z Chełmszczyzną. Anachroniczny monar-
chizm utrzymywał ją w Królestwie Polskim, 
a wymuszona demokratyzacja monarchii 
po 1905 r. przyniosła przegłosowanie w Du-
mie Państwowej aneksji i spowodowała 
przyłączenie Chełmszczyzny do wewnętrz-
nych guberni Imperium Rosyjskiego. 

Widać, że mozolne poszukiwania Sokrate-
sa Starynkiewicza tego, co łączyło, a nie 
dzieliło mieszkańców Warszawy i co pozwa-
lało im honorowo współpracować z rosyjski-
mi władzami, umożliwiło miastu rozwój 
i godniejsze przeżycie okresu zaborów.

Andrzej Buczyński – socjolog, pracownik 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zajmuje się kwestiami pamięci 
zbiorowej Rosjan

Budowa stacji filtrów przy ulicy Koszykowej, lata 80. XIX wieku 
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To, że polski design przeżywał w latach 50. i 60.  
XX wieku okres prawdziwego rozkwitu, było 
m.in. zasługą Instytutu Wzornictwa Przemysło-
wego i jego wieloletniej dyrektorki Wandy Tela-

kowskiej, która inspirowała artystów do tworzenia sztuki użyt-
kowej i zapewniała im warunki do pracy. Pod koniec życia 
przekazała swoje zbiory, gromadzone we wzorcowni IWP, 
Muzeum Narodowemu w Warszawie. Wiele eksponatów z re-
welacyjnie przyjętej zeszłorocznej wystawy „Chcemy być no-
wocześni. Polski design 1955-1968” pochodziło właśnie z jej 
kolekcji.

Zasoby Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego, oddziału 
MNW, liczą sobie obecnie 24 tys. eksponatów, w tym przebo-
gatą kolekcję tkanin, szkła i ceramiki oraz unikalnych przed-
miotów z lat 1946-1949. Cóż z tego, zapyta ktoś, skoro dostęp 
do tych prac mają jedynie dziennikarze bądź naukowcy, bo od 
lat są one zamknięte w magazynach Ośrodka w Otwocku 
Wielkim? Otóż, wreszcie znalazły się i pieniądze, i odpowied-
nie miejsce do zaprezentowania tych zbiorów. BBI Develop-
ment, właściciel terenów dawnej Wytwórni Wódek Koneser, 
które powoli przekształcane są w kompleks mieszkaniowo- 
-biurowo-kulturalny, zaproponował Muzeum XIX-wieczny 
budynek dawnej Rektyfikacji Warszawskiej. Deweloper wyre-
montuje go na własny koszt, a potem Muzeum będzie go wy-
najmować za symboliczną kwotę. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, Praga będzie się cieszyć nowym ośrodkiem kul-
tury już na przełomie 2013 i 2014 r. (ng)   

Muzeum
designu 

coraz bliżej

24 tysiące eksponatów Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego znajdzie swoje miejsce  
w XIX-wiecznym budynku Rektyfikacji Warszawskiej

Z notatnika miastoluba

Jeleń na blokowisku
Maria Terlecka

Na wizerunkach przedwojennej (a nawet powojennej) Warszawy 
widać, że reklamy i szyldy zdobią kamienice, sklepy, ulice. Nie na-
ruszają porządku architektonicznego, są na miarę wędrującego 
przez miasto przechodnia. Odwołują się do prostych skojarzeń, nie 
epatują grą słów, nie posługują się slangiem, nie są cytatami z po-
tocznej mowy, nie są wyrafinowane, ale spełniają podstawową 
funkcję – informują, że magiel to tu, fotograf tam, a pracownia fu-
ter w podwórzu, zaś proszki od bólu głowy z wytwórni proszków 
i cynfolii leczą nie tylko migreny.

Kiedyś miasto łagodnie przechodziło w przedmieścia. Za mia-
stem otwierała się przestrzeń pól, lasów, łąk, wiosek, miasteczek, bo 
droga z centrum do tablicy oznajmiającej koniec miasta specjalnie 
długa nie była. Teraz, żeby wyjechać z Warszawy, trzeba czasu i cier-
pliwości. Drogę wyjazdową „ozdabiają” przedziwne twory, budow-
le, szopy, warsztaty obwieszone reklamami. Ta brzydka, chaotyczna 
otulina Warszawy to współczesne mury obronne, które przed ni-
czym nie chronią, a degradują przestrzeń. Każdy billboard chce się 
wyróżnić spośród innych krojem liter, kolorem, wielkością. Na 
przedmieściach tablice z napisami ciągną się w nieskończoność. 
W ich natłoku już żadna informacja nie spełnia swojej funkcji. Im 
jaskrawiej, tym lepiej. Reklamy nakładają się na siebie i tworzą sur-
realistyczny zlepek różnej wielkości słów, obrazów, kolorów. Napi-
sy świecą, mrugają, podrygują, oślepiają. Kicz XXI wieku. Przy 
nim dawny symbol kiczu – jeleń na rykowisku – to poczciwina. 
W przeciwieństwie do billboardów coraz mniej przy drogach 
drzew. Wycina się je dla bezpieczeństwa zmotoryzowanych. Wy-
jazd z Warszawy (i z każdego innego miasta w Polsce) odbywa się 
w szpalerze krzykliwych napisów, między którymi stoją krzyże. 
Ktoś tu zginął. Zapatrzył się na reklamę? Między planszami dymią 
kiełbasy z rożna, stoją obskurne budy-bary, leżą sterty śmieci. Swoj-
ski podmiejski pejzaż odszedł. Miasto i jego obrzeża giną w natło-
ku szmiry, paskudztwa, bezguścia i odpadów cywilizacji. 

Domy w Warszawie nie są dla ludzi, ale dla znaku firmowego. Lo-
go znanej marki zasłania okna; powoli przepadają miejsca sensow-
nego miejskiego bytowania. Wśród agresji sloganów i kolorów 
człowiek staje się nieważny, jest ledwie dodatkiem do reklamy  
szalika, spodni, bluzki. Ciało modelki wielkości Pałacu Kultury re-
klamuje np. damskie figi. Reklama potrafi się też wznieść na balo-
nie i poszybować w niebo. Z wysokości miasto to tylko znaki 
topograficzne. 

Ocalało jeszcze w Warszawie kilka miejsc niezaanektowanych 
przez reklamę. Na długo? Niewykluczone, że kiedyś ktoś na po-
mniku Bolesława Prusa powiesi logo firmy odzieżowej szyjącej pal-
ta, na wyciągniętej ręce berlingowca stojącego nad Wisłą zainstalu-
je reklamę rękawiczek, na pałacu Na Wodzie w Łazienkach – rekla-
mę karpi, zaś gołą Nike ubierze w gigantyczny biustonosz firma 
znana z produkcji luksusowej bielizny... Granica ekspansji znaków 
towarowych i szmiry już dawno została przekroczona. 

Kiedyś kicz był radosną twórczością artystów peryferii, nie narzu-
cał się. Dziś stał się obowiązującą estetyką. Jest nachalny, zagarnia 
wszystko, wciska się w każdą szparę naszego życia, jest sobą zachwy-
cony i żąda uwielbienia.
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N iestety, z kibicami bywają też problemy. Nie 
jest to rzecz nowa, bo już przed I wojną pol-
scy fani piłki nożnej z Galicji potrafili spra-
wiać kłopoty. W swym kuplecie futbolisty 
z 1911 r. Tadeusz Boy-Żeleński pisał: 

Wielkie tłumy cisną się na boisku
Wziął przy kasie jeden z drugim po pysku
Keczkemet z Debreczyna, Atletikai drużyna
Ten i ów przeklina.

Już wtedy tworzyły się grupy antagonizujących kibiców. 
„Świętą wojnę” zaczęli toczyć z sobą zwolennicy klubów 
lwowskich: Czarnych i Pogoni i krakowskich: Cracovii i Wi-
sły. Sympatycy Pogoni, docinając Czarnym, tak rymowali:

Bo najwięcej ludzi marnych
Jest zawsze tylko u „Czarnych”
Ja za to robić będę
O mej „Pogoni” legendę

Warszawiacy bakcylem futbolowym zarazili się nieco 
później, bo popularność piłki nożnej w nastych latach 
XX wieku nie była tu znacząca. Miesiąc przed wybuchem 
I wojny światowej przyjechała do Warszawy sławna Sparta 

Futbol i elity
Robert Gawkowski
Futbol rządzi światem, przynajmniej wtedy, gdy odbywają się mistrzostwa. W czerwcu Warszawa zapewne 
oszaleje na punkcie piłki nożnej, a kto wie – może będą to dla nas szczęśliwe doznania? Kibic jest ważnym 
czynnikiem zmagań sportowych. Wszak porządny doping wypełnionego po brzegi stadionu to jak 12. zawodnik 
w drużynie piłkarskiej

Praga. Czescy piłkarze rozgromili reprezentację Warszawy 
aż 11:1, ale najbardziej zapamiętano widzów, których było 
około tysiąca! Po raz pierwszy zmagania futbolowe zgroma-
dziły na Agrykoli (tylko tam był stadion piłkarski) aż tyle 
osób. Wydarzenie to zwiastowało furorę, jaką zrobi piłka 
nożna. Jej popularność w 20-leciu międzywojennym stała 
się bowiem porównywalna z dzisiejszą.

Meczami interesował się cały naród, także ludzie ze świecz-
nika. W Warszawie generał Kazimierz Sosnkowski był przez 
11 lat prezesem Polonii i na najważniejszych meczach swej 
drużyny zjawiał się na honorowej trybunie. Gdy jego zespół 
wygrywał, prezes fatygował się do szatni, by gratulować gra-
czom. Czy robił to z autentycznej potrzeby, czy ze zwykłego 
poczucia obowiązku, tego nie wiemy. A dodajmy, że od jesie-
ni 1938 r. Polonia nazwała swój stadion przy ulicy Konwik-
torskiej imieniem generała Kazimierza Sosnkowskiego. 

Z Konwiktorskiej przenieśmy się na ulicę Łazienkowską. 
Najbardziej związany z Legią był przyszły bohater – Le-
opold Okulicki, który w 1936 r. kierował drużyną piłkarską. 
Na futbolowe zmagania reprezentacji Polski na stadion przy 
Łazienkowskiej przychodził marszałek Edward Rydz-Śmi-
gły, mający zresztą w Wilnie klub swego imienia – WKS 

Prezydent  
Ignacy Mościcki  

w loży honorowej 
warszawskiej 

Agrykoli  
podczas meczu  

piłki nożnej  
Polska – USA,  

1928 r.
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Śmigły. Patronował także Parkowi Sportowemu Pogoni 
Lwów, więc zapewne, jeśli miał jakiś sentyment, to do dru-
żyn z Wilna czy Lwowa. 

Piękny stadion Wojska Polskiego im. Józefa Piłsudskie-
go uważano za reprezentacyjny. Sam Piłsudski na meczach 
piłkarskich na „swoim” stadionie już nie bywał. Widziano 
go za to w latach 20. na pobliskiej Agrykoli, gdy podpatry-
wał piłkarzy Cracovii i Polonii. Piłsudski potrafił rozpoznać 
niektórych graczy, znanych mu jeszcze z legionów. 

Obecność oficerskiej elity na meczach nie dziwi. Byli 
wszak oficjelami, więc taka postawa była wręcz wskazana. 
Tym bardziej że ówczesnym sportem zarządzał Państwowy 
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obron-
nego powiązany z Ministerstwem Spraw Wojskowych. 

Sport stawał się w II Rzeczypospolitej tak popularny, że naj-
lepsi sportowcy zaczynali konkurować o sławę z najsławniej-
szymi polskimi aktorami czy śpiewakami. Gdy w 1928 r. na-
sza dyskobolka Halina Konopacka zdobyła pierwszy w dzie-
jach polskiego sportu złoty medal olimpijski, śpiewak Jan 
Kiepura przymierzał się właśnie do występów w słynnej me-
diolańskiej La Scali. Warszawska ulica rymowała wówczas 
„Kto najlepiej Polskę sławi – Konopacka dyskiem, Jan Kiepu-
ra pyskiem”. Kiepura także był kibicem – gdy zimą bawił u sie-
bie w Krynicy, często przypatrywał się hokejowym meczom.

Najpopularniejszą dyscypliną była jednak piłka nożna 
i ona przede wszystkim gromadziła artystyczną publikę.

Znany aktor Kazimierz Rudzki opisywał, jak w 1922 r. je-
chał z Warszawy do Krakowa na mecz reprezentacji Polski 
z Węgrami. Miał wtedy 11 lat, a na mecz zabrał go ojciec. 
Wrażenie rozentuzjazmowanego tłumu podążającego na 

stadion Cracovii pozostało w pamięci aktora do końca ży-
cia. Polska przegrała wtedy 0:3, ale młody chłopak zapamię-
tał nie sam przebieg meczu, lecz atmosferę na trybunach. 

Mniej więcej w tym samym czasie dwudziestoparoletni ak-
tor Adolf Dymsza (Adolf Bagiński) marzył, by zostać piłka-
rzem. Został, bo grał w sławnej już Polonii Warszawa. Co 
prawda, tylko w głębokiej rezerwie, ale nosił prawdziwą 
„czarną koszulę”.

Do futbolu miał pewien talent, był podobno niezły tech-
nicznie, choć zbyt powolny. Znając „Dodka”, można zaryzy-
kować twierdzenie, że nawet brak talentu nie przeszkadzał-
by grać mu w piłkę, choćby z ligowcami. Kto nie wierzy, 
niech obejrzy przedwojenną komedię z Dymszą w roli 
głównej: „Sportowiec mimo woli”, w której aktor wcielał się 
w hokeistę. „Dodek” zawsze sobie jakoś radził. W latach 20. 
popisywał się nurkowaniem na nadwiślańskich pływalniach. 
W rzeczywistości pływać nie umiał, ale do perfekcji opano-
wał sztukę odbijania się od dna, by złapać oddech. Po chwili 
znów „szedł pod wodę”, aby za moment się odbić, i tak „pły-
nął”, pokonując dystans nawet kilkunastu metrów. Jakimś 
cudownym dla niego zrządzeniem losu dno nigdy nie było 
zbyt głęboko.

Dymsza sukcesów sportowych nie odniósł. Podbił serca 
widowni, ale tej teatralnej, robiąc od 1925 r. karierę w kaba-
recie Qui pro Quo. Swej słabości do futbolu nigdy się jed-
nak nie wyrzekł i przez lata uważano go za nieformalnego 
króla kibiców Polonii. Zasiadał w dolnych miejscach loży 
honorowej i gdy jego klub grał dobrze, swym zawołaniem: 
„Aleez!” podrywał z miejsc siedzących wyżej kibiców.

W kabarecie Qui pro Quo kibiców odnajdziemy więcej. 
Na stadion przy Konwiktorskiej zaglądały też aktorki Zula 

Mecz Polska  
– Szwecja  

na stadionie  
Wojska Polskiego 

im. Józefa 
Piłsudskiego,  

1937 r.
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Pogorzelska i Stefania Górska, choć nie wiemy, czy dlatego, 
że były pasjonatkami futbolu, czy też dlatego, że tak wypa-
dało. Polonii kibicowali bowiem sami dyrektorzy Qui pro 
Quo – Jerzy Boczkowski i Seweryn Majde. Dyrektor Majde 
zawarł nawet z klubem porozumienie o wzajemnej reklamie. 
I tak na biletach na kolejne mecze pojawiła się reklama naj-
nowszych przedstawień Qui pro Quo. I na odwrót – bywal-
cy teatru mogli się dowiedzieć, kiedy i z kim gra warszawska 
drużyna. Eksperyment chyba się udał, bo w 1930 r. Majde 
został… skarbnikiem Polonii.

Często na trybunach zasiadał też inny aktor – Michał 
Znicz (Michał Feiertag). Znicz marzył, by zostać bramka-
rzem i trenował zawzięcie w zespole Makabi. Jego żydowska 
drużyna grała jednak przeciętnie, więc aktor uczęszczał na 
mecze ligowej Polonii. Przychodził z notesem, podpatrywał 
i dokładnie analizował zachowanie bramkarzy, robiąc notat-
ki. Naukowe podejście „wzięło w łeb”, bo Zniczowi do upra-
wiania futbolu zabrakło zdrowia. Szkoda, bo miał refleks 

i  wykazywał się niezwykłą sportową dyscypliną. Piłkarskich 
ambicji nie można było także odmówić aktorowi i kompo-
zytorowi Feliksowi Konarskiemu, grającemu w Polonii 
w ataku w latach 1924-1929. Przeważnie bywał rezerwo-
wym, co go nie zniechęcało i nie spowodowało zmian barw 
klubowych. Po skończonej karierze piłkarskiej, aż do swoje-
go wyjazdu do Lwowa w 1934 r., przychodził na Konwik-
torską jako kibic.

Wielbicielem futbolu był także Józef Kempa, aktor Teatru 
Letniego, znany z roli marynarza w dźwiękowym filmie „Sy-
gnały”. Na boisku piłkarskim występował w warszawskim, 
solidnym A-klasowym klubie Orkan. Potem grał nawet w li-
gowej Warszawiance, by zakończyć karierę w 1934 r. w sto-
łecznym AZS. Kiedy grał, na trybunach zjawiała się aktorka 
Halina Kamińska. Najpewniej nie przychodziła tam, by po-
dziwiać piękną grę, lecz samego piłkarza. Wkrótce ta para 
aktorów się pobrała. Kempa z piłką rozstać się nie umiał 
i jeszcze w czasie wojny, mając prawie 40 lat, uczestniczył 
w konspiracyjnych meczach.

Różne były losy tej przedwojennej elity kibiców. Kazi-
mierz Sosnkowski został naczelnym wodzem, a Leopold 
Okulicki „Niedźwiadek” – komendantem głównym AK. 
Jesienią 1944 r., gdy znalazł się w podwarszawskim Komo-
rowie, dowiedział się, że niedaleko grają mecz dwie wojsko-
we drużyny niemieckie. Mimo protestów swej obstawy po-
szedł go obejrzeć. I to był chyba ostatni mecz oglądany 
przez Okulickiego. Wiosną 1945 r. aresztowało go NKWD. 
Zmarł w radzieckim więzieniu w 1946 r. 

Kazimierz Rudzki, wzięty do niewoli pod Kockiem 
w  1939 r., przesiedział całą wojnę w oflagu. Tam współor-
ganizował teatr i rozgrywki sportowe. Zmarł w 1976 r. 

Michał Znicz swoją ostatnią rolę zagrał w filmie „Żołnierz 
królowej Madagaskaru”, który wszedł na ekrany niemal 

Piłkarze Legii  
w Lipsku, 1931 r.

Kibice Polonii  
na stadionie 

Agrykoli  
podczas meczu 

Polonia – 
Warszawianka, 

1925 r.

Klub Polonia  
i kabaret Qui 

pro Quo 
wzajemnie 

reklamowały 
się na biletach
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w przeddzień wybuchu wojny. Był Żydem, więc musiał się 
ukrywać. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w wi-
gilię 1943 r. w Pruszkowie. Holocaustu nie przeżył też Se-
weryn Majde. 

Józef Kempa zginął 13 sierpnia 1944 r. jako żołnierz Po-
wstania Warszawskiego podczas wybuchu czołgu-pułapki 
na Starym Mieście. 

Adolf Dymsza pracował w czasie wojny w jawnych te-
atrach, co wiele osób miało mu za złe. Chodził też na mecze 
konspiracyjnych rozgrywek i w 1942 r. wspólnie ze Stefanią 
Górską zafundował nawet stroje dla „Czarnych Koszul”. 
Dymsza z Polonią związał się na długie lata i jeszcze pod ko-
niec życia uczestniczył w klubowych uroczystościach. Zmarł 
w 1975 r. 

Feliks Konarski był żołnierzem generała Andersa i prze-
szedł z polskim wojskiem cały szlak bojowy. To on we Wło-
szech w maju 1944 r. napisał tekst do piosenki, którą nieba-
wem śpiewał każdy polski żołnierz: „Czerwone maki pod 
Monte Cassino”. Zmarł w USA w 1991 r., kilkanaście dni 
przed pierwszym planowanym po wojnie przyjazdem do 
ojczyzny.

Wojna zmieniła wiele, ale jeszcze przez jakiś czas wśród 
kibiców stołecznych klubów zdarzały się osoby ze świata 
teatru i filmu. Niezapomnianą postacią był Marian Łącz 
– najlepszy piłkarz wśród aktorów i najlepszy aktor wśród 
piłkarzy. Grał w I-ligowym ŁKS i Polonii. Doceniono jego 
piłkarski talent i kilka razy wystąpił w reprezentacji Polski. 
Zaraz po treningu Łącz biegł do Teatru Polskiego, gdzie 
miał próby lub wieczorne przedstawienia. Pod koniec lat 
50., kiedy jego kariera sportowa dobiegała końca, na stadion 
przy Konwiktorskiej przyprowadzał małą dziewczynkę 
– swoją córkę. To Laura Łącz, która gdy dorosła, stała się 
równie znaną aktorką.

Ilekroć oglądam „Misia”, z niecierpliwością czekam na mój 
ulubiony fragment z inkasentem. To właśnie wspaniały pił-
karz i aktor Marian Łącz. Aż wierzyć się nie chce, że zmarł 
prawie 30 lat temu.   

Robert Gawkowski – dr historii UW, kustosz Muzeum UW, autor 
licznych prac związanych z historią przedwojennego sportu

Refleksje nadwiślańskie

Spisek barków kawowych 
Jacek Fedorowicz

Nie mógł tego spisku wykryć detektyw Rutkowski, bo on porusza 
się wyłącznie samochodami z napisem Rutkowski Patrol, nato-
miast ja mogłem, bo chyba tylko ja 1) podróżuję bardzo często po-
ciągami, 2) jestem chorobliwie punktualny, a więc zawsze mam 
z sobą zegarek nastawiony według czasu obowiązującego w kompu-
terach i 3) jestem maniakiem kawowym, nie wyobrażam sobie ży-
cia bez podwójnego espresso co trzy, cztery godziny.

Z radością powitałem barek Coffee Heaven na Centralnym. Pod-
czas moich dość częstych wizyt zauważyłem jednak, że duży ozdob-
ny zegar umieszczony na ścianie barku spóźnia się trzy minuty. Dla 
podróżnego, który zna dworzec i wie, że dojście z barku na peron 
wolnym krokiem zajmuje mu nie więcej niż 40 sekund – trzyminu-
towe spóźnienie zegara to bardzo poważny błąd. Zwłaszcza gdy ze-
gar wygląda niezwykle wiarygodnie, jest duży i formą nawiązuje do 
XIX-wiecznych czasomierzy. Mamy bowiem zakodowane w ge-
nach zaufanie do dawnych mechanizmów i pamięć o legendarnej 
punktualności przedwojennych polskich kolei. Mogłem więc wyjść 
z barku równo z odjazdem pociągu z peronu i to, że tak się nie sta-
ło, zawdzięczam jedynie ograniczonemu zaufaniu do zegarów in-
nych niż mój.

Dwa lata temu zaprosił mnie do współpracy Zenon Laskowik, 
poznaniak, zacząłem więc jeździć częściej do Poznania. I chodzić 
do tamtejszego Coffee Heaven na dworcu. I co od razu rzuciło mi 
się w oczy? Że tam wisi taki sam zegar i też spóźnia się dokładnie 
trzy minuty. Na obu dworcach kilka razy zwróciłem na to uwagę 
– skądinąd bardzo miłej – obsłudze. Nic się nie zmieniało – ani 
w Warszawie, ani w Poznaniu.

W innych dużych miastach były kawiarnie innych firm, bez zega-
rów, jeszcze tylko Wrocław miał Coffee Heaven, ale nie zdążyłem 
sprawdzić, czy tam też ogólnopolskie szefostwo nakazuje (jak za-
cząłem podejrzewać) cofanie zegara o trzy minuty, bo zaczął się re-
mont wrocławskiego dworca i trwa nadal.

Kiedy rozpoczęto remont Centralnego, mylący zegar znikł, wraz 
z barkiem. W innej części dworca, która została wyremontowana 
jako pierwsza, pojawił się barek innej firmy, Cafe Club się nazywa. 
Dziś rano spojrzałem tam na zegar. Duży, dla odmiany do złudze-
nia przypominający współczesne stacyjne czasomierze. Zegar póź-
nił się trzy minuty.

Sprawa jest oczywista. Nigdzie nie ma przepisu, że zegary umiesz-
czone we wnętrzach, które wynajęła kolej, a więc odpłatnie się ich 
na jakiś czas zrzekła, muszą pokazywać właściwy czas. To jest teren 
prywatny, więc pokazują, jaki chcą. A chcą, żeby pasażer spóźnił się 
na pociąg, bo liczą na to, że czekając na następny, wróci do baru 
i znów coś zamówi. Myślę, że mamy do czynienia z wyrafinowanym 
planem zwiększania obrotów barków kawowych. Świadczy o tym 
– dodatkowo – głęboko przemyślana wielkość zunifikowanego 
spóźnienia zegarów. Dwie minuty – to mogłoby być za mało; nikt 
nie leci na peron w ostatniej chwili. Cztery – mogłoby zwrócić 
uwagę i nakłonić pasażera do zerknięcia na jakiś inny czasomierz. 
A trzy? W sam raz. Zbrodnia doskonała.

Marian Łącz w drużynie oldboyów warszawskiej Polonii, 1968 r.
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Ewa Kielak Ciemniewska: Wszyscy wiemy 
o trudnej sytuacji finansowej województwa mazo-
wieckiego, na którą duży wpływ ma „janosikowe”. 
W Sejmie toczy się walka o jego zmniejszenie. 
Obywatelski projekt w tej sprawie podpisało 
157 tys. osób. Problem dotyczy również Krakowa, 
Poznania, metropolii Śląska... 
Adam Struzik: – Chciałbym wyraźnie za-

znaczyć, że nie jesteśmy za tym, by zlikwi-
dować subwencję regionalną, zwaną jano-
sikowym. Jesteśmy za solidaryzmem  
społecznym, za pomaganiem słabszym  
i w pełni rozumiemy potrzeby innych re-
gionów. Prosimy natomiast, aby ten sys-
tem był bardziej zrównoważony. Nie może 
być tak, że zależnie od sytuacji ekonomicz-
nej państwa zabiera się nam od 40 do  
70 proc. naszych dochodów, w wyniku 
czego nie mamy środków na własne inwe-
stycje, co może spowodować zastój  
lub nawet regres gospodarczy naszego  
województwa. Zasada pomocniczości  
nie powinna niszczyć bądź tak bardzo  
ograniczać rozwoju żadnego  
z regionów.

W 2011 r. dzięki epizodycznej zmianie 
algorytmu zapłaciliśmy mniej 
o 150 mln zł. W tym roku nie tylko „jano-
sikowe” rujnuje nasze finanse. Pierwotnie 
tegoroczny budżet przyjęliśmy na podsta-
wie wskaźników, które minister finansów 
przysłał do nas na przełomie sierpnia 
i września ubiegłego roku. W styczniu mi-
nister zweryfikował te wskaźniki, założył 
mniejszy wzrost gospodarczy i znacznie 
mniejsze wpływy z podatków CIT i PIT, 
które są głównym źródłem naszych docho-

dów. W związku z tym musieliśmy zredu-
kować nasz budżet o 250 mln zł. Myśleli-
śmy o sprzedaży części udziałów w Kole-
jach Mazowieckich, ale okazało się, że 
w tym okresie jest to nieopłacalne, a do-
datkowo istnieje ryzyko, że musielibyśmy 
oddać pieniądze unijne, które zostały zain-
westowane w modernizację taboru. 

Policzmy – budżet województwa jest pomniejszony 
i o „janosikowe” na poziomie sprzed dwóch lat,  
i o te 250 mln zł...
– Tegoroczne mazowieckie „janosikowe” 

wynosi ponad 658 mln zł. Miasto Warsza-
wa również płaci olbrzymie „janosikowe” 
– jako powiat ponad 500 mln zł, a jako 
gmina ponad 300 mln zł. Gdyby w tym ro-
ku wyraźnie zmniejszono odpisy na rzecz 
subwencji regionalnej, choćby na warun-
kach analogicznych do tych z 2011 r., to 
udałoby się zbilansować budżet. A tak mu-
simy oszczędzać na wszystkim.

A dokładnie?
– Budżet Mazowsza będzie aż o jedną pią-

tą mniejszy. Planowane pod koniec 2011 r. 
w uchwale budżetowej na 2012 r. wydatki 
wynoszące 3,6 mld zł zostały ograniczone 
do 2,9 mld zł. Przede wszystkim radykalnie 
oszczędzamy na sprawach bieżących. Każda 
instytucja samorządowa musi zmniejszyć 
wydatki co najmniej o 15 proc. Da to 
oszczędność w wysokości około 330 mln zł. 
Choć staramy się chronić miejsca pracy, 
niektórzy dyrektorzy podjęli drastyczne 
rozwiązania, takie jak decyzje o wysyłaniu 
ludzi na okresowe bezpłatne urlopy. 

Największe cięcia, bo aż 40 proc., dotkną 
planowane na 2012 r. inwestycje. Pierwot-

nie na ten cel zarezerwowano prawie 
550 mln zł. Ostatecznie po zmianach 
w budżecie pozostaje 340 mln zł. W efek-
cie ograniczamy się wyłącznie do mini-
mum – głównie do realizacji tych inwesty-
cji, które mają zapewnione dopłaty unijne. 
W zdecydowanej większości wypadków 
realizacja inwestycji została rozłożona 
w czasie, część działań trafiło także na listę 
rezerwową, co oznacza, że będą realizowa-
ne, kiedy tylko pojawią się na ten cel 
pieniądze. 

Czy przesunięcie w czasie ma określoną perspekty-
wę, czy jest to niewiadoma? 
– Obok budżetu jest jeszcze tzw. wielolet-

nia prognoza finansowa, która nas zmusza, 
by do 2030 r. rozliczać stan zadłużenia, stan 
przychodów, stan wydatków. Takie są prze-
pisy prawa finansowego. Nawet mimo zna-
czącej redukcji budżetu w 2012 r. w przy-
szłych latach „janosikowe” rośnie i tracimy 
możliwość inwestowania. Za nasze pienią-
dze inwestuje się w innych regionach. „Ja-
nosikowe” obecnie jest wyznaczane według 
algorytmu, który polega na tym, że płaci 
ten, kto wychodzi ponad średnią. Ewentu-
alne spowolnienie gospodarcze jest widocz-
ne we wszystkich regionach, wobec tego 
średnia się obniża. My również mamy z ro-
ku na rok mniej dochodów. A „janosikowe” 
paradoksalnie rośnie. To absurd. Dlatego 
tak ważne są zmiany ustawowe.

Ostatnio głośno było w Warszawie o cięciach na 
kulturę – m.in. zmniejszeniu dotacji na Warszaw-
ską Operę Kameralną.
– Jeszcze raz podkreślę: oszczędności do-

tyczą każdej sfery – również kultury. 

Pomoc 
w granicach 
zdrowego rozsądku
Z ADAMEM STRUZIKIEM, 
marszałkiem województwa mazowieckiego, 
rozmawia Ewa Kielak Ciemniewska Marszałek Adam Struzik 

w warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych
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Zmniejszenie dotacji objęło wszystkie 
29 instytucji kultury podległych samorzą-
dowi województwa. W Warszawie mniej 
pieniędzy dostanie Teatr Polski, Państwo-
wy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”, Mazowiecki Teatr Muzyczny, 
Muzeum Etnograficzne, Muzeum Litera-
tury, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Azji 
i Pacyfiku, Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki czy Muzeum Sportu i Turystyki. 
Warszawska Opera Kameralna otrzymy-
wała w latach ubiegłych największą spo-
śród wszystkich 29 instytucji kultury dota-
cję na bieżącą działalność. W zeszłym ro-
ku było to aż 19 mln zł i dotacja ta była 
o 6 proc. wyższa niż rok wcześniej (przy 
łącznej frekwencji w 2011 r. 14 461 osób). 
Podczas gdy dotacja dla Teatru Polskiego 
wynosiła 15,8 mln zł (przy frekwencji 
38 798 osób), a dla zespołu „Mazowsze” 
– 9,7 mln zł (w 2011 r. ponad 150 ich wy-
stępów obejrzało w sumie 168 tys. osób).

Tegoroczne cięcia w dofinansowaniu 
Warszawskiej Opery Kameralnej były więc  
wyrównaniem poziomu subwencji z mi-
nionych lat i dały w wyniku dofinansowa-
nie o 23,5 proc. niższe od pierwotnie pla-
nowanego na ten rok. W rezultacie Opera 
otrzyma 14,8 mln zł. Dla porównania Te-
atr Polski dostanie 14,6 mln zł, a „Mazow-
sze” – 10,1 mln zł.

Decyzje, gdzie najpierw szukać oszczęd-
ności, leżą w gestii dyrekcji placówek. Sa-
morząd tego nie wskazuje. Z informacji 
nam przekazywanych wynika, że część in-
stytucji szuka oszczędności, planując reor-
ganizację, dokonując głębokiej analizy 
funduszu płacowego czy też zmniejszając 
swoje zaplecze administracyjne. W wypad-
ku Warszawskiej Opery Kameralnej pra-
cownicy administracyjni (w sumie 
95 osób) stanowią jedną trzecią wszyst-
kich osób zatrudnionych na etatach. A sa-
ma pani przyzna, że 300 etatów w takiej 
instytucji jak WOK, de nomine kameral-
nej, to trochę dużo.

Mazowsze dotychczas wykazywało dbałość o swoją 
kulturę, modernizowało, rozbudowywało czy wręcz 
wydobywało z niebytu wiele placówek – np. Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Mazo-
wieckie w Płocku, Muzeum w Radomiu, Muzeum 
Instrumentów Ludowych w Szydłowcu. Były też pla-
ny remontu i rozbudowy warszawskich muzeów Ar-
cheologicznego i Literatury.
– Prawie w każdym muzeum realizowana 

jest jakaś inwestycja. Ogromne potrzeby są 
zwłaszcza w instytucjach, które przejęli-
śmy w złym stanie – gdzie przez dziesiątki 

lat nic nie było robione. Niestety, teraz 
możemy wykonywać tylko niezbędne pra-
ce i remonty. Inwestycje, które chcieliby-
śmy zacząć, musimy odłożyć. Przykładem 
mogą być plany dotyczące Zamku w Cie-
chanowie, który pełni również funkcję in-
stytucji kultury. Mamy też dużo placówek 
edukacyjnych, bibliotek pedagogicznych 
– każda z nich wymaga zarówno wydat-
ków bieżących, wydatków na utrzymanie, 
jak i nakładów na rozwój.

Kolejnym problemem są remonty dróg 
– tu z kilkunastu inwestycji musieliśmy się 
wycofać. Przejęliśmy je w stanie tragicznym 
– tylko 30 proc. miało jako taką przejezd-
ność. To głównie drogi wyjazdowe i wjaz-
dowe do Warszawy, obciążone szczególnie, 
bo niektórymi przejeżdża 30-40 tys. pojaz-
dów na dobę. Te drogi oraz wiele mostów 
pilnie wymagają remontów.

Chronimy inwestycję lotniczą w Modli-
nie, bo to jest kluczowy projekt. Na pew-
no gdyby były pieniądze, dokupilibyśmy 
tabor kolejowy, ponieważ – zwłaszcza przy 
obecnych cenach benzyny – obciążenie 
większości naszych linii jest bardzo duże. 
Trzeba kupić jeszcze kilkadziesiąt wago-
nów piętrowych, żeby uzupełnić składy. 
Jest bezmiar potrzeb. Wiele szpitali, cho-
ciażby szpital dziecięcy przy Niekłańskiej, 
wymaga i rozbudowy, i modernizacji. Pra-
ce budowlane w szpitalu w Dziekanowie 
Leśnym są zaawansowane, ale nie mamy 
pieniędzy np. na wyposażenie.

Problemy, które nam teraz towarzyszą, 
znane są też siedmiu powiatom podwar-
szawskim również płacącym „janosikowe”. 
Na przykład powiat legionowski uzyskał 
promesę unijnego dofinansowania bardzo 
ciekawego projektu automatycznego mo-
nitorowania stanu czystości Zalewu Ze-
grzyńskiego po epizodzie śnięcia ryb. Jest 
to projekt niezwykle ważny, warty około 
3 mln zł. Niestety, powiat musiałby wyło-
żyć na jego realizację 600 tys. zł z własne-
go budżetu, a z powodu „janosikowego” 
nie ma tych pieniędzy. 

A czy lotnisko Modlin będzie skończone 
w terminie?
– Lotnisko będzie uruchomione przed 

Euro 2012. Nieco później zrealizujemy 
połączenie kolejowe między Warszawą 
a lotniskiem, czyli bocznicę między stacją 
Modlin a terminalem lotniczym. Projekt 
jest realizowany przez spółkę, w której po 
prawie 30 proc. udziałów mają samorząd 
województwa mazowieckiego, Przedsię-
biorstwo Porty Lotnicze i Agencja Mienia 
Wojskowego; symboliczne udziały ma też 
gmina Nowy Dwór Mazowiecki.

Jest szansa, że Modlin będzie przynosić dochody?
– W ciągu pierwszych lat na pewno nie, 

bo żeby osiągnąć poziom dochodowy, 
trzeba mieć 1,5 mln pasażerów rocznie. 
Zanim taki ruch zostanie osiągnięty, 
pierwsze lata w biznesplanie zakładamy ja-
ko ujemne. Natomiast po trzech, czterech 
latach Modlin powinien zacząć przynosić 
dochody. Ważniejszy jest dla nas jednak 
czynnik rozwojowy, aktywizacja gospodar-
cza tej części województwa i możliwość 
komunikacji dla całej północno-zachod-
niej części Mazowsza. Czynnik ekono-
miczny to jedno, ale priorytetem jest roz-
wój regionu.

Szukanie oszczędności jest zawsze procesem bole-
snym i konfliktogennym...
– Tak, ale obecnie absolutnie koniecz-

nym i nieodwołalnym. Nie jest to kwestia 
przesuwania pieniędzy z jednej placówki 
do drugiej, ale braku środków w budżecie 
województwa na finansowanie działalno-
ści na dotychczasowym poziomie. Nie ma 
wątpliwości, że jest to trudny czas nie tyl-
ko dla samorządu województwa, ale 
i wszystkich pracowników urzędów, insty-
tucji i placówek kulturalnych podległych 
samorządowi. Możemy mieć tylko nadzie-
ję, że po pierwsze – posłowie dokonają 
zmian w ustawie o subwencji wyrównaw-
czej („janosikowym”), a po drugie – że 
wzrosną wpływy do budżetu z tytułu CIT. 
Wszystko jednak w rękach posłów i Mini-
sterstwa Finansów.   

Oszczędności dotyczą m.in.:
• budowy drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów – Szydłowiec (mniej o 17,6 mln zł),
• rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów (-2,3 mln zł),
•  modernizacji i rozbudowy bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem w Mazowieckim 

Centrum Rehabilitacji STOCER (-14,7 mln zł),
•  budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej  

w Sierpcu (-2,5 mln zł),
•rewitalizacji i modernizacji oddziału Cytadeli Warszawskiej (-2 mln zł).



Początkowo uprawnienia konserwatora stołecznego były dosyć 
ograniczone. Dopiero w połowie 2006 r. miasto otrzymało pra-
wo decydowania w sprawach dotyczących wszystkich obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków na terenie stolicy; zaczęto wtedy 

opracowanie Planu Zarządzania, które ukończono w 2011 r. Kiedy stołecz-
ny konserwator rozpoczynał pracę, obowiązywała jeszcze Ustawa o ochro-
nie zabytków z 1962 r., dopiero w 2003 r. znowelizowano ją wraz z Ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W 2004 r. stołeczne biuro opracowało diagnozę dotyczącą dziedzictwa 
kulturowego ujętą w „Strategii rozwoju miasta do roku 2020” i przystąpiło 
do prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego (opracowywane przez Biuro Naczelnego Architekta Miasta) 
oraz raportem o stanie zachowania i funkcjonowaniu Starego Miasta wpisa-
nego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sporządzono ewidencję 
obiektów zabytkowych w Warszawie, będącą podstawą do objęcia ich 
ochroną konserwatorską. Raport i analiza autentyczności były punktem 
wyjścia do przygotowania projektu adaptacji piwnic staromiejskich do no-
wych funkcji; otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń ma nastąpić jesz-
cze tej wiosny. 

W latach 2007-2010 za pomocą specjalnych postumentów oznakowano 
granice staromiejskiego obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO. W 2008 r. stołeczny urząd przejął kolejne kompetencje, 
tym razem dotyczące ochrony zabytków archeologicznych i kontroli stanu 
ich zachowania.

W związku z 55. rocznicą powstania w getcie zrealizowano wspólnie 
z Zarządem Mienia m.st. Warszawy projekt oznakowania granic getta 
(tablice na ścianach lub postumentach, na nawierzchniach ulic linie wyzna-
czające przebieg murów). W 2009 r. rozpoczęto procedurę klasyfikującą 
Stację Filtrów Wodociągów Warszawskich z XIX wieku jako Pomnik Hi-
storii; odnośna nominacja została podpisana przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w styczniu tego roku. Przy BSKZ utworzono Komisję 
Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. 

Szczególną troską zostały otoczone zabytkowe stołeczne cmentarze. Stwo-
rzono, aktywizując do pracy osoby niepełnosprawne, dokumentację na-
grobków na Starych Powązkach, która stała się podstawą do złożenia przez 
zarządzających wniosku o uznanie cmentarza za Pomnik Historii. 

W 2010 r. zostały wprowadzone w życie zmiany w ustawie umożliwiające 
także ochronę zabytków niewpisanych do rejestru, co znacznie zwiększyło 
liczbę rozpatrywanych w biurze spraw (w 2010 r. rozstrzygnięto ich około 
6300, wpłynęło ogółem 46 tys. pism). 

W 2010 r. podpisano porozumienie z władzami Berlina oraz polskim 
i niemieckim komitetem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków 
(ICOMOS), w ramach którego realizowany jest czteroletni program obej-
mujący dokumentację i konserwację architektury powstałej po II wojnie 

Przekazanie odrestaurowanej Syrenki Hegla Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy. Na 
zdjęciu dyrektor muzeum Joanna Bojarska i wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński

Stołeczny konserwator zabytków Ewa Nekanda-Trepka i prof. Jörg Haspel, dyrektor 
Urzędu Konserwatora Miasta i Landu Berlin, podpisują porozumienie o współpracy

Odrestaurowany nagrobek Lusi na Starych Powązkach  

W listopadzie 2011 r. minęło 10 lat od utworzenia Biura Stołecznego 
Konserwatora Zabytków, na czele którego stanęła – wybrana w drodze 
konkursu – Ewa Nekanda-Trepka. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
przekazał jej kompetencje dotyczące ochrony zabytków, wynikające z zapisów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i usuwania zieleni 
z obszarów wpisanych do rejestru zabytków na terenie m.st. Warszawy

Dziesięć lat Biura



światowej. Zorganizowane zostały wspólne seminaria i wystawy; zrealizo-
wano projekt  „Przełamywanie barier”, dotyczący osób niepełnosprawnych.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadzi różnorodną 
działalność – wydaje decyzje, zalecenia i postanowienia konserwatorskie, 
dokumentuje oraz konserwuje zabytkowe obiekty i promuje je w kraju i za 
granicą. Dochodzą do tego sympozja, seminaria i konferencje, również mię-
dzynarodowe, jakie BSKZ organizuje i w których uczestniczy. W 2005 r. 
w 25. rocznicę wpisania Starego Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa 
zorganizowano międzynarodową konferencję „Rekonstrukcja – Zachowa-
nie pamięci przestrzeni”, a w 2010 r. w 30. rocznicę konferencję „Kolorysty-
ka zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesności – historia 
i konserwacja”. Spośród setek prac restauratorskich wystarczy wymienić ta-
kie, jak konserwacja tablic z mostu Poniatowskiego, studni Gruba Kaśka, 
domu modlitwy na Pradze, zabytkowej stolarki i dachów klasztoru oraz fa-
sady kościoła wizytek, pomników Syreny na Wybrzeżu Kościuszkowskim 
i  Starym Mieście i wielu innych (np. pomnika Wojciecha Bogusławskiego), 
a także figur czy malowideł w kościołach (seminarium, kościół w Wesołej).

Interesującym projektem było zastąpienie spróchniałego wiązu – drzewa 
symbolu na Pawiaku jego wiernym odlewem w brązie. Zostało też zorgani-
zowanych wiele wystaw przedstawiających m.in. projekty fasad Stare- 
go Miasta, dokumenty odnalezione w klasztorze wizytek czy dokonania 
BOS-u; uczestniczono aktywnie w sympozjach i targach konserwatorskich. 
Wydano również kilka publikacji – „Blask wspomnień”, materiały z konfe-
rencji w 2005 i 2010 r. opublikowane w rocznice wpisu Starego Miasta na 
Listę UNESCO; organizowano coroczne obchody Dnia Solidarności 
Miast Światowego Dziedzictwa. 

BSKZ zadokumentowało około 10 tys. obiektów w formie kart adreso-
wych, opracowało prawie 800 kart ewidencyjnych zabytków nierucho-
mych, w tym obiektów już nieistniejących (m.in. Supersamu i Stadionu 
Dziesięciolecia) i około 1700 kart ewidencyjnych zabytków ruchomych 
(część to cenne obiekty będące wyposażeniem kościołów).

To, czego należałoby sobie życzyć na przyszłość, to skutecznego powstrzy-
mywania agresywnych właścicieli, którzy wszelkimi metodami – często 
wbrew prawu – burzą zabytkowe budowle (vide: Parowozownia i Fabryka 
Kamlera – obie w trakcie procedury wpisu, willa na Puławskiej, willa na Bie-
lanach, dworek w Białołęce czy koszary przy Łazienkach). Trzeba opraco-
wać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich ob-
szarów objętych ochroną, zwłaszcza dla Traktu Królewskiego. Dobrze było-
by uporządkować reklamy i zlikwidować wielkoformatowe plansze rekla-
mowe w przestrzeniach zabytkowych oraz skutecznie walczyć ze szpetnymi 
graffiti, wdrożyć zarządzanie miejscami Światowego Dziedzictwa i Pomni-
kami Historii, a także doprowadzić do końca prace przy newralgicznych za-
bytkach, takich jak Hala na Koszykach, kamienice na Foksal, pałacyk Kono-
packiego; trzeba też realizować program rewitalizacji Pragi. Warto systema-
tycznie zwiększać fundusz wspierający konserwację stołecznych zabytków, 
tak by wydobywać stare piękno naszego miasta, by sztandarowe hasło pro-
mocyjne „Zakochaj się w Warszawie” było przyjmowane z entuzjazmem.

Na podstawie artykułu Ewy Nekandy-Trepki „Dziesięć lat Biura  
Stołecznego Konserwatora Zabytków” (Biuletyn Informacyjny ICOMOS, 

nr 1, 2012) opracowała Urszula Zielińska-Meissner (BSKZ) 

Odnowiona fasada kościoła wizytek

Linie na chodnikach wyznaczające przebieg murów getta

Tablice na Pałacu Kultury i Nauki upamiętniające teren getta
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 Filmoteka w Internecie
Filmoteka Narodowa pracuje nad cy-

fryzacją swoich archiwów. Efekt tych 
prac można oglądać w Internecie na 
stronie www.repozytorium.fn.org.pl. 
Są tu fotosy, plakaty, streszczenia  
fabuł i szczegółowe informacje odno- 
śnie twórców, ale przede wszyst- 
kim fragmenty filmów. Dzieła kina  
przedwojennego udostępniono w ca-
łości. Materiałów na stronie będzie 
przybywać.

 Konsekwentny do Konesera
Lubiana w Warszawie niezależna tru-

pa teatralna Teatr Konsekwentny prze-
nosi się ze Starej ProchOFFni na te- 
ren Wytwórni Wódek Koneser. W po-
magazynowej, wciąż adaptowanej hali 
znajdą się sceny teatralna i muzyczna, 
z klubokawiarnią i powierzchnią wy-
stawową w foyer.

 Dni Dawnego Rembertowa
Biblioteka Publiczna w Remberto-

wie i portal internetowy www.dawny-
rembertow.pl organizują Dni Dawne-
go Rembertowa. Organizatorzy pro-
szą o  przynoszenie starych fotografii, 
dokumentów i innych pamiątek zwią-
zanych z dawnym Rembertowem, 
które będą na miejscu skanowane 
i zwracane właścicielom. Na stronie 
internetowej www.archiwumrem-
bertowa.pl zamieszczono spis daw-
nych mieszkańców Rembertowa, 
w którym rodziny mogą dokonać  
poprawek lub uzupełnień. 13-15 
kwietnia.

 Nowości w Wielkim
Teatr Wielki-Opera Narodowa szy-

kuje na kwiecień dwie premiery: balet 
w trzech częściach „Opowieści biblij-
ne” do muzyki Andrzeja Panufnika, 
Siergieja Prokofiewa, Antonia Vival-
diego, Giovanniego Pergolesiego i Jana 
Sebastiana Bacha oraz operę „Medea-
material” Pascala Dusapina w reżyse- 
rii Barbary Wysockiej. Od 14 i 28 
kwietnia.

 Spotkania u Radziwiłłów
Dwa najbliższe spotkania z varsavia-

nistycznej serii „W salonie u Radziwił-
łów” w Muzeum Niepodległości to 
„Róg Brackiej i Trębackiej, czyli tra- 
dycje nazewnictwa warszawskiego”, 
czyli rozmowa z prof. Kwiryną Hand-
ke 17 kwietnia oraz „Jak czytać współ-
czesną poezję” – rozmowa z Julią Har-
twig 15 maja.
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Spotkanie ludzi 
teatru

26. kongres Międzynarodowego Sto- 
warzyszenia Krytyków Teatralnych (Asso-
ciation Internationale des Critiques  
de Théâtre) odbywał się w Warszawie 
w dniach 26-30 marca. Ponad 100 dzien-
nikarzy i akademików z 40 krajów obrado-
wało nad kondycją i przyszłością teatru 
i krytyki. Członkowie AICT gościli w na-
szym mieście po raz trzeci. Ostatnio aż 
20 lat temu, wkrótce po zmianie ustroju. 
Ważnymi punktami tegorocznego programu 
były warsztaty młodych krytyków, seminarium „Teatr poza teatrem” oraz wręczenie odzna-
czeń: Nina Andrycz została uhonorowana Nagrodą im. Ireny Solskiej, a hinduska badaczka 
Kapila Vatsyayan otrzymała Thalia Prize, przyznawaną za wybitny wkład w refleksje nad 
teatrem.

AICT powstało w 1956 r. w Paryżu. Obecnie zrzesza ponad 2 tys. członków zgromadzo-
nych w prawie 50 sekcjach narodowych. Jego celem jest m.in. integracja środowiska kryty-
ków teatralnych, rozwój krytyki jako dyscypliny naukowej i promocja profesjonalnych stan-
dardów. Co dwa lata członkowie spotykają się na międzynarodowych kongresach, a raz na 
pół roku organizowane są warsztaty dla młodych adeptów zawodu.

Podczas warszawskiego kongresu wybrano też nowe władze stowarzyszenia. Przewodni-
czącym został ponownie prof. Yun-Cheol Kim, a sekretarzem generalnym Michel Vais. Mi-
ło nam zawiadomić, że piszącego do „Stolicy” teatrologa Tomasza Miłkowskiego wybrano 
na nowego wiceprzewodniczącego AICT. 

Natalia Grzywalska

150 lat Muzeum Narodowego
Od 18 lipca zeszłego roku główny gmach Muzeum Narodowego jest zamknięty dla zwie-

dzających. Trwa jedna z największych rewolucji w historii MNW: wszystkie powierzchnie 
wystawiennicze są gruntownie modernizowane i na nowo aranżowane. Trzy z ośmiu doce-
lowych galerii – Malarstwa XIX wieku, Dawnego Malarstwa Europejskiego i Staropolskiego 
oraz Dawnego Portretu Europejskiego i Staropolskiego – zostaną otwarte 17 maja, z okazji 
uroczystych obchodów 150. rocznicy istnienia Muzeum. Podczas czterodniowego jubile-
uszu, objętego patronatem przez prezydenta RP, odbędzie się wernisaż wystawy „Wywyższe-
ni – od faraona do Lady Gagi”, a także liczne koncerty, pokazy filmowe itd. W ciągu najbliż-
szego roku zobaczymy co najmniej pięć innych wystaw. Muzeum Narodowe zmienia też 
identyfikację wizualną – nowe logo zaprojektowało studio MesmerCenter. (ng)

Tomasz Miłkowski i prof. Yun-Cheol Kim
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 Barokowe Mazowsze
Całoroczny festiwal „Mazovia goes 

Baroque” na dobre zagościł w kultural-
nym kalendarium. Kwietniowa edycja 
będzie poświęcona instrumentowi wy-
wodzącemu się z tradycji ludowej 
– cymbałom – które usłyszymy w ze-
stawieniu ze skrzypcami i z pianofor- 
te. Zagrają Komalé Akakpo, Alice Pi-
érot  Aline Zylberajch. Sala koncerto-
wa im. Witolda Lutosławskiego, 20-21 
kwietnia.

 Zapomniany symbolista
W Muzeum Literatury można oglą-

dać wystawę nieco zapomnianego 
ucznia Jana Matejki, malarza symboli-
sty Mariana Wawrzenieckiego. „Sztu-
ka i krytyka u nas, czyli tortura czarow-
nicy” to kolekcja pełnych erotyzmu  
i fantastyki obrazów olejnych i szkiców 
ekscentrycznego artysty zwanego ma-
larzem czarownic. Do 6 maja.

 Zmierz się z Alem Capone!
Kryminalna powieść Artura Górskie-

go „Al Capone w Warszawie”, której 
fabuła jest umiejscowiona w przedwo-
jennej stolicy, stała się podstawą dla gry 
miejskiej „Warszawski Al Capone”. 
Uczestnicy będą przemierzać Warsza-
wę, wykonując kolejne zadania i zbli-
żając się do rozwiązania zagadki ta-
jemniczych morderstw. 12 maja, start 
o godz. 10 rano z Galerii Żoliborz 
(Broniewskiego 28).

 Nauka na trawie
Po raz kolejny w parku Marszałka 

Edwarda Śmigłego-Rydza spotkają się 
pasjonaci niezwykłych odkryć. Szesna-
sty Piknik Naukowy, organizowany 
przez Polskie Radio i Centrum Nauki 
Kopernik, odbywa się tym razem pod 
hasłem „Energia”. Interaktywne poka-
zy i zabawy przygotują przedstawiciele 
około 250 instytucji z Polski i całego 
świata. 12 maja.

 Trójka pięćdziesięciolatka
Program Trzeci Polskiego Radia 

skończył 1 kwietnia okrągłe 50 lat.  
Z tej okazji w Teatrze Syrena do 17 ma-
ja będzie można obejrzeć jubileuszo-
we kryminalne przedstawienie „Trój-
ka do potęgi”. Reżyseruje Wojciech 
Malajkat, występują między innymi 
Magda Umer, Katarzyna Figura, Stani-
sław Tym, Marek Niedźwiecki, Maryla  
Rodowicz, Justyna Steczkowska, Mu-
niek Staszczyk i wielu innych przyja-
ciół Trójki.
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Wykłady w Sensie Nonsensu
Trzeci rok akademicki w Praskim Otwartym Samozwańczym Uniwersytecie Latającym 

trwa w najlepsze. POSUL to oddolna inicjatywa pasjonatów Warszawy, którzy chcą nie tyl-
ko poszerzać swoją wiedzę o mieście, ale też dzielić się nią ze wszystkimi zainteresowanymi. 
Dlatego wykłady – odbywające się o godz. 19 „z hakiem” w prawie każdy poniedziałek w ka-
wiarni Sens Nonsensu przy Wileńskiej 23 – są otwarte dla wszystkich. W najbliższym cza-
sie przy ciastku, herbacie, kawie bądź piwie można będzie posłuchać: 23 kwietnia – wykła-
du socjologa Andrzeja Buczyńskiego o carskim garnizonie Warszawy w czasie wojny rosyj-
sko-tureckiej 1877-1878; 7 maja – historii Igora Strojeckiego o Julianie Ochorowiczu, czyli 
Ochockim z „Lalki”; 14 maja – opowieści Roberta Grodzkiego o stołecznych zagadkach 
i sensacjach z czasów okupacji hitlerowskiej. Aktualny program spotkań można znaleźć na 
stronie www.posul.waw.pl. (ng)

Nowa rzeźba?
Najnowsza wystawa w Zachęcie „Nowa 

rzeźba?” nie bez powodu ma w tytule znak 
zapytania. Prezentowane prace, choć naj-
częściej wykonane z solidnej blachy czy 
drutu, mają w sobie lekkość nietypową dla 
klasycznie pojmowanej rzeźby. Pogniecio-
ne metalowe schody, niby-drzwi z siatki, 

„zdekonstruowane” quasi-krzesła i łóżka, papierowe origami, manekiny z neonowymi obrę-
czami w dłoniach – wszystko to doskonale wpisuje się w stuletnią już tradycję awangardy. 
Międzynarodowe grono artystów przyznaje się także do inspiracji modernizmem – m.in. 
czystością formy, funkcjonalnością obiektu, znaczeniem materiałów – chce dyskutować z je-
go ideami i twórczo je wykorzystywać. (ng)                                                                 do 13 maja

Święto Warszawy – reaktywacja 
Po zeszłorocznym sukcesie varsavianistycznej imprezy „Okno na Warszawę” jej organiza-

torzy postanowili pójść za ciosem i w tym roku zapraszają na drugą edycję, zatytułowaną 
„Święto Warszawy – reaktywacja!”. W programie m.in. pokaz „15 epok mody warszawskiej”, 
spektakl teatralny z dialogami w warszawskiej gwarze, wystawa stołecznych neonów, war-
szawski design, warsztaty artystyczne, zwiedzanie zakamarków Domu Prasy, prezentacja 
modelu Syreny Sport oraz liczne stoiska warszawskich twórców, rzemieślników, historyków 
i innych pasjonatów. Miejsce: Galeria Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w budowie przy 
ulicy Marszałkowskiej 3/5 w budynku dawnej drukarni „Życia Warszawy”. (ng)

21 kwietnia, godz. 11-19

Monika Sosnowska „Schody/Stairway”Fo
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Notatnik warszawski

Avdeeva gra Beethovena
Triumfatorka ostatniego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka 

Chopina w Warszawie Yulianna Avdeeva zagra w Filharmonii Narodowej II Koncert forte-
pianowy B-dur Ludwiga van Beethovena. Towarzyszyć jej będzie Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Narodowej pod batutą Jerzego Salwarowskiego. Zwycięstwo w konkursie cho-
pinowskim nie jest jedynym sukcesem artystki. Wcześniej m.in. wygrała konkurs pianistycz-
ny „Artur Rubinstein in Memoriam” w Bydgoszczy w 2002 r., zdobyła drugą nagrodę na 
Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Genewie (2006) oraz trzecią nagrodę na 
Konkursie im. Kurta Leimera w Zurychu (2005). 

Jerzy Salwarowski, który poprowadzi orkiestrę FN, uchodzi za znakomitego interpretatora muzyki węgierskiej, dlatego z pewnością inte-
resujące będzie wykonanie „Tańców z Galanty” Zoltána Kodálya pod jego batutą. Ponadto pokieruje wykonaniem słynnej żywiołowej suity 
„Ognisty ptak” Igora Strawińskiego oraz dziełem Marka Stachowskiego z 1980 r. – „Choreia”.

20 kwietnia, godz. 19.30; 21 kwietnia, godz. 18

Żydowskie Motywy z Gilą Almagor
Wielką gwiazdą tegorocznej, ósmej już edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów „Żydowskie Mo-

tywy” będzie Gila Almagor, jedna z najbardziej cenionych współczesnych aktorek izraelskiego kina i te-
atru, pisarka i producentka. Miniprzegląd jej filmów – wraz z autobiograficznymi „Lato Avii” i „W ko-
narach drzew” – z pewnością stanie się jednym z głównych wydarzeń festiwalu. Oprócz tego widzowie 
zobaczą około 30 nakręconych w ciągu ostatnich trzech lat dzieł o tematyce żydowskiej z całego świata 
– przede wszystkim z Izraela, ale też z Polski, Czech, Francji, USA, Niemiec, Rosji i Kanady. Ważną czę-
ścią festiwalu jest konkurs, w którym wezmą udział wszystkie obrazy poza tymi z przeglądu poświęcone-
go gościowi specjalnemu. Filmy będą się ubiegać o statuetkę Warszawskiego Feniksa w kategoriach film 
fabularny, dokumentalny i krótkometrażowy. Festiwal odbywa się w kinie Muranów. (ng)

od 25 do 29 kwietnia

Muzyka Kresów Wschodnich
Na kolejnym koncercie z cyklu Muzyka Kresów Wschod-

nich w Zamku Królewskim wystąpi Orkiestra Filharmonii 
Podkarpackiej pod dyrekcją Vladimira Kiradjieva z solista-
mi – prof. Konstantym Andrzejem Kulką na skrzypcach 
i prof. Tomaszem Strahlem na wiolonczeli. W programie 
wieczoru znajdą się utwory ze zbiorów muzykaliów należą-
cych do Biblioteki Muzeum Zamku w Łańcucie: Koncert 
skrzypcowy e-moll Feliksa Janiewicza, Uwertura D-dur 
Marcella Bernardiniego, Koncert na wiolonczelę A-dur Jo-
hanna Rudolfa Zumsteega oraz Polonez E-dur na temat 
uwertury do opery „Lodoiska” Rodolphe’a Kreutzera autor-
stwa Józefa Elsnera. (zk)

13 maja, godz. 18

Metropolie Szymielewicza
Marcin Szymielewicz znany jest z impresjonistycznych miejskich 

pejzaży utrzymanych głównie w brązach i szarościach. Na wystawie 
„Metropolie” w Skwerze – filii Fabryki Trzciny – prezentuje widoki 
Rzymu, Wiednia, Warszawy i Paryża.

Miasta na obrazach Szymielewicza są spokojne i wyludnione – por-
tretując np. wnętrze Panteonu czy teatr Marcellusa w Rzymie artysta 
skupia uwagę przede wszystkim na modelującym architektoniczne 
bryły światłocieniu. Wyjątek stanowi nocna Warszawa, którą autor 
namalował niespokojną linią, z dodatkiem czerwieni, sugerując dyna-
mikę tętniącego życiem miasta. (ng)                                   do 30 kwietnia

Marcin Szymielewicz „Neuer Markt w Wiedniu”
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Przemoc, czyli teatr w klasie
Czyta się o tym, a nawet ogląda w wiadomościach: coraz częstsze akty agre-

sji o trudno definiowanym źródle, zabójstwa w szkołach popełniane z zimną 
krwią, przypominające zamachy terrorystów. O jednym z takich autentycz-
nych wypadków traktuje dramat Larsa Norena „Sebastian X”. Trudny mo-
nolog przedstawia Tomasz Błasiak. „Przedstawia” to dobre słowo, bo aktor 
nie utożsamia się z napastnikiem i ofiarą w jednej osobie, ale próbuje opo-
wiedzieć, jak doszło do tragedii, stawia pytania, zachęcając do rozmowy.  

„Sebastian X”, w reżyserii Grażyny Kani, to nowa 
forma w Teatrze Powszechnym, określana mianem 
„teatru w klasie”. Adresowana jest do uczniów 
(spektakl będzie grany w szkołach) i ma być rodza-
jem edukacyjnej terapii. To forma wymagająca od 
aktora odpowiedzialności i odwagi. Powszechny 
przypomina, że teatr publiczny ma również obo-
wiązki społeczne. (tm)

„Mazepa” w Teatrze Polskim w reżyserii Piotra Toma-
szuka nie jest spektaklem dla polonistów, którzy przed-
stawienie teatralne traktują jak lekturę na żywo. Ktoś, kto 
„Mazepy” Juliusza Słowackiego nie czytał, nie dowie się 
ze sceny, że rzecz dzieje się w XVII-wiecznej Polsce – to 

raczej jakieś mroki przeszłości przemieszane z wizją przyszłości, rozpisane na 
malownicze kostiumy. Z ciemności kryjących scenę wyłania się konstrukcja 
labiryntu na stalowych masztach przypominająca pawilony z Dalekiego 
Wschodu, na ścianach których pojawiać się będą projekcje wideo wzmacnia-
jące wymowę poszczególnych scen – będą więc sztuczne ognie, tłumy, krwa-
we łuny. Pod labiryntem krzyżują się losy bohaterów z odległej przeszłości-przy-
szłości walczących o dominację. Zderza się tu władza królewska (państwowa) 
z władzą patriarchalną (ojcowską, mężowską), a w tle trwa pojedynek gorących 
uczuć. Waga tego pojedynku spoczywa na ramionach Daniela Olbrychskiego 
(na zdjęciu z Katarzyną Zawadzką), który tworzy sugestywną kreację Wojewo-
dy, dumnego i powalonego nieszczęściem bohatera, skrojonego na miarę trage-
dii greckich. A przy tym zachwycająco mówi Słowackim. Tomaszuk, choć nie 
bez dyskusyjnych rozwiązań (dwórki przypominają personel salonu masażu), 
wyzwala „Mazepę” z pęt rodzajowości i historyczności, wyłuskując z dramatu si-
łę nieprzebrzmiałego tragizmu, walki człowieka z przeznaczeniem. 

Tomasz Miłkowski
od 24 marca

Śladami wielkich aktorów
Nowy cykl spotkań w Domu Spotkań z Historią – zatytułowany Warsza-

wa Teatralna. Ludzie i Zdarzenia – będzie poświęcony wielkim osobowo-
ściom XX-wiecznego teatru. Wszak zwłaszcza w 20-leciu międzywojennym 

teatr był centrum życia kulturalnego i towarzyskiego,  
a aktorzy wodzili rej na stołecznych salonach. Organiza-
torzy chcą przypomnieć wybitne, a trochę już zapo-
mniane kreacje aktorskie oraz życiowe perypetie takich 
sław, jak Aleksander Zelwerowicz, Juliusz Osterwa, 
Elżbieta Barszczewska i Tadeusz Fijewski. Środowym 
spotkaniom z wybitnymi znawcami historii teatru towa-
rzyszyć będą sobotnie spacery po miejscach związanych 
z bohaterami cyklu. (ng) 
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  Spacer po modernistycznej 

Warszawie
Staraniem pracowników Biblioteki Głów-

nej Politechniki Warszawskiej czytelnik do-
staje właśnie do rąk drugie wydanie publika-
cji „Architektura międzywojenna na fotogra-
fii. Obiekty twórców związanych z Politech-
niką Warszawską”, wyróżnionej w konkursie 
Towarzystwa Miłośników Historii „Varsavia-
na 2010-2011”. Ten nieduży album zawiera 
prace fotografów dokumentalistów, w tym 
tak znanych, jak Henryk Poddębski czy Cze-
sław Olszewski, którzy w okresie 20-lecia 
międzywojennego inwentaryzowali powsta-
jącą wówczas głównie modernistyczną archi-
tekturę Warszawy i w mniejszym stopniu in-
nych miast. Twórcami tych pięknych, szla-
chetnych w formie willi, kościołów, banków 
czy pomników, których część na szczęście 
przetrwała wojenną pożogę, byli konstrukto-
rzy i architekci związani z Politechniką War-
szawską – Stanisław i Barbara Brukalscy, Ste-
fan Bryła, Romuald Gutt, Bohdan Pniewski, 
by wymienić choć garść nazwisk z całego tego 
szacownego grona. Album przypomina ich 
najlepsze dokonania i pozwala spojrzeć śwież-

szym okiem na tak „opatrzone” obiekty, jak 
Muzeum Narodowe, wieżyczki mostu Ponia-
towskiego czy siedziba banku BGK przy ron-
dzie de Gaulle’a. Międzywojnie to jeden z naj-
lepszych okresów w rozwoju polskiej archi-
tektury i mamy z czego być dumni, o czym 
książka wydana przez Politechnikę nam przy-
pomina. (ng)

„Architektura międzywojenna na fotografii. Obiekty twórców 
związanych z Politechniką Warszawską”,  

wyd. Biblioteka Główna PW, Warszawa 2011

 Polska z kluczem literackim
Warszawskie Muzeum Literatury wznowi-

ło publikację „Polskie muzea literackie”. Dla 
miłośnika książek, lubiącego odkrywać 
miejsca związane z cenionymi pisarzami, 
może to być nie lada gratka. Nie dość, że zo-
stała ona bardzo ładnie wydana i opatrzona 
wielką liczbą zdjęć, to jest bogata także  
merytorycznie – zawiera rozbudowane bio-
gramy autorów, dzieje muzeów i ich kolek-
cji. Aż się chce z „Polskimi muzeami literac-
kimi” pod pachą wyruszyć na zwiedzanie 

naszych rodzin-
nych miast i mia-
steczek. (ng)

„Polskie muzea 
literackie”, Muzeum 

Literatury im. Adama 
Mickiewicza 

w Warszawie, 
Warszawa 2011

  Wspomnienia warszawiaków
Archiwum Historii Mówionej gromadzi 

w formie plików dźwiękowych wspomnie-
nia o naszym mieście jego najstarszych 
mieszkańców. Część z nich jest opracowy-
wana i wydawana w kolejnych zeszytach  
serii Z Archiwum Historii Mówionej. Jak na 
razie ukazały się trzy pozycje: „Od Kreuz do 
Krzyża: losy niemieckich i polskich miesz-
kańców miasta w XX wieku”, „Warszawa 
międzywojenna w pamięci jej mieszkań-
ców”, a ostatnio „Warszawa okupowana.  
Relacje mieszkańców”. Spisane relacje 
z okresu od 28 września 1939 r. do 1 sierp-
nia 1945 r. ułożono w tematyczne rozdziały, 
takie jak „Codzienność okupacyjna”, „Tajne 
nauczanie” czy „Getto”. Jest to relacja 
z pierwszej ręki o najtrudniejszych chwilach 
z historii naszego miasta. (ng)

Z Archiwum Historii Mówionej,
 DSH i Ośrodek Karta, Warszawa 2010, 2011

 Przemysłowa przeszłość stolicy
Historia Warszawy to nie tylko powstania 

i wojenne zniszczenia, ale także ponad 200 lat 
intensywnego rozwoju przemysłu. Pierwsze 
stołeczne manufaktury, jak wytwórnia powo-
zów Dangla czy zakłady tabaczne Blanka, po-
wstały już w XVIII wieku. Niezwykle prężny 

wiek XIX był czasem 
maszyn parowych, 
wielkich fabryk (Nor-
blin, Fraget, Borman 
i Szwede) oraz niezli-
czonych małych zakła-
dów produkcyjnych. 
Zaś po II wojnie świa-
towej na upaństwowio-
ny przemysł przezna-
czono całe kwartały na 
Żeraniu, Służewcu, 

Woli, Bielanach, Kamionku. Część tych bu-
dynków była zupełnie prosta, ale wiele wyróż-
niało się ciekawą architekturą.

Dziś przemysł przenosi się poza miasto, a na 
terenach dawnych fabryk powstają biurowce 
i budynki mieszkalne. Jest to naturalny pro-
ces, szkoda tylko, że jego ofiarą padają czasem 
niezwykle cenne obiekty, jak słynna parowo-
zownia przy Wileńskiej.  Na szczęście niektó-
rzy deweloperzy zdają sobie sprawę z ich war-
tości i włączają je w nową zabudowę – przy-
kładem Wytwórnia Wódek Koneser czy Fa-
bryka Norblina, gdzie budynki post- 
industrialne stały się ozdobą kompleksów 
biurowo-mieszkalnych.

Książka Michała Krasuckiego pozwala prze-
śledzić, dzielnica po dzielnicy, pozostałości 
przemysłowej Warszawy. Autor zebrał i uzu-
pełnił o 30 nowych pozycji miejsca opisane 

wcześniej w dwuczęściowym „Katalogu war-
szawskiego dziedzictwa postindustrialnego”. 
Każdy z ponad 170 obiektów (m.in. Huta 
Warszawa, Stacja Filtrów, Fabryka Czekolady 
Wedla, Fabryka Koronek Landaua i wiele in-
nych) został opatrzony szkicem historycz-
nym i opisem współczesnego stanu budyn-
ków. Autor zadbał także o zamieszczenie map 
i licznych zaktualizowanych zdjęć (szkoda 
tylko, że czarno-białych). 

„Warszawskie dziedzictwo postindustrial-
ne” pozwala lepiej zrozumieć zachodzące na 
naszych oczach przemiany miasta i uwrażli-
wia na los pofabrycznych „ruin”, które niejed-
nokrotnie są ostatnimi świadkami arcycieka-
wej historii warszawskiego przemysłu. (ng)

Michał Krasucki „Warszawskie dziedzictwo postindustrialne”, 
Fundacja Hereditas, Warszawa 2011
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 Strażak bohater
W październikowym nume-

rze „Stolicy” ukazał się artykuł 
„Remiza na Chłodnej” poświę-
cony warszawskiej Straży Pożar-
nej, a w nim wzmianka o Stra-
żackim Ruchu Oporu „Skała”. 
Chciałam dodać, że niektórzy 
z jego członków za swoją dzia-
łalność zapłacili najwyższą cenę, 
jak pułkownik pożarnictwa 
Szymon Jaroszewski. Działał 
on w szeregach słynnego Towa-
rzystwa Gimnastycznego „So-
kół”, w 1912 r. wstąpił w szeregi 
Polskich Drużyn Strzeleckich, 
a w 1919 r. zaciągnął się ochot-

niczo do Wojska Polskiego i pełnił służbę w 29. Pułku Strzelców 
Kaniowskich. Za odwagę wykazaną podczas walk został mianowa-
ny podporucznikiem i odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1921 r. 
związał się z pożarnictwem. W 1929 r. powołano go na stanowisko 
naczelnego inspektora Związku Straży Pożarnych RP. Po wybuchu 
wojny był jednym z założycieli Strażackiego Ruchu Oporu „Skała” 
i II szefem sztabu tej organizacji. W czerwcu 1940 r. aresztowało go 
gestapo. Został osadzony na Pawiaku, następnie przewieziony do 
obozu Auschwitz i  zamordowany w czerwcu 1942 r.

Maria Kosicka

   Czytelnicy piszą –  publikuje    

 Złota, czyli Kniewskiego
Oglądając w telewizji serial „Dom”, zwracam uwagę na warszaw-

skie detale. Na latarnie, kamienice, tabliczki z nazwami ulic. Przy-
kładowo pan Popiołek (Wacław Kowalski) w roku 1947 demontuje 
tabliczkę z nazwą „Złota” (krój jej liter pochodzi z przełomu lat 70. 
i 80. XX wieku) i przymierza się do powieszenia tablicy z napisem 
„Władysława Hibnera”. A prze-
cież Złotej patronował, ow-
szem, Władysław, ale Kniew-
ski! Nazwę „Władysława Hib-
nera” nadano ulicy Zgoda. 

W serialu pojawia się też wie-
lokrotnie latarenka adresowa 
(budka) z kominkiem. W każ-
dym odcinku wygląda inaczej, 
ale zawsze ma kominek. W za-
łączeniu przesyłam przefoto-
grafowaną budkę z odcinka 6. 
Dzisiejsi fachowcy od sceno-
grafii nie potrafią odtworzyć 
tablicy z nazwą ulicy, co dopie-
ro mówić o latarence adresowej 
z kominkiem...

Pozdrawiam
Przemysław Burkiewicz

  Warszawa w „Lalce”
„Leksykon »Lalki«” pod redakcją 

Agnieszki Bąbel i prof. Aliny Kowalczyko-
wej to w równej mierze opowieść o książce 
Bolesława Prusa i XIX-wiecznej Warszawie 
oraz zamieszkującej ją mieszance narodo-
wości. Dowiadujemy się więc, co wówczas 

jadano i pito, jakie były sympatie polityczne rodaków, gdzie wy-
padało bywać i jak nie wypadało się zachowywać w eleganckim 
towarzystwie. Z mozaiki pozornie przypadkowych haseł, jak 
choćby „balet”, „paszporty” czy „schyłek wieku”, wyłania się bo-
gaty obraz Polski i jej mieszkańców. Autorzy – m.in. profesoro-
wie Jacek Leociak, Grażyna Borkowska i Józef Bachórz – umiej-
scawiają w szerokim kontekście i wyjaśniają przyczyny takich 
zjawisk, jak nuty antysemityzmu pojawiające się w wypowie-
dziach bohaterów czy rozrzutny styl życia zadłużonej po uszy 
arystokracji i jej pogardę dla ludzi pracy; tłumaczą także, dla-
czego Warszawa w „Lalce” – wbrew realiom – została przez pi-
sarza niemal całkowicie pozbawiona śladów obecności Rosjan. 
„Leksykon” nie jest suchym zbiorem danych dotyczących boha-
terów, ale rekonstrukcją systemu wartości autora powieści oraz 
jego krytycznej opinii o polskim społeczeństwie i w związku z 
tym stanowi pasjonującą lekturę.

„Leksykon »Lalki«”, red. Agnieszka Bąbel i Alina Kowalczykowa, Fundacja  
Akademia Humanistyczna i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2011

REKLAMA 
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Warszawa na starej fotografii

Jarosław Zieliƒski
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Zdjęcie, które powstało najpraw-
dopodobniej w 1941 r., zrobił 
na ulicy Ciepłej niemiecki fo-
tograf, o czym świadczy podpis 

na stronicy z albumu: Im Getto Warschau. 
Perspektywę zamykają domy przy ulicy 
Twardej, znajdujące się w miejscu zajętym 
dziś przez jezdnię ronda ONZ. Ściana 
szczytowa przy prawym skraju kadru nale-
ży do kamienicy nr 3, która przetrwała do 
dziś, ale zapewne zostanie wkrótce zburzo-
na, mimo iż jest ważną historyczną pamiąt-
ką – w niej właśnie przyszedł na świat bo-
haterski ksiądz Ignacy Skorupka. Widok 
na ten dom otworzył się po zburzeniu we 
wrześniu 1939 r. narożnej kamienicy nr 5 
stojącej u zbiegu z ulicą Ceglaną (dziś Pere-
ca). Śladem wrześniowych zniszczeń jest 
również wyrwa w pierzei zabudowy, wi-
doczna po lewej stronie, którą wcześniej 
wypełniała czynszówka oznaczona nume-
rem 8. Narożna kamienica nr 2 wygląda na 
okaleczoną – brak jej górnego piętra. Bra-
ma w murze wiodła na teren posesji nr 12, 
gdzie już na początku wieku funkcjonowa-
ła wytwórnia mebli żelaznych i galanterii 
metalowej Władysława Gostyńskiego. Fir-
ma znana była także z wyrobu misternie 
kutych lub odlewanych wrót bramnych. 

Nieliczne ich egzemplarze, np. w gmachu 
Zachęty, przetrwały do dziś. W okresie mię-
dzywojennym wprowadziło się tu inne, rów-
nie zasłużone przedsiębiorstwo działające 
także w branży metalowej: słynny zakład 
Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka. Wielu war-
szawian ma we wdzięcznej pamięci niezwy-
kle wygodne i niemal niezniszczalne łóżka 
żelazne tej firmy, wykorzystywane w szpita-
lach, koszarach i w prywatnych domach. 
W szatni Muzeum Narodowego zachowały 
się ozdobne stalowe stelaże z wieszakami, 
opatrzone tabliczkami firmowymi. 

Dom nr 10 po prawej stronie bramy wy-
budowano w 1860 r. dla Andrzeja Rajkow-
skiego na podstawie projektu Józefa Or-
łowskiego. Pierwotnie miał dwa piętra 
i ładny wystrój, chwalony przez ówczesną 
krytykę. Z czasem nadbudowano go o dwie 
kondygnacje i niekorzystnie zmodyfikowa-
no wystrój. Podobną ewolucję przeszły ele-
ganckie kamieniczki pod numerami 4 i 8, 
z których na zdjęciu trwa jeszcze tylko ta 
pierwsza. Niemieckie zdjęcie lotnicze z lip-
ca 1944 r. informuje jednak, że do tego cza-
su dom zniknął z powierzchni ziemi, po-
dobnie jak uszkodzona kamienica nr 2. 
Najprawdopodobniej to efekt jednego z so-
wieckich nalotów bombowych. 

Na Ciepłej dopiero w XX stuleciu zaczę-
ła przeważać ludność żydowska, która 
w chwili wybuchu drugiej wojny świato-
wej była na tyle liczna, że Niemcy zdecy-
dowali o włączeniu ulicy do getta, zmu-
szając do wyprowadzki mieszkańców- 
-Aryjczyków. Na fotografii wyraźnie wi-
dać opaski noszone przez Żydów na ręka-
wach. Przejeżdża niemiecka ciężarówka 
i żydowska riksza. Ktoś pcha towarową 
dwukółkę z charakterystyczną skrzynią. 
W podobnych wywożono zwłoki zmar-
łych na ulicach ludzi. 

10 sierpnia 1942 r. widoczny na fotografii 
odcinek Ciepłej wyłączono z getta i w oca-
lałych domach zamieszkali Polacy. Tak by-
ło do sierpnia 1944 r., gdy Niemcy podpa-
lili zabudowę, mordując schwytanych 
mieszkańców. Pożogę przetrwały tylko trzy 
domy – wspomniana „trójka” i przyległa do 
niej narożna „jedynka”, a także kamienica 
nr 6, na naszym zdjęciu zajmująca piątą  
posesję, licząc od lewej strony. Istniała jesz-
cze w latach 60., a obecnie miejsce po niej 
i po całej wschodniej pierzei ulicy wypeł-
niają lśniące biurowce. Dwie ostatnie ka-
mienice ulicy Ciepłej, wysiedlone i zrujno-
wane, z rezygnacją oczekują na wykonanie 
wyroku...
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Główny organizator Szczytu, Międzynarodowa Unia 
Transportu Publicznego (UITP), to ogólnoświatowa 
instytucja zrzeszająca ponad 3400 podmiotów 
z 92 krajów, w tym przedstawicieli transportu pu-
blicznego, władz regionalnych, naukowców, dzien-
nikarzy oraz podmioty gospodarcze związane 
z transportem. Do pełnienia roli lokalnych gospoda-
rzy zostały zaproszone Spółki Metro Warszawskie 
i Tramwaje Warszawskie. Partnerem krajowym Szczy-
tu jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, 
branżowa organizacja reprezentująca środowisko 
transportu lokalnego w polskich miastach.    

Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego UITP (Lo-
cal Rail Summit 2012) jest nową formą działalności 
zainicjowaną przez Międzynarodową Unię Transpor-

tu Publicznego (UITP) i pierwszym tak dużym wyda-
rzeniem organizowanym pod auspicjami UITP w Pol-
sce od 1930 roku. Jego celem jest wymiana spo-
strzeżeń i doświadczeń z zakresu miejskiej komuni-
kacji szynowej. Szczyt będzie okazją do spotkań 
i wymiany doświadczeń operatorów transportu szy-
nowego, czołowych dostawców technologii, przed-
stawicieli samorządów terytorialnych oraz anality-
ków i badaczy z całego świata. W salach konferen-
cyjnych hotelu Marriott będzie debatować nawet 
kilkuset ekspertów związanych z branżą miejskiego 
transportu szynowego. Uczestnicy będą mogli wziąć 
udział w sesjach tematycznych prowadzonych przez 
uznane w świecie autorytety w dziedzinie transpor-
tu kolejowego i miejskiego, zarówno praktyków, 
analityków, jak i naukowców. 

7 maja 2012 roku w Warszawie rozpoczyna się Międzynarodowy Szczyt Lokalnego 
Transportu Szynowego (UITP Local Rail Summit 2012). Podczas trzydniowej konferencji 

eksperci z całego świata zajmujący się transportem szynowym będą wymieniać się swoimi 
doświadczeniami. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodową Unię Transportu 

Publicznego we współpracy ze Spółkami Tramwaje Warszawskie i Metro Warszawskie. 
Patronat nad Szczytem objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Międzynarodowy Szczyt 
Lokalnego Transportu Szynowego UITP 

7-9 maja 2012, Warszawa, Polska



W całym tym miejskim bałaganie jest kolorowa wyspa, kraina sztuki plakatu. Ostoja wyrafinowanego gustu 
i inteligentnych skrótów. To tablice Firmy City Poster. Nie wyobrażam sobie City bez Poster

– twierdzi Andrzej Pągowski, artysta grafik, autor około tysiąca plakatów.

Warszawa to miasto, w którym tworzyli artyści sławnej na całym świecie Polskiej Szkoły Plakatu  
– m.in. Henryk Tomaszewski, Jan Młodożeniec, Jan Lenica, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy  

– i kilka dekad temu na warszawskich ulicach można było zobaczyć setki ich prac.
City Poster, nawiązując do tej tradycji, stworzyło ogólnodostępną galerię na wolnym powietrzu, w której 

promowane (plakat) promuje (wydarzenie artystyczne), tworząc barwny obraz życia kulturalnego Warszawy. 
Miejsca na ekspozycję plakatów – tablice City Poster – Ekspozycja Kulturalna – umieszczane są w dolnych 

partiach budynków, tak by codziennie mogły je zobaczyć setki przechodniów. 

City Poster wspiera działania Muzeum Plakatu, animatorów kultury, kolekcjonerów i artystów, którym zależy 
na wyprowadzeniu plakatów w przestrzeń, na ulice z muzeów i galerii. Chce być źródłem informacji 

kulturalnej i  zarazem miejscem prezentacji ciekawej grafiki. Zamierzenia te udają się już od czterech lat,  
gdyż kina, teatry, agencje koncertowe doceniają idee firmy, a także dobrą współpracę i niskie koszty 

ekspozycji plakatów – bezkonkurencyjne w stosunku do słupów reklamowych. 
W realizację szczególnie znaczących dla polskiej kultury wydarzeń firma włącza się nieodpłatnie. Między 

innymi już przed oficjalnym otwarciem tegorocznego Międzynarodowego Biennale Plakatu, które odbędzie się 
2 czerwca, na tablicach City Poster pojawią się nadzwyczajne plakaty autorstwa jurorów 23. edycji Biennale.

alternatywa dla billboardów


