nr 1-2 (2214-15) styczeń — luty 2010

Powroty 1945
Kontrowersje wokół
Muzeum Historii Polski
Pasaż Simonsa

W numerze:
Fot. Magdalena Hajnosz

PROBLEMY MIASTA
6	Gaz czy pegaz – o szansach ASP
na nową siedzibę
pisze Jolanta Wrońska
8	Projekty na budynek Muzeum
Historii Polski
ocenia Jarosław Zieliński

26	Teatr na gruzach

– Tomasz Mościcki
30	Historyczny mecz
– Krzysztof Stodolski
31	Kochana ciocia Unra
– Joanna Papuzińska

HISTORIA
32	Tajny agent z firmy ASEA

LUDZIE I SŁOWA
14	Mieszkać na Żwirkach, czyli jak

– Krystyna Kolińska przedstawia
postać Svena Norrmana
38	Mój Pasaż Simonsa – wspomnienia
Evy Floryan-Lovborg

E-WARSZAWIACY

KULTURA

16	Korzenie Siekierek – warszawska

42	Z Tomkiem Sikorą,

kaleczymy nazwy
– Kwiryna Handke

witryna wyróżniona
w konkursie „Syrenka w sieci”

TEMAT MIESIĄCA
18	Powrót do zamordowanego

miasta
20	Żyjemy, mieszkamy...
– Zbigniew Białczyk
21	Pochować bliskich
– Stefania Gepner
22	Wąwozami na Powiśle
– Leszek Rosiński
23 Miejsca – Maria Terlecka
24	Życie wraca do miasta – fotografie
Stanisława Baranowskiego

artystą fotografem,
rozmawia Marta Kowalewska
46	Spiżowa sztafeta – o słynnej rzeźbie
prof. Adama Romana pisze
Aleksandra Wałdowska
48 Notatnik
53 Varsaviana

55
56
57
58

Konkurs z nagrodami
Listy od Czytelników
Flesz Andrzeja Kałuszki
Warszawa na starej fotografii

Stali felietoniści: Danuta Szmit-Zawierucha
(s. 41), Przemysław Pasek (s. 45),
Tadeusz Górny (s. 53).

Poprzednie numery Warszawskiego Magazynu Ilustrowanego STOLICA można nabyć w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy
przy Rynku Starego Miasta 28/42 oraz w Domu Spotkań z Historią, ul. Karowa 20
Adres Redakcji:
ul. Floriańska 8 lok. 23, 03-707 Warszawa,
tel. (0-22) 741-01-30, tel./faks (0-22) 619-01-44
Wydawca: EKBIN
Redaguje zespół:
Ewa Kielak-Ciemniewska: redakcja@warszawa-stolica.pl
Sekretarz redakcji: Dorota Czermińska
Krzysztof Jaszczyński: krzysztof@jaszczynski.pl
Andrzej Kałuszko, Norbert Piwowarczyk, Danuta Szmit-Zawierucha,
Jarosław Zieliński: historia@warszawa-stolica.pl

Stale współpracują: Grzegorz Buczek, Paweł Elsztein, Elżbieta Ciborska,
Jacek Fedorowicz, Tadeusz Górny, prof. Kwiryna Handke,
Krystyna Kolińska, Katarzyna Komar-Michalczyk,
Tomasz Markiewicz, Marcin Mierzejewski, Ryszard Mączewski,
Monika Nowicka, Jacek Olecki, Przemysław Pasek, Ruta Pragier,
Anda Rottenberg, Paweł Stala, Janusz Sujecki,
Tadeusz Wł. Świątek, Maria Terlecka
Zdjęcia: Andrzej Kałuszko, Norbert Piwowarczyk,
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, Archiwum
Państwowe m.st. Warszawy, archiwum STOLICY

Promocja: Ewa Kobieracka, Monika Nowicka
promocja@warszawa‑stolica.pl
Projekt graficzny: Ryszard Kajzer
Skład i łamanie: Magdalena Hajnosz
Druk: Zakłady Graficzne TAURUS
Tekstów niezamówionych Redakcja nie zwraca,
teksty do druku przyjmujemy tylko w formie elektronicznej.
© Copyright STOLICA
ISSN 0039-1689

www.warszawa-stolica.pl

„Guma” na cokół
wyniesiony
Fot. M. Hajnosz
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2 grudnia na Zamku Królewskim
odbyło się wręczenie nagród za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe,
tzw. polskich Nobli. Nagrodzono
profesorów: Jerzego Strzelczyka, Józefa Barnasia, Bogdana Marcińca
i Andrzeja Kolińskiego.
9 grudnia Urząd m.st. Warszawy
otrzymał certyfikat potwierdzający
zgodność systemu zarządzania jakością wdrożonego w urzędzie z normą
PN-EN ISO 9001:2009.
Ratusz odzyskuje w sądzie tereny,
których sam się pozbył. Teraz walczy o odebranie Skry firmie Global
Partners. Gra idzie o 1 mld zł.
Przed Lasem Kabackim zaczęła się
rozbudowa bazy metra. Do końca
2010 r. dla obsługi pociągów drugiej
linii powstanie tam m.in. sieć nowych
torów, dyspozytornia i urządzenia do
sterowania ruchem.
11 grudnia przy stacji metra Ursynów został otwarty siódmy w Warszawie parking typu „parkuj i jedź”.
Mieści się na nim 166 aut.
17 grudnia w Sali Warszawskiej
PKiN odbyło się uroczyste przekazanie Hannie Gronkiewicz-Waltz symboli prezydencji Unii Stolic Krajów
UE w roku 2010.
17 grudnia do godz. 17 atak zimy
spowodował w stolicy 117 kolizji
i pięć wypadków. Niemal cała Warszawa stanęła w korkach.
18 grudnia w ratuszu odbyła się
uroczystość wręczenia nagrody dla
parku Skaryszewskiego za zajęcie
pierwszego miejsca w konkursie na
„Najpiękniejszy polski park”.
Na wiosnę ma się zacząć rewitalizacja ulicy Chłodnej. Jej projekt przewiduje zachowanie starych bruków,
krawężników, szyn tramwajowych
i zabytkowych studzienek kanalizacyjnych.
Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, że w 2009 r.
w Warszawie przyszło na świat prawie dwa razy tyle dzieci, ile w roku
2000.

16 grudnia na ulicy Stalowej odsłonięto nietuzinkowy pomnik.
Powstał on z inicjatywy czterech nastolatków, podopiecznych
Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ (GPiA),
którzy stworzyli go razem ze znanym artystą i performerem
Pawłem Althamerem. Rzeźba nader wiernie przedstawia niedawno zmarłego malowniczego pijaczka z warszawskiej Pragi o pseudonimie „Guma”. Naturalnej wielkości postać umocowana na sprężynie chwieje się, naśladując
charakterystyczne ruchy swojego pierwowzoru. A oto wrażenia warszawskiego taksówkarza, a zarazem poety amatora Zenona Chmielewskiego, który przesyła nam swoje utwory, a tym razem opisuje, jak przypadkiem zetknął się z tym kontrowersyjnym dziełem sztuki:

Z cyklu: Pomniki warszawskie okiem warszawskiego taksiarza

W noc sylwestrową dostałem zlecenie: Czynszowa, róg Stalowej. Ulice puste, dotarłem kilka
minut przed czasem. Zaparkowałem swój rydwan przy dwóch szemranych panach kiwających się
przy sklepie nocnym. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że jeden z nich to… pomnik.
Pomnik Marka, „Gumą” zwanego. Nazywali go „Guma”, bo kiwał się po tanich winach niemożebnie, niewyobrażalnie, ponad miarę, przecząc wszelkim prawom grawitacji.
„Bogu dzięki, że to nie kolejny JP II” – pomyślałem, gdy podszedł do mnie drugi z panów – Antoś
z sinym nochem. Potulnie poprosił o 1,38, co mu brakowało do bełta i tak skwitował moje opatry:
„Patrz koleś, jaki on tera ważny jest, jakiś taki lepszy… a ja mu kiedyś kopa zasadziłem…”, co zrodziło we mnie natychmiast natchnienie do pomnikowego limeryku:

O tym, że picie taniego wina może nie tylko rozbujać człowieka, ale i wynieść go na cokoły
Nie przypuszczał nigdy łajdus „Guma” z Pragi,
Że mu pomnik wzniosą rodacy. Bez blagi,
przy nocnym, na rogu Stalowej,
kiwa się Marek w kurtce nowej,
jak dawniej..., choć teraz tyle w nim powagi.

Zielona enklawa Woli
Na warszawskiej Woli rozpoczęło się wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne. Wybrane
w trybie przetargu konsorcjum firm Fadbet SA i AG-Complex Sp. z. o.o. ma wykonać renowację parku im. Edwarda Szymańskiego przy ulicy Elekcyjnej. Zakres prac obejmuje remont
starej zniszczonej sieci wodno-kanalizacyjnej, odnowę części rekreacyjnej parku oraz dodanie nowej szaty roślinnej. Najważniejsze zadania to remont stawu, budowa sztucznej rzeki,
wrotowiska oraz dróg i placów wraz z elementami małej architektury. W parku mają się
pojawić fontanny, nowoczesne placyki zabaw dla najmłodszych, a nawet zegar słoneczny
(projekt na zdjęciu). Modernizacja, dwuetapowa, pochłonie około 41 mln zł. Po zakończeniu
prac ziemnych, ogrodniczych i budowlanych
park stanie się przyjazną mieszkańcom, kolejną
zieloną enklawą Warszawy.

Fot. A. Ring i B. Tropiło

Po długich negocjacjach i przygotowaniach zaplanowano na 2010 r. zmianę kolorystyki południowo-wschodniej fasady Zamku Królewskiego. Prace zostały poprzedzone żmudnymi badaniami i analizą dostępnej ikonografii i odkrywek konserwatorskich. Zamkowi fachowcy ustalili, iż
większość dokumentacji archiwalnej przedstawia fasadę w tonacji wiślanego piasku i kamienia.
Należy przyjąć, że kremowo-szary kolor murów będzie odpowiadać ówczesnej kolorystyce.
Argumentem technologicznym przemawiającym za jasnymi barwami była możliwość wykorzystania ogólnodostępnych miejscowych surowców: wapienia i piasku. Dodatkowo, przy remoncie
w 2006 r. Arkad Kubickiego udało się dotrzeć do zachowanych wcześniejszych warstw malarskich.
Autorzy projektu renowacji budowli od strony Wisły, Anna Kozłowska i Jacek Czeczot-Gawrak,
analizując odkrywki, a nawet obrabiając cyfrowo odnośne obrazy Canaletta, określili laboratoryjnie idealny pigment odpowiadający kolorystycznie oryginałowi. Renowacja Zamku Królewskiego
jest niepowtarzalną szansą przywrócenia mu autentycznego wyglądu sprzed wieków.

Fot. W. Sternak Artfolio

Czajka uratowana
Wisła będzie czystsza. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka na Białołęce, działającej od
1991 r., została właśnie przez Unię Europejską dofinansowana kwotą 691 mln złotych. Władze
Warszawy odetchnęły z ulgą, gdyż inwestycji groziła katastrofa finansowa. Komisja Europejska
swoją poprzednią dotację przyznaną w 2005 r., w wysokości miliarda złotych, uzależniła
od zakończenia całej inwestycji do końca tego roku, a że to termin absolutnie nierealny, biorąc
pod uwagę zakres prac i ich zaawansowanie, miała prawo zażądać zwrotu tej sumy. To, że do tego
nie doszło, to duży sukces negocjacyjny
Ratusza, bo nie dość, że nic nie musimy
zwracać, to dostaliśmy fundusze na kontynuowanie budowy do 2012 r. Uzyskane
pieniądze pójdą na budowę przepompowni ścieków, trafostacji, sieci kanalizacyjnej
oraz zespołu gigantycznych zbiorników
ściekowych na Młocinach. Zwłaszcza
budowa nowych głównych elementów
sieci kanalizacyjnej – kolektorów – u zbiegu ulic Marymonckiej i Zgrupowania AK
„Kampinos” jest zadaniem niezwykle pilnym, bo ich brak wstrzymuje na lewym
brzegu Wisły budowę mostu Północnego,
która ma być zakończona do 2012 r.
nr 1-2, styczeń-luty 2010

W 2009 r. liczba wszystkich przestępstw w Warszawie wzrosła o niecałe 5 proc. w stosunku do roku
2008. Odnotowano nieco więcej bójek i drobnych kradzieży, ubyło natomiast napadów, wymuszeń i kradzieży samochodów.
W 2009 r. na ulicach Warszawy
zginęły 94 osoby. O jedną czwartą
mniej niż w zeszłym roku – podała
stołeczna drogówka.
Tylko 10 proc. stołecznych śmieci
jest poddawanych segregacji. Żadnej
sortowni nie ma Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, jedyna
spółka stołeczna, która zajmuje się
odbiorem odpadów.
Muzeum Powstania Warszawskiego
podsumowało swoją działalność
w 2009 r.: odwiedziło je ponad 500
tysięcy osób; na jego terenie odbyło
się 1245 lekcji muzealnych; informacje o MPW znalazły się w 2200 artykułach prasowych i 1766 relacjach
telewizyjnych.
Rozpoczął się Rok Chopinowski. Machina promocji ruszyła. Każde dziecko urodzone w 2010 r.
w Warszawie dostanie od Ratusza
pamiątkowe śpioszki z nadrukowanymi nutami utworu Chopinowskiego i cytatem „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem
świata obywatel”.
3 stycznia zmarł Tomasz Niewodniczański, jeden z najwybitniejszych kolekcjonerów dzieł sztuki,
właściciel między innymi 2300 historycznych map polskich ziem i miast.
W 2009 r. ofiarował Zamkowi
Królewskiemu w Warszawie wyjątkową kolekcję poloników ze swych
zbiorów.
Od 7 stycznia obowiązuje zakaz
wjazdu ciężkich ciężarówek na trasy
wiodące przez Kampinoski Park
Narodowy.
Wycinką drzew i krzewów rozpoczęły się prace przygotowawcze do
budowy przyszłej autostrady z Łodzi
do Warszawy.
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8 stycznia w Muzeum Powstania
Warszawskiego odbyła się uroczystość nadania honorowego członkostwa Związku Powstańców Warszawskich prezydent miasta stołecznego Warszawy Hannie Gronkiewicz-Waltz i Janowi Ołdakowskiemu, dyrektorowi Muzeum Powstania
Warszawskiego.
9 stycznia Muzeum Powstania
Warszawskiego i pisarka Barbara
Wachowicz zostali laureatami
dorocznej nagrody Ordynariatu
Wojska Polskiego Benemerenti „za
dawanie świadectwa prawdzie i sprawiedliwości”. Nagrody wręczono w
warszawskiej Katedrze Polowej
Wojska Polskiego.
Rozpoczęła się budowa Rezydencji Foksal w miejscu zburzonego kina
Skarpa. W budynku będzie basen,
kort do squasha, woliera z egzotycznymi ptakami i apartamenty; cena niektórych dochodzi do 10 mln
złotych.
Niemiecki Hochtief, który w latach
90. zbudował na lotnisku Okęcie
pierwszy terminal, teraz dokończy
budowę Terminalu nr 2. Przejmie
prace po wyrzuconym z budowy
w 2007 r. hiszpańsko-polskim konsorcjum Ferrovial-Budimex-Estudio
Lamela.
13 stycznia władze miasta ustanowiły Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego. Otrzymają ją najlepsze
książki reporterskie roku.
14 stycznia warszawscy radni zadecydowali, że po raz pierwszy w historii warszawskiego samorządu wszystkie dzielnice będą miały identyczne
statuty. „Ten milowy krok kończy
decentralizację Warszawy” – ogłosił
Lech Jaworski, radny Platformy
Obywatelskiej i szef komisji statutowo-regulaminowej.
Do 15 stycznia zostało wydanych
ponad 60 mln zł na odśnieżanie
Warszawy, co stanowi ponad połowę
sumy przeznaczonej na ten cel na cały
sezon zimowy.

Gaz czy pegaz
– o szansach ASP na nową siedzibę
Jolanta Wroƒska
Artykuł „Pożytki ze sztuk prześlicznych”, opublikowany w 11. numerze „Stolicy”, wywołał żywą
reakcję mieszkańców i rady dzielnicy Bielany, którzy postanowili wspomóc warszawską
uczelnię artystyczną. Ich pomysł na nową siedzibę ASP ma duże szanse na realizację

P

odobno klincz to sytuacja, z której nie ma dobrego wyjścia. Opisane kłopoty lokalowe warszawskiej ASP podziałały jak ostroga na obywateli miasta stołecznego Warszawy. – Jak to
nie ma wyjścia? – zakrzyknął Szymon Kozłowski, inicjator powołania obywatelskiego Forum
Rozwoju Północnej Warszawy. I ruszył do akcji, wskazując palcem na martwą od dekady potężną bryłę w stanie surowym, straszącą przy zbiegu ulicy generała Stanisława Maczka i Trasy
Armii Krajowej. Może by, powiada Kozłowski, wykorzystać toto dla sztuk przepięknych?
Ba! Gmaszysko wzniesiono na siedzibę centrali EuRoPol GAZ-u, polsko-rosyjskiej spółki sprowadzającej rosyjski gaz do Polski. W latach 90. perspektywy były brylantowe, potem zdechło i od
2001 r. stan surowy o powierzchni 35 tys. m2 stoi i straszy. Według ksiąg spółki, biurowiec kosztował 150 mln zł, według wycen ekspertów z rynku powierzchni biurowych, wart jest jakieś
75 mln zł. Od 2006 r. biurowiec wystawiony na sprzedaż wciąż nie może znaleźć chętnego. Cena
jest zaporowa, jakby właściciel wcale nie chciał go sprzedać. A w tle ciągnące się twarde negocjacje
w sprawie dostaw rosyjskiego gazu do Polski, co ma wpływ na klimat wokół budowli.
Niby więc gmach jak znalazł dla ASP, tylko nie ma chętnych do podjęcia decyzji. A jak przyczepi się prokurator, że sprzedano coś warte w księgach 150 mln zł za 70 mln zł? Dopatrzy się
„działania na szkodę” i kryminał gotowy. Fakt, prokuratorów oblatanych w ekonomii u nas jak na
lekarstwo, tedy taki scenariusz jest realny.
Szymon Kozłowski i ludzie z Forum rzucają taki oto pomysł: A gdyby tak wrócić do idei, z którą
EuRoPol GAZ wyszedł do warszawskiego Ratusza po wyborach 2007 r.? Zaproponował wtedy
stworzenie w gmachu wielkiego centrum kongresowego o randze regionalnej w całej Europie
Środkowo-Wschodniej. Wówczas Ratusz propozycję zbył milczeniem. A gdyby dziś Aleksandr
Miedwiediew, wiceprezes Gazpromu, a u nas Aleksander Grad, minister skarbu państwa, postanowili wespół w zespół pozbyć się ciążącego w księgach martwego budynku, przeznaczając go na cele
Zdjęcia: M. Hajnosz
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Śladem naszych publikacji

wyższej użyteczności publicznej? O randze europejskiej? Aleksandr
Miedwiediew, będąc w Warszawie w grudniu 2009 r., deklarował, że
Gazprom chce sponsorować w Polsce kulturę i sport. No to wyobraźmy
sobie, że na wspólne zlecenie ministerstw kultury, gospodarki i Skarbu
Państwa porządna firma robi ekspertyzę prawną, w jaki sposób można by
ów gmach przekazać państwu polskiemu z przeznaczeniem na kulturę
narodową (dla EuRoPol GAZ-u to finansowy pryszcz, dla mieszkańców
Warszawy i Polski – ogromna sprawa). Za ekspertyzę płaci uczciwie nasz
Skarb Państwa, jako beneficjent. Po czym minister kultury skrzykuje rektorów warszawskich uczelni artystycznych, a ci w try miga opracowują
koncepcję użytkową gmachu tak, by w jednym stały domu sztuki plastyczne, muzyczne i teatralne.
Pomysł zyskał już poparcie radnych Bielan i Żoliborza. Na pewno
spodobałby się też rektorom warszawskich uczelni artystycznych; to
wprawdzie nie oni decydują, ale natychmiast zrozumieliby jego wagę.
Z pewnością wyobraźnia podsunęłaby im od razu obraz wspaniałego
zespołu szkół, może z dobudowanym basenem i halą sportową, z aulą na
250-300 osób, zarazem teatrem i salą koncertową, miejscem wykładów
otwartych dla wszystkich, ekspozycjami itd. A jeśli jeszcze wspomnieć, że
opodal są wolne publiczne tereny, na których można by zbudować akademiki, cały kampus artystyczny? A pobliski fort Bema, który aż się prosi, by
być kulturalnym pendant dla takiego zespołu uczelni?
Ludzie! Warszawiacy! To jest do zrobienia! I nawet realistyczne
finansowo (dołóżmy – wielki rozruch gospodarczy wokół budowy, nowe
miejsca pracy, zaczyn rozwoju kulturalnego, który ciągnie za sobą gospodarkę).
No i wreszcie – mogłoby to być miejsce wymiany studentów szkół artystycznych z Polski i Rosji. A na otwarcie – wielka wystawa prac absolwentów takich uczelni z obu krajów, serie koncertów młodych muzyków
rosyjskich i polskich, występy teatralne i – jak mawia Ludwik Stomma
– w trzech smakach drób.
Aleksandrze Iwanowiczu, no sami powiedzcie, czy to nie byłby fajny
pomysł? Wam spadłby z głowy kłopot, co zrobić z niechcianym gmaszyskiem, Warszawa zyskałaby fantastyczne miejsce dla edukacji artystów, no i
co nieco poprawiłby się klimat nie tylko w naszych negocjacjach gazowych.
Już nawet nie śmiemy myśleć, jak uszczęśliwiony byłby zarząd EuRoPol
GAZ-u, wicepremier Waldemar Pawlak, że o Bogdanie Zdrojewskim nie
wspomnimy. Panowie, odważcie się zrobić ten krok! Grupa warszawiaków
wspierających ideę w Internecie na portalu Facebook pod nazwą Europejska
Akademia Sztuk Pięknych już rośnie jak lawina!
nr 1-2, styczeń-luty 2010
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Muzeum Historii Polski
– wielkomiejska harmonia czy siermiężny partykularyzm?
Jarosław Zieliƒski
Gmach Muzeum Historii Polski stanie się niezwykle istotnym składnikiem krajobrazu architektonicznego Warszawy. Z uwagi bowiem na jego
wyjątkową lokalizację — w sąsiedztwie Zamku Ujazdowskiego, Osi Stanisławowskiej i tunelu Trasy Łazienkowskiej — bardziej istotna jest forma
budynku i jego powiązanie przestrzenne z prestiżowym otoczeniem niż sama funkcjonalność wnętrza

K
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onkurs na projekt muzeum, ogłoszony w kwietniu 2009 r., był
pierwszym konkursem w kraju, który zorganizowano pod patronatem Międzynarodowej Unii Architektów. Organizacja ta
włącza się rocznie do nie więcej niż sześciu tego rodzaju imprez
na świecie, tak więc jej zaangażowanie oraz deklaracja uczestnictwa aż 654 zespołów architektonicznych z 70 państw (np. z Chin
aż 37 zgłoszeń!) dobitnie świadczy o randze przedsięwzięcia.
Ostatecznie na pierwszy etap nadesłano 324 prace, z których międzynarodowe jury do drugiego etapu wybrało 10 projektów.
Zwycięzcę konkursu oraz laureatów pozostałych nagród i wyróżnień poznaliśmy 6 grudnia. Przyjrzyjmy się ich projektom (a także kilku interesującym – naszym zdaniem – pracom nienagrodzonym), poddając ocenie przede wszystkim relacje gmachu muzeum
z jego historycznym otoczeniem.

Zwycięski projekt niedoskonały

Pewną trudność w porównaniu prac sprawia zróżnicowany sposób
ich prezentacji, a w wypadku makiet – wprowadzenie zadrzewienia
(niezalecane przez organizatorów konkursu) tylko na niektórych
z nich, a przecież dorodny drzewostan to jeden z najistotniejszych
elementów krajobrazu na obszarze zabudowy objętym konkursem.
To właśnie drzewa decydują tu o odczytywaniu budynku w przestrzeni miejskiej i to w różnych perspektywach. Tego odczytywania
nie ułatwia także panoramiczna fotografia skarpy wykonana od

Wizualizacja projektu
pracowni „Paczowski
et Fritsch Architectes”
— widok od strony
Wisły

strony Wisły i dostarczona uczestnikom konkursu jako podstawa do tworzenia wizualizacji. Zdjęcie, zrobione z poziomu
Trasy Łazienkowskiej, ale z dachu po jej południowej stronie,
ukazuje panoramę w pewnym sensie nierzeczywistą, niedostępną dla odbiorcy pieszego ani zmotoryzowanego. Kierowca
auta tuż przed wjazdem do tunelu (jednym z założeń konkursu
było zakrycie odcinka Trasy Łazienkowskiej) ma ważniejsze
sprawy na głowie, niż podziwianie wyłaniającej się powyżej
elewacji muzeum, toteż w naszych rozważaniach posłużymy się
głównie perspektywą przechodnia spacerującego alejkami
parku u podnóża skarpy oraz Alejami Ujazdowskimi.
W takim ujęciu zwycięska praca zespołu „Paczowski et
Fritsch Architectes” z Luksemburga najlepiej broni się w widoku od podnóża skarpy. Krytykowane nadmierne zbliżenie
bryły gmachu do Zamku Ujazdowskiego oraz monotonia elewacji rozciągniętej na przekryciu tunelu nie budzi specjalnych
zastrzeżeń, jeśli uwzględnić fakt zatopienia większej jej części
w kępie rozrośniętych drzew. Zieleń skutecznie separuje
optycznie oba budynki. Znacznie gorzej projekt broni się oglądany od strony Alej Ujazdowskich i placu Na Rozdrożu.
Trawiaste przekrycie tunelu wygląda od tej strony jak szeroka,
leśna przesieka, kompletnie przyduszająca Oś Stanisławowską
– tutaj wąską, przecinającą się z nią ścieżynę, która na domiar
złego wije się między falującymi szpalerami żywopłotu, zasłu-

gując na miano „pijany Stanisław”. Chwalony przez jurorów,
w aksonometrycznej wizualizacji pięknie wyeksponowany kwadratowy plac przed Zamkiem Ujazdowskim w istocie nie będzie
mógł zaistnieć w przestrzeni, jeśli – jak na makiecie – pozostawi
się na nim nieregularnie rozmieszczone, rozrośnięte drzewa.
W ogóle znaczna liczba drzew widzianych z Alej Ujazdowskich
sprawia, iż nieczytelna jest i oś, i fasada zamku, i budynek
muzeum, którego jedynie przypadkowy fragment elewacji jest
stąd widoczny, w dodatku pod niefortunnym kątem. W świetle
tych zastrzeżeń peany zawarte w uzasadnieniu decyzji jury
(„autorzy rozumieją historyczne znaczenie lokalizacji i trafnie
umieścili budynek w jego historycznym otoczeniu”) wydają się
mało zrozumiałe.

Wizualizacje projektu
pracowni „emJednacz
Architekci”
— warianty
z odkrytym
i zakrytym tunelem
trasy w widokach
od zachodu
i od wschodu

Muzeum wpisane w krajobraz

Nagrodzona drugim miejscem praca zespołu „emJednacz
Architekci” radykalnie odsuwa bryłę gmachu muzeum od zamku,
sadowiąc ją po drugiej stronie drogi ekspresowej. Projektanci
sugerują, iż przy takim założeniu przykrywanie wykopu Trasy
Łazienkowskiej nie jest konieczne, aczkolwiek jest jak najbardziej
możliwe. Jurorzy jakby nie dostrzegli tej dwoistości, oceniając
tylko wariant odkryty, uznając go jedynie za „cenną alternatywę, w wypadku gdyby okazało się, że pokrycie drogi szybkiego ruchu napotka trudności nie do przezwyciężenia”. W tej
koncepcji bryła nowego budynku, zasadniczo złożona
z dwóch trójkątnych, stycznych, przeciwbieżnie nachylonych ramp, znakomicie wpisuje się w tektonikę skarpy
i tylko od jej strony jest czytelna z większej odległości.
Między muzeum a zamkiem przerzucono nad wykopem trasy dwie kładki. Wschodnia z nich została
zaplanowana na przedłużeniu elewacji muzeum,
stając się optycznie elementem osi, którą zamynr 1-2, styczeń-luty 2010

Makieta projektu
pracowni
„emJednacz
Architekci”,
widok od południa

ka jedna z zamkowych wież. Druga oś biegnie stycznie do południowej elewacji gmachu, wznosząc się od poziomu Trasy
Łazienkowskiej do Alej Ujazdowskich, gdzie kończy się rodzajem
filarowej bramy. Alejka ta stanowi jedno z ramion gwiaździstego
układu ulic wyprowadzonych z przekształconego placu Na
Rozdrożu i tworzy ostry kąt z Osią Stanisławowską, której rola,
dzięki odsunięciu gmachu muzeum od zamku, została w przestrzeni miejskiej znakomicie wzmocniona. W wariancie z nieprzekrytym wykopem trasy oś ta biegnie przerzuconą ponad nim
kładką, a w wariancie z przekryciem – między szpalerami drzew.
Bieg historycznej drogi zostaje w perspektywie skupiony – jak
w szczerbince – między dwoma pylonami tuż przed skrzyżowaniem z Alejami Ujazdowskimi. Za tą arterią oś przebija środek
amfiteatralnie uformowanego budynku, który posadowiono na
półkolistym placu Na Rozdrożu, i jest czytelnie kontynuowana
historycznym przebiegiem ciągu ulic. Architekci porządkują
otoczenie tego placu, dodając dwa budynki: przy rogu alei Szucha
i w miejscu pawilonu kawiarni „Rozdroże”. Całość tych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych należy ocenić wysoko.
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Omówionemu projektowi jakością rozwiązań nie ustępuje praca
zespołu Ewy i Stefana Kuryłowiczów, która w oczach jury zasłużyła
jedynie na wyróżnienie, choć sędziowie pochlebnie ocenili architektoniczną i wizualną stronę projektu. Autorzy rekonstruują idealnie okrągły plac Na Rozdrożu, dokładnie na osi Alej Ujazdowskich,
otaczając go od zachodu półpierścieniem budynków, segmentowanym wylotami ulic o gwiaździstym układzie. Oś Stanisławowska
i alejka biegnąca w kierunku gmachu muzeum zostały rozwiązane
podobnie jak w pracy zespołu Mirosława Jednacza, przy czym ta
druga droga przebija skrzydło muzeum, schodząc do poziomu Trasy
Łazienkowskiej. Sam gmach – mimo uplasowania nieopodal –
zupełnie z zamkiem nie konkuruje, dzięki ukształtowaniu wysuniętego ku zabytkowi skrzydła w formie łagodnie nachylonego stoku.
Kamienna elewacja od strony skarpy może się kojarzyć z wjazdem
do garaży albo fortyfikacjami; efekt ten został niefortunnie przerysowany w wizualizacji, na makiecie zaś porównanie z innymi pracami jest utrudnione z powodu nieuwzględnienia zadrzewienia.

Makieta projektu
zespołu E.S.
Kuryłowiczów,
widoki
od południa
i od wschodu

wylotami ulic. Mniej przekonujące jest rozwiązanie samego
gmachu muzeum (zestawienie brył o rzucie trójkątnym i wielobocznym). Wprawdzie wycięcie północno-zachodniego
narożnika budynku prawidłowo zamyka perspektywę alejki
poprowadzonej z placu wzdłuż parku Ujazdowskiego, ale
znacznie większe wycięcie – tworzące plac o pozałamywanych
bokach od strony zamku – budzi poważne zastrzeżenia.
Wyprostowaną elewację widać tu tylko od strony jezdni Trasy
Łazienkowskiej, a więc najmniej istotnej, a dodanie wieżowego
elementu do rozerwanej bryły sprawia wrażenie, iż przeciwwagę dla zamku tworzy jego „zrujnowana” połówka. Można się
zgodzić z opinią jury, iż: „architektura projektu jest nieklarowna stylistycznie”, „modularna, gęsta, prawie neoegipska”.
Kolejna wyróżniona praca – zespołu „JEMS Architekci” –
zaskakuje pewną nonszalancją w kształtowaniu bryły gmachu
i otaczającej go przestrzeni. Budynek ma obrys zbliżony do
wydłużonego równoległoboku i jest posadowiony w ten sposób, że tworzy ostre kąty ze wszystkimi otaczającymi go elementami przestrzennymi: osią Trasy Łazienkowskiej, elewacją
zamku, aleją na jego osi (Osią Stanisławowską) i alejką od stro-

Makieta projektu
pracowni „JEMS
Architekci”
— widok od zachodu

Architektura neoegipska

Warunek harmonijnego wpisania w krajobraz w nieco mniejszym
stopniu spełnia wyróżniona trzecią nagrodą praca zespołu Jakuba
Krzyczkowskiego. Budynek stanowiący symetryczny odpowiednik
starego pawilonu poszpitalnego oraz gmachy-kliny bardzo czytelnie
ujmują bieg Osi Stanisławowskiej, która przecina eliptyczny plac Na
Rozdrożu nanizany w ciąg Alej Ujazdowskich. Także w tym opracowaniu plac otrzymał od zachodu nową zabudowę poprzecinaną

Makieta projektu
zespołu
J. Krzyczkowskiego
— widok od wschodu

ny parku Ujazdowskiego. Te dwie drogi, zbiegając się ku
Alejom Ujazdowskim, ujmują zieleniec w kształcie klina,
w który (pod innymi kątami) wpisano mniejszy klin dwóch
elewacji muzeum. Zdumiewa fakt, że żaden z obu klinów nie
trafia w okrągły placyk po drugiej stronie Alej Ujazdowskich,
otoczony ślimakiem wyjazdu z tunelu Trasy Łazienkowskiej.
Czyni to jedynie Oś Stanisławowska, która jednak jest zaznaczona nieco za słabo w rezultacie zbyt wczesnego urwania
jednego ze szpalerów drzew i uskokowego postrzępienia przyległej elewacji gmachu muzeum. Ukośne rozwinięcie głównych
elewacji względem Alej Ujazdowskich i linii skarpy powoduje,
że są one stąd widoczne w znacznym skrócie, co korzystnie
wpływa na zmniejszenie konkurencyjności bryły muzeum
w stosunku do blisko sąsiadującej sylwety zamku. Wydaje się
jednak, że jest to jedyna oczywista zaleta zaprezentowanej
koncepcji.

Wyróżniona praca japońskiego zespołu „Architects Teehaus”
zwraca uwagę dwiema oryginalnymi cechami: parą „oczek” przebitych w przekryciu tunelu Trasy Łazienkowskiej, otoczonych
szklanymi kołnierzami, oraz wznoszącym się po stoku skarpy
pasażem, który rozdziela budynki muzeum. Zupełnie jednak nie
przekonuje architektura gmachu (co znajduje odbicie w ocenie

jurorów), rozczłonkowanego na kubiki pawilonów, przez co
całość bardziej przypomina kolonię domków jednorodzinnych,
ciasno zgrupowanych po obu stronach stromej uliczki niż gmach
użyteczności publicznej. Zamek, Oś Stanisławowska i plac Na
Rozdrożu zostały w tej koncepcji zupełnie zignorowane!

Nienagrodzeni

Spośród projektów, które nie zdobyły nagród ani wyróżnień,
zwróćmy uwagę na pracę Piotra Szaroszyka i Jana Rycerskiego.
Dwa budynki ujmujące zamek nawiązują do dawnych oficyn
Szpitala Ujazdowskiego, ale dłuższy gmach północny ma kształt
rampy obniżającej się w kierunku ulicy Jazdów i zwieńczonej
sterczyną – wskazówką zegara słonecznego. Projekt bodaj najbardziej konsekwentnie daje pierwszeństwo roli Osi Stanisławowskiej.
Zespół „Bulanda, Mucha – Architekci” proponuje niemal takie
samo rozwiązanie placu Na Rozdrożu, ale bez obelisku. Oś
Stanisławowska ma przy zamku postać szerokiego bulwaru przerzuconego nad wykopem Trasy Łazienkowskiej, poza tym odcinkiem – nieprzykrytym. Najbardziej zaskakuje usytuowanie
budynku muzeum, którego esowo wygiętą, bardzo niską sylwetkę
wpasowano w podstawę skarpy pod zamkiem. Taka lokalizacja
nr 1-2, styczeń-luty 2010

Makieta projektu
zespołu „Renato
Sarno Group”
— widok
od wschodu

Makieta projektu
pracowni „Architects
Teehaus” — widok
od południa
Plan koncepcji
projektowej
Zahy Hadid

w oczywisty sposób nie spełniła oczekiwań organizatorów konkursu, ale całość koncepcji jest daleka od banału.
Koncepcję włoskiej pracowni „Renato Sarno Group” wyróżnia
znakomite powiązanie nowych i starych elementów krajobrazu
przestrzennego. Od strony skarpy bryłę muzeum znacznie rozciągnięto, co pozwoliło na znaczące obniżenie gabarytu budowli,
o połowę niższej od elewacji zamku. Oba gmachy zespolono
grupą pawilonów z tarasami dachowymi, osadzonych w stoku
skarpy i przypominających pueblo. Mankamentem tego rozwiązania jest usunięcie całego drzewostanu na tym odcinku skarpy.
Oś Stanisławowska w połowie odległości między Alejami
Ujazdowskimi a zamkiem krzyżuje się pod ostrym kątem z nowo
projektowaną alejką. Wyprowadzona od wylotu alei Szucha, sięga
do narożnego pawilonu muzeum, którego elewację przełamano,
dla uniknięcia wrażenia monotonii.
Koncepcja Zahy Hadid nie kładzie specjalnego nacisku na osie
wyprowadzone z placu Na Rozdrożu, skupiając się na powiązaniu
budynku muzeum ze skarpą wiślaną. Niska bryła gmachu – stosunkowo spokojna, biorąc pod uwagę styl tej projektantki – spływa tarasami wygiętymi na kształt strzeleckiego łuku na wylot
tunelu Trasy Łazienkowskiej. W widoku z góry wygląda to jak
spiętrzone jęzory zastygłej lawy. Budowla kojarzy się jednak także
z jakąś naroślą i w sąsiedztwie zamku razi kosmiczną wręcz obcością stylistyczną.
Chiński projekt zespołu „Imagine Architects” jest jednym
z kilku wykorzystujących motyw mapy wpisanej w bryłę gmachu
muzeum. W tym wypadku kontury granic Polski w różnych okresach jej historii wyrysowano w szklanej, odbijającej niebo tafli
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Wizualizacja
projektu pracowni
„Studio Bau”

Wizualizacja
projektu pracowni
„Xefirotarch” z USA

Kopiec Kościuszki i ruiny WTC

Większość pozostałych koncepcji kształtu budynku muzeum to
albo nużące, podobne do siebie pudełka, albo na odwrót – kompozycje budzące zdumienie skrajnością rozwiązań. Gmach zaproponowany przez Andrzeja M. Chołdzyńskiego jest nieomal kopią
krakowskiego kopca Kościuszki, w innym zaś projekcie oglądamy
wielką kulę, chwiejnie zakotwiczoną na koronie skarpy. Propozycje
architektów z USA szokują stopniem zaawansowania technologii
projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i kompletnym zignorowaniem historycznych uwarunkowań przestrzennych. Formy architektury są tak przerażająco wyobcowane, iż
zdają się być efektem inwazji kosmitów. Budynek muzeum w jednej z tych koncepcji kojarzy się z pryzmą resztek konstrukcji
zburzonego wieżowca (aluzja do ruin WTC?!), ale już zupełnie
jak senna zmora jawi się inny projekt, w którym „potwór” o wiją-

Autor artykułu współpracował z MHP w zakresie opracowania uwarunkowań
historyczno-przestrzennych dla terenu objętego konkursem.

Zdjęcia: J. Zieliński
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dachu muzeum, co ma symbolizować zwierciadło historii. Gdzieś
w okolicach Podola mapę przebija owalny szyb, z którego pionowo w niebo bije słup światła. Jego odpowiednikiem jest słup wody
tryskający z fontanny na plac Na Rozdrożu. Oś Stanisławowską
przecięto prostopadle kładką, która biegnąc w poprzek dachu
muzeum, sięga od zaplecza ulicy Jazdów po cypel skarpy w
Ogrodzie Botanicznym. Koncepcja, typowa dla filozofii kształtowania przestrzeni w miastach Wschodu, nie mogłaby – niestety
– sprawdzić się w naszych warunkach klimatycznych.
Pracownia „Studio Bau” (polscy architekci z Francji) zaproponowała całkowite ukrycie muzeum w koronie i stoku skarpy, od
strony której zaprojektowano pokryte zielenią, spiętrzone tarasy.
Monumentalne schody, przedłużone na zachód alejką, oddzielają
ten kompleks od wlotu tunelu Trasy Łazienkowskiej. Ujęta szpalerami drzew Oś Stanisławowska krzyżuje się z przedłużoną ulicą
Lennona, przy której na zapleczu parku Ujazdowskiego ustawiono rodzaj rozfalowanego parawanu, zasłaniającego świetliki
i urządzenia techniczne zadaszenia muzeum. Całość prezentuje
się interesująco, ale takie rozwiązanie architektoniczne wydaje się
odpowiednie dla przestrzeni publicznej raczej o charakterze
rekreacyjnym, a nie muzealnym.

cych się mackach i „chitynowych” pokrywach skrzydeł wpełza na
skarpę, aby unicestwić nieszczęsny Zamek Ujazdowski!
Po uważnym zanalizowaniu wystawionych projektów nasuwa
się jeden wniosek: zwycięska praca zespołu „Paczowski et Fritsch
Architectes” rozczarowuje w sensie urbanistycznym, w ogromnym stopniu marnując wyjątkową szansę scalenia trudnej, ale
niezwykle atrakcyjnej przestrzeni urbanistycznej, mozolnie tworzonej, począwszy od epoki baroku, a po 1945 r. stopniowo
degradowanej. Także architektura gmachu (bardzo udana tylko
z punktu widzenia ekspozycyjnych potrzeb muzeum) istnieje
sama dla siebie, nie nawiązując czytelnego dialogu z Zamkiem
Ujazdowskim, jak to jest np. w zrealizowanym projekcie nowoczesnego gmachu Normana Fostera w Nimes, wspaniale zestawionego z sąsiadującą rzymską świątynią „Maison Carrée”. Oba
aspekty: urbanistyczny i architektoniczny (w sensie bryły)
o niebo lepiej zostały rozwiązane przez prace zespołów
M. Jednacza oraz E. S. Kuryłowiczów. Tylko te dwie koncepcje
– po stosunkowo niewielkich retuszach – można by uznać za
dojrzałe do realizacji, bowiem każda z nich znakomicie wzbogaciłaby i uporządkowała krajobraz przestrzenno-kulturowy południowego śródmieścia. Oczywiście warto rozważyć wprowadzenie niektórych elementów z wybranych pozostałych, powyżej
omówionych projektów. Ze swej strony z całą mocą podkreślam,
że gmach muzeum powinien pełnić funkcję służebną wobec otaczającej go przestrzeni miejskiej, której właściwa rewaloryzacja
jest ważniejsza od spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych samego budynku. Moim zdaniem, zwycięski projekt niekorzystnie odwraca tę relację i zdecydowanie nie powinien zostać
skierowany do realizacji. Jestem za wyborem między pracami
zespołów M. Jednacza i państwa Kuryłowiczów albo – w ostateczności – za sporządzeniem projektu pokonkursowego, który
połączy zalety najlepszych prac, eliminując ich wady.

Galeria
wiktoriańska
Mark Bloomquest jest angielskim antykwariuszem, który prowadzi nowo otwartą galerię w Domu bez Kantów na Krakowskim
Przedmieściu. Będą się tam odbywały aukcje antyków na wzór londyńskiego Domu Aukcyjnego Criterion, którego
właścicielem i założycielem jest jego wspólnik Graham Richards. To nowa tego typu inicjatywa w Polsce
Pod koniec grudnia 2009 r. pierwsi klienci mogli przekroczyć
próg nieotwartej jeszcze oficjalnie galerii przy Krakowskim
Przedmieściu. Czy to prawda, że panuje teraz moda na angielskie
meble i bibeloty?
Graham Richards: Ucieszyło mnie niezmiernie zainteresowanie warszawiaków, przejawiane od chwili, gdy tylko zaczęliśmy
wstawiać pierwsze antyki. Docelowo galeria będzie należeć do
domu aukcyjnego – planujemy organizować jedną licytację tygodniowo, a w przyszłości być może będziemy prowadzić też aukcje
telewizyjne. Wszystkie obiekty, które znajdują się w tej galerii,
zostały przywiezione z Wielkiej Brytanii. Obok mebli w tradycyjnym angielskim stylu znajdują się tu również dzieła sztuki
z całej Europy, a nawet z Dalekiego Wschodu.
Postanowili więc Panowie stworzyć nowy w naszym kraju system
handlu sztuką dawną – dlaczego wybraliście akurat Polskę?
Mark Bloomquest: Pierwszy raz odwiedziłem Polskę w sierpniu 2000 r. Poruszyła mnie historia i piękno Warszawy. Zaskoczyło
mnie też wielkie poczucie dumy i wiedza Polaków na temat dziejów swego kraju i stolicy oraz ich otwartość i przyjacielskość.
Stopniowo rosło grono moich znajomych. Dziś mogę powiedzieć, że znam Polskę od morza do Tatr.
W końcu zdecydowali się Panowie na poważny krok...
Mark Bloomquest: Przeprowadziłem się do Polski w kwietniu
2009 r., ponieważ razem z moim wspólnikiem stwierdziliśmy,

że leży ona w samym centrum Europy, a Warszawa – w jej sercu.
Dodatkowym argumentem była bogata kultura Polaków. Chcieliśmy
brać udział w rozwoju i wzroście tego kraju – w sensie kulturalnym...

I ekonomicznym?
Mark Bloomquest: Tak, zdecydowaliśmy się rozszerzyć działalność
handlową naszej firmy również na inne części Europy. Założony
w 1989 r. Dom Aukcyjny Criterion jest liczącą się instytucją na londyńskim rynku aukcyjnym i miejscem, gdzie ludzie mogą się spotkać
i porozmawiać o sztuce. Chcemy stworzyć w Warszawie podobną
atmosferę.
Graham Richards: Uważamy Polskę za nowy, dynamicznie rozwijający się rynek. Sądzimy, że Polacy docenią nasze dzieła sztuki i antyki, bo
oferujemy bardzo zróżnicowany asortyment. Proponujemy rzeczy
w różnych cenach i praktycznie każdy znajdzie u nas coś, na co będzie
mógł sobie pozwolić.
Jeden z punktów sprzedaży mieści się w podwarszawskich Michałowicach przy ulicy
Kasztanowej 44, drugi
w samym centrum
stolicy...
Mark Bloomquest: Tak,
właśnie kończymy prace remontowe w historycznym
Domu bez Kantów na rogu Królewskiej i Krakowskiego
Przedmieścia. Parter salonu jest już czynny i cieszymy się, że
odwiedza nas coraz więcej klientów i że podobają im się wystawione
przedmioty i styl angielskich mebli.

www.criterionauctions.pl
tel. 22 / 826 19 13
Rozmawiał Jan Wolpe
nr 1-2, styczeń-luty 2010
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Ludzie i słowa

Mieszkać na Żwirkach, czyli jak kaleczymy nazwy
Kwiryna Handke
Jak na co dzień my, warszawiacy, traktujemy nazwy obiektów miejskich? Zazwyczaj — przedmiotowo, bo służą nam jako praktyczne znaki
codziennego użytku — do orientacji w topografii miejskiej i informowania o położeniu konkretnych obiektów; stanowią wreszcie element naszej
tożsamości w postaci adresów: zamieszkania, nauki, pracy itd. Mniej liczni z nas postrzegają nazwy miejskie jako ważny podmiot otaczającej
przestrzeni społecznej, który jest niematerialnym dowodem naszych wspólnych dziejów, a tym samym stanowi zabytek kultury narodowej

K
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ażde pokolenie zastaje w mieście zbiór nazw odziedziczony
po poprzednikach. I od nas samych zależy stosunek do tego
posagu – przedmiotowy czy podmiotowy.
Jedni traktują nazwy miejskie wyłącznie instrumentalnie, nierzadko poddając je rozmaitym przekształceniom – niekiedy racjonalnie
uzasadnionym, kiedy indziej pragmatycznie bezpardonowym.
Większość przekształceń oficjalnych form nazw miejskich wynika
z potrzeby skrótu, ekonomiki językowej, niezbędnej w zabieganej
egzystencji współczesnego świata. Najpowszechniej stosowanym,
uzasadnionym sposobem kaleczenia nazw jest pozbawianie ich jednego z integralnych składników pełnej struktury. Zwłaszcza
w potocznej praktyce często pomijamy człony: ulica, aleja, plac,
dworzec, most itp., a posługujemy się wyłącznie drugim członem
nazwy, czyli: Marszałkowska, Jerozolimskie, Bankowy, Centralny,
Łazienkowski itp. Niekiedy prowadzi to do zabawnych lub dwuznacznych kontekstów i skojarzeń, gdy mówimy na przykład: „Jak
długo można czekać? Od godziny spaceruję po Emilii!”.

Tu pojawia się też inny typ kaleczenia nazw miejskich –
dowolnie stosowana elipsa, to znaczy eliminowanie któregoś
składnika drugiego członu nazwy, jeżeli jest on wielowyrazowy. W przytoczonym przykładzie wybrano imię, a pominięto
Józef Kercelli, warszawski mieszczanin, który w 1867 r. ofiarował miastu
swoją posesję między ulicami Chłodną i Leszno z przeznaczeniem na handel
paszami dla bydła. Teren o powierzchni 1,5 ha wybrukowano drobnym
kamieniem polnym i utworzono tu plac targowy. Po przeniesieniu straganów
z placu Grzybowskiego powstał na nim największy bazar z popularnymi
towarami i swoistym folklorem.

Stanisław Wigura (1903-1932), pilot, inżynier mechanik, konstruktor
lotniczy, współtwórca samolotów serii RWD („W” w tej nazwie pochodzi
od jego nazwiska), na których razem z Franciszkiem Żwirką wygrali
wiele zawodów lotniczych, wykładowca akademicki. Zginął w katastrofie
pod Cieszynem.
Franciszek Żwirko (1895-1932), pilot oraz instruktor wojskowy
i sportowy, zwycięzca (ze Stanisławem Wigurą) prestiżowych zawodów
lotniczych „Challenge” w 1932 r. w Berlinie i innych międzynarodowych
imprez sportowych, rekordzista Polski w wielu dyscyplinach lotniczych.
Zginął w katastrofie lotniczej razem z Wigurą.

nazwisko patronki ulicy Emilii Plater. Zazwyczaj pomija się
imię, a wybiera nazwisko patrona. Kiedy indziej wybór pada na
człon pierwszy: zamiast skwer Muzyki Węgierskiej mówi się
skwer Muzyki, zamiast rondo Jazdy Polskiej mówi się rondo
Jazdy, lub na człon ostatni: zamiast ulica 21. Pułku Piechoty
Dzieci Warszawy mówi się Dzieci Warszawy, zamiast rondo
Zgrupowania AK „Radosław” mówi się rondo Radosław, a częściej rondo Radosława, co dodatkowo zaciera intencję upamiętnienia patrona. Przykłady tego rodzaju eliptycznych okaleczeń
są bardzo liczne, przy tym niemal każdy użytkownik dokonuje
własnego wyboru jakiejś wersji skracania konkretnych nazw
wieloskładnikowych, często zachowując w miarę możliwości
jej składnik najbardziej znaczący lub wyróżniający.
Ekonomika językowa prowadzi również do używania skrótów zamiast pełnych nazw wieloskładnikowych. I tak na przykład: zamiast aleja Komisji Edukacji Narodowej mówi się
(i pisze) aleja KEN (al. KEN), zamiast rondo Organizacji
Narodów Zjednoczonych mówi się (i pisze) rondo ONZ, zamiast
park Obwodu Praga Armii Krajowej mówi się park OPAK
(Opak). Ten rodzaj przekształcania nazw miejskich prowadzi
wprawdzie do skrócenia wypowiedzi, ale jednocześnie zaciera
treści, które – ukryte w skrótowcach – z czasem stają się coraz
trudniejsze do odczytania, zwłaszcza dla nie w pełni wykształconych odbiorców. W wypadku OPAK skrót świadczy dodatkowo o braku wyczucia językowego użytkowników. Prowadzi

on bowiem nie tylko do zatarcia treści nazwy, lecz także wydobywa dwuznaczność językową, gdy mówimy: „Idę na Opak grać
w piłkę” (w tym parku jest boisko).
Inne nieuprawnione przekształcenia nazw odnoszą się do zmiany ich kategorii gramatycznej i niewłaściwej odmiany przez
przypadki. Dotyczy to nazw własnych osobowych, które jako
Gdybym był na to wybrany,
pamiątkowe stały się nazwami obiektów miejskich, a które nieBy lud mieścić w tej stolicy,
wykształconym lub mało refleksyjnym użytkownikom kojarzą się
Tak bym na każdej ulicy
z racji swojej leksykalnej postaci wyłącznie z wyrazami pospolityRozlokował różne stany:
mi. Na przykład ulica Wróbla (od nazwiska Wróbel) utożsamiana
Grzybów – zyskaliby starzy,
jest z wyrazem pospolitym wróbel i mówi się mieszkam na
Rycerską – dałbym junakom,
Wróblej; ulica Cedry (od nazwiska bohatera literackiego Cedro)
Mączną – dla panów młynarzy,
utożsamiana jest z wyrazem pospolitym cedr, cedry i odmieniana
Nalewki – wszystkim pijakom.
jest jako Cedrów albo Cedrowa; ulica Kajki (od Michała Kajki)
z niczym nie jest kojarzona, a odmieniana jest rozmaicie: Kajek,
Kajkowa, Kajkami; wreszcie ulica Żwirki i Wigury po elipsie
drugiego członu jest utożsamiana z wyrazem pospolitym żwirek.
Na wzór dawnego żartobliwego użycia nazw
ulic Moniuszki, Matejki, gdy mawiało się: Julian Józef Różycki (1834-1919), warMoniuszkami, Matejkami, zaczęto zrazu rów- szawski farmaceuta, inwestor i działacz
nież żartobliwie używać formy na Żwirkach, społeczny. Właściciel kilku aptek, fabryki
która z czasem utrwaliła się w warszawskiej plastrów, założyciel firmy, która wybudowała podmiejską kolej do Marek.
polszczyźnie potocznej jako oczywista, nieżar- W 1901 r. założył targowisko na swojej
tobliwa i mówi się: mieszkam na Żwirkach, idę działce (1,5 ha) przy ulicy Targowej.
na Żwirki, niedaleko Żwirek itd.
Brak elementarnej wiedzy połączony z nonszalanckim traktowaniem nazw miejskich prowadzi do dewastowania osobowych
nazw dynastycznych (głównie w pisowni, w rozmaitych mniej
oficjalnych spisach ulic, a przede wszystkim w adresach) przez
rozmaite ich skracanie. Najczęściej spotyka się, w wyniku utożsamiania ze współczesnymi imionami i nazwiskami, takie zapisy:
ul. K. Wielkiego, ul. J. Sobieskiego, ul. K. Jagiellończyka,
ul. B. Chrobrego itp., choć nie brak również i takich:
ul. Kazimierza W., ul. Jana III S., ul. Bolesława Ch. itp.
W przedmiotowym traktowaniu nazw miejskich jest także
sfera odmiennego, nie wyłącznie pragmatycznego, postrzegania
tych znaków przestrzeni społecznej. Tutaj oswaja się oficjalne
nazwy obiektów miasta, nadając im formy, które są bliskie lokalnr 1-2, styczeń-luty 2010
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Piotr
Szembek (1788-1866), hrabia, ziemianin,
oficer wojsk Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego, gubernator wojskowy
Warszawy do 1830 r., generał polskich dywizji w powstaniu
listopadowym, uczestnik bitwy pod Olszynką Grochowską i Wawrem.

nej wspólnocie. Należą do nich potoczne warszawskie formacje
z przyrostkiem –ak: Poniatoszczak zamiast most Poniatowskiego,
Kercelak zamiast plac, bazar Kercellego, Skaryszak zamiast park
Skaryszewski itp. Podobną wartość dla mieszkańców mają potoczne nazwy miejsc: Szmulki zamiast Szmulowizna, Różyc zamiast
bazar Różyckiego, Szembek zamiast plac Szembeka (a zwłaszcza
bazar niedaleko placu Szembeka) itp. Wszystkie takie nazwy
potoczne są przejawem familiarnego traktowania miejsc oswojonych, o których nazwach chcą decydować sami mieszkańcy,
ponieważ uznają je za swoją własność.
Stąd już blisko do podmiotowego postrzegania nazw miejskich
– jako ważnego składnika wspólnej przestrzeni, który się lubi
i szanuje, który jest symbolem lokalnej historii, utrwalanym
w piśmiennictwie, między innymi w literaturze pięknej, wspomnieniowej, w satyrze, żarcie, dowcipie i folklorze.
W 1829 r. w czasopiśmie „Śmieszek” wydrukowano wiersz
„Ulice Warszawy”. Jego autor bohaterkami 32 zwrotek uczynił
114 ówczesnych nazw ulic, a zaczął tak:

e-warszawiacy

Przedstawiamy kolejną stronę internetową nagrodzoną w konkursie
„Stolicy” – „Syrenka w sieci” – na najlepszą warszawską witrynę

Korzenie Siekierek
Iwona Okupska

S
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iekierki to dzielnica o niskiej zabudowie położona nad
Wisłą. Pod koniec 2001 r. w mieszczącym się tu Ośrodku
Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia”
narodził się pomysł, by zgłębić historię tej części Dolnego
Mokotowa. Stwierdziliśmy, że w publikacjach o Warszawie
informacje o naszych Siekierkach są znikome i warto poznać
przeszłość tego nieco zapomnianego, a dla nas bardzo ważnego miejsca.
Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 z ulicy
Gościniec, a także z sanktuarium na Siekierkach możliwe stało
się dotarcie do bohaterów projektu – mieszkańców dzielnicy,
którzy często żyją tutaj od kilku pokoleń. W ich szufladach
można jeszcze znaleźć stare, nawet przedwojenne rodzinne
pamiątki: zdjęcia, pocztówki, pieniądze, gazety, bilety, książki
i… opowieści przekazywane kiedyś z ust do ust. Siekierczanie
z dużym zaangażowaniem pomagali nam w odtworzeniu historii – tej przedwojennej i tej powojennej. Bo historia Siekierek
to też tragiczne losy ich mieszkańców. Powstanie listopadowe,
styczniowe, I i II wojna światowa, egzekucje z 1939 r., stacjonowanie wojska niemieckiego (oddział obrony przeciwlotniczej w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 3), seria
objawień Matki Boskiej pani Władysławie Fronczak (pierwsze
3 maja 1943 r.), udział mieszkańców w Powstaniu Warszawskim, przeprawy powstańców przez Wisłę, wymordowanie prawie wszystkich siekierkowskich mężczyzn i spalenie
Siekierek 23 sierpnia 1944 r. – to tylko niektóre z dramatycznych wydarzeń, do jakich tutaj doszło. Mieszkańcy wspominają też obiekty, których na mapie współczesnych Siekierek już
nie ma: dwór i folwark, kuźnię, mydlarnię, magiel, staw łyżwiarski…
Niezwykłych opowieści i wspomnień znalazło się bardzo
dużo, a wszystkie zamieściliśmy na stronie:
www.korzeniesiekierek.pl
Niektóre w formie zapisków, inne w formie filmów
o Siekierkach w czasie okupacji i w czasach powojennych

czy o procesji w Boże Ciało, w organizację której – tradycyjnie
od pokoleń – angażują się niemal wszyscy mieszkańcy dzielnicy.
Na stronie ukazane zostały też indywidualne losy ponad
20 rodzin; ich przedstawiciele chętnie sięgali pamięcią wstecz
i odtwarzali zdarzenia sprzed lat, dzielili się wspomnieniami. Dokumentowali je starymi zdjęciami przechowywanymi
w rodzinnych albumach. Godzili się także z ochotą, by je zeskanować i opublikować na naszej stronie internetowej.
Te niepowtarzalne opowieści same rodziły pomysły na kolejne
przedsięwzięcia: plener malarski, siekierkowską grę, spektakl,
wystawy fotograficzne.
Nasi bohaterowie pomogli nam również
odtworzyć mapę Siekierek sprzed wojny i
po 1945 r. Projekt i witryna wciąż się rozwijają. Co jakiś czas zgłaszają się nowe
osoby, by podzielić się z nami swoimi
pamiątkami i wspomnieniami. Na stronie
chcemy utrwalić również współczesny
wizerunek Siekierek, który (zwłaszcza
w ciągu ostatnich kilkunastu lat) bardzo
się zmienił – wybudowany został most
Siekierkowski, powstały osiedla pięknych
apartamentowców, sprowadziło się tutaj
wielu młodych ludzi.

Koszenie pól na Siekierkach

Naszym marzeniem jest jeszcze wydanie „Korzeni Siekierek” w formie książkowej. Na pewno nie udało się nam
dotychczas dotrzeć do wszystkich mieszkańców Siekierek, wielu wyprowadziło
się do innych dzielnic, ale jeśli ktokolwiek
chciałby jeszcze opowiedzieć nam swoją
historię, serdecznie zapraszamy do
„Dorożkarni” na ulicę Siekierkowską 28;
www.dorozkarnia.pl.

wki

Ojciec pana Jana Wasilewskigo z Augustó
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nr 94, klasa VII, 1943-44

Zdjęcia: www.korzeniesiekierek.pl, www.dorozkarnia.pl.

Zdjęcie z albumu sióstr Rodzkich
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Powrót
W te dni lutego i marca ulicami ciągnęły tłumy pieszych. Korowody pielgrzymów przeprawiały się przez zawiłości rumowisk (…).
Wówczas , w tych dniach, ktoś po raz pierwszy drewnianym mostem z Pragi przeprawił się na drugi brzeg i nie mógł powstrzymać okrzyku zgrozy na widok wszystkiego, co ujrzał – powiedział mi: Tego nie wolno ruszać. Niech zostanie tak jak jest.
Ten okrzyk był naszą pierwszą myślą, zakrycie oczu – pierwszym gestem. My, którzy kochaliśmy to miasto, chcieliśmy wtedy kochać jego
rozsypane cegły. Niech zostanie tak jak jest (…). Stare Miasto skamieniały lasek; resztki domów szczerzą się niby szpiczaste sosenki, jedna
obok drugiej, w regularnym szyku. Tu śmierć była dokładna, szybka, równomierna. Teren górzysty; nasypy rumowisk, przełęcze, stoki,
urwiska. Krajobraz placu Napoleona, Wareckiej, Mazowieckiej wydawał się podgórski. Trudne pochyłości, mozolne wyżyny – musisz
skakać z kamienia na cegłę, z cegły na deskę i dalej. Domy wokół, wstecz i wprost rozprute wzdłuż przez piętra (…).
Umarłe miasto. Do niego po śniegu i lodzie w te mroźne zimowe dni 1945 r. wracali jego mieszkańcy. Zamiast domów rodzinnych
zastali ruiny. Wielu wydawało się, że to miasto nigdy już się nie odrodzi – ruiny zostaną na zawsze. A jednak, bez wody, światła,
ogrzewania, głodni, zmarznięci warszawiacy nie opuścili swoich ruin. Tchnęli w nie życie. Zacytujmy jeszcze raz Kazimierza
Brandysa: Przed resztką starego dworca usadowił się jarmark warszawski, z szeregami warszawskich kramów. Wędliny, tłuszcze, pieczywo, skarpetki, złoto kit… Stolica jest zaopatrywana. Może ten, co ściągnął [martwemu] żołnierzowi buty, albo ów, co mu wetknął krzyżyk
w sztywne palce, sprzedaje teraz tytoń tym, co zachowali obuwie i życie (…).

do zamordowanego miasta
Gdy dziś brniemy w zaspach śniegu po warszawskich ulicach, przez chwilę zamyślmy się nad tymi – naszymi rodzicami i dziadkami
– którzy 65 lat temu powracali do zamarzniętych i nierzadko zaminowanych ruin, aby dokonać cudu zmartwychwstania miasta.
Wskrzesili życie stolicy. Na nowo i bardzo szybko zorganizowały się wszystkie środowiska zawodowe – szkolne i akademickie, służby
zdrowia; trud odszukiwania resztek tego, co się nie spaliło, podjęli archiwiści i muzealnicy, odradzała się administracja… Biuro
Odbudowy Warszawy zaczęło pracę już w lutym 1945 r., aktorzy – najpierw na prawym brzegu Wisły – przywrócili teatr, radiowcy
w lutym nadali warszawiakom komunikat: „Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa...”, a muzycy w kilka tygodni potem stworzyli
Polską Orkiestrę Radiową, która gra do dziś...
Nie wolno nam zepchnąć w cień zapomnienia tych dni, miesięcy, lat. Bo wtedy nie tylko z nową nadzieją i wielkim zapałem podjęto trud odbudowy, ale umocniła się niepojęta dusza miasta, które umiało połączyć wytrwałość z nierozwagą, miłosierdzie z wyzyskiem,
przeczyć swojej własnej wzniosłości i lichość okupywać najwyższym męczeństwem. I miało dość siły, by zmartwychwstać.

EKC

Fot. W. Fobert

Wszystkie cytaty pochodzą z opowiadania Kazimierza Brandysa „to znaczy: WARSZAWA!” opublikowanego w Kalendarzu Warszawskim 1947

Żyjemy, mieszkamy…
Zbigniew Białczyk ps. „Biały”
Była pierwsza połowa lutego 1945 r. Przez most pontonowy, zbudowany przez saperów u wylotu ulicy Jakubowskiej na Saskiej Kępie,
wracali warszawiacy do lewobrzeżnej Warszawy. Ruinami Solca i Wybrzeża Kościuszkowskiego szli gęsiego, uważając, by nie zboczyć z wąziutkiej
ścieżki wydeptanej w śniegu, gdyż po obu jej stronach zatknięte były budzące grozę napisy „Uwaga, miny!”

N

a ulicę Lipową weszliśmy od strony Dobrej. W pierwszej
chwili wydawało się, że ulica nie jest zniszczona. Ale to
tylko złudzenie. Puste oczodoły wypalonych kamienic, gruz
zwalonych ścian i stropów nie pozostawiały żadnych wątpliwości – niemieckie „Feuerkommando” sumiennie wykonało rozkaz spalenia miasta.

Niewiele lepiej było w innych dzielnicach Warszawy. Do tego
we wszechobecnych ruinach znajdowały się ciała dziesiątek tysięcy zabitych warszawiaków, co wraz z nadejściem cieplejszych dni
groziło wybuchem epidemii.

Pierwszy adres

Prawo do ruin

20

W I Komisariacie Milicji Obywatelskiej m.st. Warszawa na
ulicy Bednarskiej moja matka uzyskała zaświadczenie opatrzone
numerem 1351/45, stwierdzające, że w dniu 17 lutego 1945 r.
zarejestrowała się, a jej dom został spalony. Ten świstek papieru,
mający na odwrocie nadruk opakowania papierosów „Mewa”,
stał się jedynym dokumentem potwierdzającym nasze prawo do
ruin, które zastaliśmy po powrocie do Warszawy. Do dziś obchodzę się z nim z wielkim pietyzmem.
Kiedy teraz piszę te słowa, uświadamiam sobie, jak wielki heroizm i determinacja musiały cechować warszawiaków decydujących się wówczas na dalsze życie w tym zamordowanym mieście.
Na Powiślu ocalały jedynie nieliczne budynki, jak gmach
ss. urszulanek na ulicy Gęstej, trzy budynki na Radnej, szkoła na
Drewnianej, kilka domów na Dobrej i Tamce oraz kompleks
budynków mieszkalnych na Smulikowskiego.

Dokument dający
prawo rodzinie
autora do
zamieszkania
w warszawskich
ruinach

Zamieszkaliśmy na ulicy Konopczyńskiego 5/7 w zrujnowanym
budynku BGK w na wpół wypalonej kuchni, ocalałej z dużego,
wielopokojowego mieszkania, do którego wchodziło się po
drzwiach ułożonych w miejscu brakującego fragmentu klatki
schodowej. Wydawało się, że najgorsze mamy już za sobą – mieliśmy dach nad głową. Wówczas, obok istniejących innych napisów
na murze wypalonego budynku na Lipowej, mogliśmy umieścić
również swój: „Żyjemy, mieszkamy” z adresem i nazwiskiem. Ta
swoista skrzynka pocztowa była jedynym sposobem komunikowania się powracających do swego miasta warszawiaków.
Po wielu latach dowiedziałem się, że w zajętym przez nas mieszkaniu na Konopczyńskiego mieścił się szpital powstańczy, któremu pomoc sanitarną i medyczną nieśli lekarze i siostry ze szpitala
Dzieciątka Jezus z ulicy Kopernika. Z jedną z sióstr miałem
szczęście rozmawiać po latach i ona, kiedy dowiedziała się, że
w pustakach sufitowych znalazłem zbiór powstańczych gazetek,
powiedziała mi o szpitalu. Zresztą, jakby smutnym uzupełnieniem powstańczego szpitala były groby żołnierzy pochowanych na skwerku przylegającym do budynku na ulicy
Konopczyńskiego.

Lilla Weneda ’46

Prądu elektrycznego nie było, po wodę udawałem się do studni na ulicę Oboźną, a po opał
do piwnic zawalonych domów na ulicy
Moniuszki, w których znajdowały się jeszcze
zimowe zapasy węgla i koksu. Ciarki chodziły
mi po plecach, kiedy – aby wejść do tych piwnic
– trzeba było prześlizgnąć się obok potężnego
niewybuchu pocisku, chyba z działa kolejowego.
Wracając na początku 1946 r. z jednej z takich
wypraw po opał, przeżyłem przygodę, która
pozostała mi w pamięci do dziś. Kiedy z olbrzy-

Fot. St. Urbanowicz

mim workiem na plecach mijałem Teatr Polski na ulicy Kopernika,
podszedł do mnie jakiś mężczyzna i zapytał, czy nie chciałbym
skorzystać z jego biletu na dzisiejszą premierę. Skwapliwie zgodziłem się i po ogarnięciu ubrania i wymyciu rąk wszedłem do
zaczarowanego wnętrza odbudowanego właśnie teatru. Już nigdy

Most pontonowy
na Wiśle

potem wizyta w teatrze nie zrobiła na mnie większego wrażenia niż wtedy, kiedy siedząc w miękkim fotelu, oglądałem
„Lillę Wenedę”. Wśród martwej ciszy i ruin zburzonego miasta ten rozjarzony światłami teatr, rozbrzmiewający strofami
wieszcza, był czymś niesamowitym...

Pochować bliskich
Stefania Gepner

Z

araz po Wielkanocy zostałam poruszona komunikatem
miejskich władz sanitarnych Warszawy o przymusowej ekshumacji grobów, rozrzuconych po całym mieście. Wzywano
ludność, aby w swoim zakresie każdy pochował swoich bliskich
na cmentarzach, po oznaczonym terminie zostaną bowiem złożeni we wspólnych mogiłach.
Koniecznie musiałam pochować Boleczka i Renę, a nie miałam
na to pieniędzy. Okupacyjne marki zostały skasowane, a każdy na
„gapę” (niemiecki orzeł stemplowany w dowodzie osobistym)
dostawał tylko 500 nowych złotych. Udałam się do pełnomocnika rządu, który urzędował wtedy w województwie i zezwolił mi
na wymianę 2500 marek.
Z tymi pieniędzmi wyruszyłam jakąś przygodną ciężarówką
w towarzystwie warszawiaków wracających z tułaczki na własne
gruzy.
Wjeżdżaliśmy do stolicy od strony Woli. Witały nas przeraźliwe kikuty spalonych i zburzonych domów - i w tym momencie
nr 1-2, styczeń-luty 2010

odezwała się jakaś prosta jejmość: „prawda, jak to wesoło znowu
znaleźć się w Warszawie?”.
Wyrażała w ten sposób swoją miłość do rodzinnej Warszawy, która była wówczas jednym wielkim gruzowiskiem i cmentarzyskiem.
Ulice jak wąwozy wśród gór zwalonych domów i wszędzie
groby: w ogródkach, podwórkach, na każdym skrawku ziemi.
Tymi wąwozami maszerowali ludzie, rzucając się w ramiona spotkanych krewnych czy znajomych.
Na takim szlaku spotkałam znajomą z akcji jordanowskiej i ta
po zapoznaniu się z celem mojego przybycia do Warszawy wyasygnowała mi pięć tysięcy złotych z funduszów Armii Krajowej
przeznaczonych na ekshumacje i pochowanie akowców i ich
rodzin.
Mając już wystarczającą ilość pieniędzy, wynajęłam chłopską
furkę, razem z woźnicą odkopałam ciała Reny i Boleczka i pochowałam ich w zakupionym grobie na Powązkach.
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Wąwozami na Powiśle
Leszek Rosiƒski
W styczniu 1945 r. na wieść, że w Warszawie nie ma już Niemców, wyruszyłem do stolicy. Przebycie prawie 80 kilometrów po zniszczonych
torach, choć normalnie kolejka grójecka pokonywała je w trzy godziny, zajęło mi cały dzień. Na peryferie Warszawy, w rejon Służewca, dotarłem
wieczorem. Natychmiast ruszyłem, rzecz jasna pieszo, w kierunku Powiśla, gdzie przy ulicy Radnej znajdowało się nasze mieszkanie

I

dąc Puławską, Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi, a następnie Nowym Światem, stwierdzałem, że zniszczenia są nieporównywalnie większe niż po upadku powstania. To wynik działań niemieckich brygad Verbrennungskommando, niszczących na rozkaz
Hitlera wszystko, co po powstańczych walkach jeszcze ocalało.
Podczas tej wędrówki szczególnie utkwił mi w pamięci Nowy
Świat, który robił wrażenie wąwozu z gruzów. Nowym Światem
szło ze mną jeszcze kilka osób, ale gdy skręciłem w Oboźną, byłem
już zupełnie sam.
Ciemność, pod nogami gruz, tłuczone szkło, a każdy krok
powoduje przerażający hałas odbijający się od ścian zamordowanych domów. Na Radnej również brak oznak życia.
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Powiśle 1945

Jest już północ, co jeszcze bardziej potęguje niesamowitość
sytuacji. Klatką schodową zupełnie po omacku dostaję się na
pierwsze piętro i ze wzruszeniem wchodzę do naszego mieszkania. Na szczęście w porę przyświecam sobie zapałkami i widzę
zarwany strop i wielką dziurę do pomieszczeń parterowych.
Cofam się zaskoczony i nagle słyszę wołanie z górnych pięter.
Okazuje się, że w mniej zniszczonym lokalu na czwartym piętrze zamieszkał dozorca naszego domu. Witamy się bardzo serdecznie. Zmęczony podróżą i przeżyciami korzystam z gościny
pana Władysława i zasypiam na kocu rozłożonym przez niego
na podłodze.
Taki był mój powrót do Warszawy w 1945 r.

Maria Terlecka
„Mam polską bułkę, mam polską bułkę!” — wołam, siedząc
na wózku załadowanym stertą rupieci, zaprzężonym w matkę.
Jadę tym osobliwym pojazdem przez Warszawę na Mokotów

W

racamy z Niemiec, z obozu w Magdeburgu. Wózek z trudem toczy się po zawalonych gruzami ulicach. Polska bułka, choć niczym nieokraszona, jest pyszna. Po obozowym wikcie
– rarytas. Jeszcze nie wiemy, że ojciec nie powróci z obozu koncentracyjnego Stutthof. Żyje, starszy ode mnie o jedenaście lat,
mój brat Andrzej. Wraca cały i zdrowy z niemieckiej niewoli
u bauera.
Oto fragment jego zapisków: Dom zrujnowany. Pozostały tylko
ściany, część stropów i dachu. Meble wyszabrowane. Ruina służyła za
ustęp dla okolicznych mieszkańców. Na gruzach czekał na nas pies,
biały szpic Psubrat. Znajomy ojca, ogrodnik z okolic Wilanowa, dwa
razy zabierał go do siebie. Psubrat wracał na gruzy. Przybywający
z wojennej tułaczki sąsiedzi dokarmiali go.

Baldachim z drzwi i płachty

Zabawy na gruzach

Dom powoli podnosi się z ruin, ja bawię się w ogrodzie na gruzach
garażu niewybuchami. Niebiosa czuwały nad nami, dzieciakami;
nie odfrunęliśmy do Pana Boga. Cudowne, kolorowe szkiełka z
rozbitych butelek i syfonów z fabryki wód gazowych Gonerów
zalegają uliczkę. Robimy z nich kalejdoskopy. Najfajniejsza jest
zabawa w ruinach fabryki guzików na Dolnej. Guziki robiono
z muszli. Wiele całych, pięknych i dużych, walało się w gruzach.
Przesiadywałam tam z uchem wtulonym w muszle, słuchając szumu
odległych mórz.
Nie było światła. Wieczorami siedzieliśmy przy naftowych lampach lub śmierdzących karbidówkach. Nie było wody. Ta ze studni
zwierzętach
w naszym ogrodzie nie nadawała się do picia – znaleziono
w niej zwłoki mężczyzny. Ludzie nosili wodę ze źródełka
Minęło tyle lat od wojny, przy ulicy Huculskiej, które było również źródłem wiadoale gdy słyszę pomruk
mości: wymieniano tam informacje o tym, kto zginął, kto
zbliżającego się samolotu, ocalał, od kogo są wieści. Nie tracono nadziei, że ci, o których nic nie wiedziano, żyją. My czekaliśmy na ojca.
odczuwam panikę

Historię Psubrata opisałam w tomie opowiadań o
zatytułowanym „Włóczęga”. Psubrat, gdy po powstaniu wywieźli nas do Niemiec, żywił się padliną
i końskim łajnem. Wiem o tym z opowiadań mężczyzny, który ukrywał się w opuszczonych ruinach
Dolnego Mokotowa. On i Psubrat wyłazili nocą
z kryjówek na poszukiwanie wody i jedzenia. Długo
po wojnie ja i pies na dźwięk lecącego samolotu
chowaliśmy się pod stół. Psubrat dożył sędziwego wieku. Na starość
oślepł, stał się niedołężny, ale do końca traktowany był z szacunkiem, jak bohater.
Z zapisków mojego brata Andrzeja Terleckiego: Nasi sąsiedzi
odkopali i zabezpieczyli szereg przedmiotów, które zakopaliśmy
z ojcem podczas powstania. Kilka osób zgłosiło gotowość zwrotu
naszych mebli, rowerów, sprzętu gospodarskiego albo wskazywali tych,
co się nie kwapili do zwrotu. (...) Robimy naradę, co dalej. Wyłoniły
się trzy warianty: odbudować dom i zostać w Warszawie, jechać do
stryja do Garbowa i tam się urządzić, osiedlić się na zachodzie.
Wybraliśmy wariant pierwszy, łudząc się, że ojciec żyje i wróci. (...) Po
czterech dniach jeden z pokoi miał dach i oszklone okna, do pieca
podłączona jest kuchenka, tzw. koza. Koleżanka mamy remontuje
drugi pokój i tam zamieszka z córką. Dalszą część domu remontuje
firma produkująca mydło, świece i kapiszony. Dysponujemy jednym
pokojem i połową drugiego.
W połówce pokoju spałam ja. Pamiętam, zamiast dachu miałam
baldachim z drzwi i płachty.
nr 1-2, styczeń-luty 2010

Autorka.
Dolny Mokotów,
lata powojenne

Fot. Archiwum M. Terleckiej

Miejsca

Swojski pejzaż

Z zapisków brata: ...mówią, że ojciec zginął w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Janek Stolarski, starszy brat mojego kolegi, był
świadkiem, jak podczas ewakuacji obozu do Hamburga ojciec nie
wytrzymał i rzucił się na esesmana, aby go odepchnąć, gdy ten zaczął
dusić butem chłopca Żyda czy Cygana, który zasłabł. Esesman
zastrzelił ojca.
Minęło tyle lat od wojny, ale gdy słyszę pomruk zbliżającego się
samolotu, odczuwam panikę. Ale już pejzaż z gruzami jest czymś
swojskim, powojennym placem zabaw, niemal ogródkiem jordanowskim. Wzruszam się do dziś na widok ruin, opuszczonych
domostw, stert starych cegieł, zburzonych domów, śladów kul na
elewacjach kamienic – tu i ówdzie zachowały się w Warszawie.
Gruzy kojarzą mi się z powrotem do domu, którego właściwie nie
było, ale ocalało m i e j s c e, a na nim, po latach wojennych „przygód”, poczucie bezpieczeństwa.
Większość powracających do Warszawy odnajdowała jedynie
m i e j s c a.
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Życie

Randka w ruinach. Ulica Świętokrzyska od Jasnej do Marszałkowskiej. Po lewej zrujnowany
budynek PKO. Widoczne tory kolejki, którą wywożono gruzy. Z budynku wystaje blaszany
komin, dowód na to, że mieszkają tu ludzie
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wraca
do miasta

Stanisław Baranowski — fotograf amator, zostawił po sobie tysiące zdjęć. W „Stolicy” publikowaliśmy jego fotografie z okresu okupacji, m.in.
pokazujące płonące getto. Dziś przedstawiamy kilka zdjęć z roku 1945. Niestety, negatywy nie są w najlepszym stanie, porysowane i z plamami
wskazującymi na niewłaściwe wywołanie. Wydaje się nam jednak, że zdjęcia te są cennym dokumentem ukazującym Warszawę w pierwszych
powojennych miesiącach. Stanisław Baranowski fotografował nie tylko ruiny — na swoich zdjęciach utrwalił życie powracające do miasta

Placyk u zbiegu Brackiej, Chmielnej, Szpitalnej i Zgody.
Właściciel motocykla z koszem czeka na pasażerów

Narożnik ulic Zgoda i Sienkiewicza. Na pierwszym planie ruiny gmachu firmy wydawniczej Gebethner i Wolff.
Na drugim planie ruiny Filharmonii Narodowej

W tym zrujnowanym domu mieszkają już ludzie,
o czym świadczy postać chłopca na piętrze
Budynek PAST-y. Widok z podwórka domu
przy ulicy Bagno, gdzie ulokował się magazyn-sklep
ze wszystkim, co dało się wyciągnąć z gruzów
Wśród ruin odradzała się również roślinność
Uszkodzony budynek Prudentialu, widziany z ulicy
Świętokrzyskiej
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Panorama zburzonego miasta widziana z brzegu praskiego

nr 1-2, styczeń-luty 2010

Teatr na gruzach
Tomasz MoÊcicki
Za datę odrodzenia życia teatralnego w powojennej Warszawie uznaje się 17 stycznia 1946 r. — dzień premiery „Lilli Wenedy” Juliusza
Słowackiego wystawionej przez reaktywowany Teatr Polski w swej świeżo wyremontowanej po wojennych zniszczeniach siedzibie. Otwarcie Teatru
Polskiego — choć symboliczne — nie było jednak początkiem powojennych dziejów warszawskich scen
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kaprysem pięknoduchów. Stało się jednak inaczej. 20 września
1944 r. w gmachu dyrekcji kolejowej przy Wileńskiej 2/4 rozpoczął działalność Referat Kultury i Sztuki przy Wydziale Propagandy i Prasy Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy.
Kierował nim Jan Mroziński, przedwojenny aktor łódzkich
teatrów, artysta niezmiernie ceniony przez Leona Schillera.
Rozpoczął on szybkie starania o uruchomienie – prowizorycznego choćby – teatru. Upatrzył sobie nawet nań lokal – było nim
przedwojenne kino Era przy ulicy Inżynierskiej 4, gdzie później
przez całe lata mieściło się kino Syrena. (Obecnie jest tu studio
telewizyjne. Może warto byłoby wyróżnić ten bardzo już dzisiaj
zmieniony obiekt chociaż skromną pamiątkową tablicą?).

Premiera pod ostrzałem

Trudno nam, ludziom sytym, nieznającym dojmującego chłodu
i powszechnej nędzy, wyobrazić sobie te początki. Jakąś miarę
może nam dać relacja znanej przed wojną aktorki Stanisławy

Fot. Archiwum Stolicy

W

szystko zaczęło się już jesienią 1944 r. W chwili gdy lewy
brzeg miasta wykrwawiał się w dobiegającym tragicznego
końca Powstaniu Warszawskim – na brzegu praskim, wyzwolonym 14 września od Niemców, rozpoczynało się powojenne
życie. Także teatralne.
Trudno było oczywiście oczekiwać natychmiastowego odrodzenia warszawskiego teatru w całej jego chwale. Praga, choć
teoretycznie już wolna, pozostawała pod obstrzałem zza Wisły.
Poruszanie się w okolicach Dworca Wileńskiego i przedwojennej
siedziby władz kolei państwowych przy Targowej wymagało specjalnego zezwolenia i groziło śmiercią. To praskie centrum ciągle
należało do strefy frontowej. Wciąż obowiązywała tu godzina Pierwsza po wojnie
policyjna...
siedziba Teatru
Praga była pozbawiona prądu, a nadchodząca zima 1944/45 m.st. Warszawy
okazała się jedną z najcięższych w tamtych latach. Brakowało nie
przy ulicy
tylko opału i szyb w oknach, ale i żywności. Wydawałoby się, że Inżynierskiej 4
w tych warunkach teatr byłby nawet nie luksusem, lecz wręcz
na Pradze

Kawińskiej: Byłam głodna. Przyszłam dowiedzieć się, czy to prawda, że w dyrekcji kolejowej jest chleb. Zobaczyłam po drodze na
filarze kartkę z zawiadomieniem, że artyści dramatyczni, artyści
muzycy i personel techniczny winni zgłaszać się do pracy. Mroziński
przywitał mnie z radością: od następnego dnia miałam już talerz
zupy, bochenek chleba i próby. W takich właśnie warunkach:
głodu, zimna i powszechnego niedostatku – powstawało pierwsze powojenne przedstawienie w Warszawie. Była to stara sztuka
Józefa Korzeniowskiego „Mistrz i czeladnik” w reżyserii Janusza
Strachockiego i z dekoracjami Stanisławy Nowickiej, wówczas
noszącej jeszcze nazwisko Mrozińska. Dekoracje te mogły
powstać tylko dlatego, że ofiarni pracownicy teatru znaleźli na
pobliskim Dworcu Wileńskim skład farb, których nie zdążono Marszałkowska 81
wywieźć z Warszawy. 23 listopada 1944 r. już o godz. 15 (ze
w 1945 r.
względu na godzinę policyjną) odbyła się premiera przedstawie- Tu mieściła się
nia. W drugiej części wieczoru złożona z powracających muzy- pierwsza scena
ków Orkiestra m.st. Warszawy dała koncert, któremu towarzyszylewobrzeżnej
ły występy artystów baletu. Sztuka była grana wielokrotnie przy
Warszawy
pełnej widowni, pomimo wciąż gęsto padających pocisków, pomimo
— Teatr Mały
skromnych środków artystycznych – wspominał to pierwsze przedstawienie Janusz Strachocki.

skład mienia zagrożonego szabrem, mieszczący się w magazynie
mebli „Wróblewski i S-ka” naprzeciwko teatru. To przedstawienie
cieszyło się ogromnym powodzeniem i jako pierwsze doczekało
się prasowej recenzji. Spektakl został przyjęty życzliwie przez
publiczność, która burzliwymi oklaskami reagowała na mocniejsze
akcenty sztuki. „Moralność pani Dulskiej” stanowi bez wątpienia
poważną pozycję w historii odrodzonego teatru warszawskiego
i wkrótce już, mamy nadzieję, dorośnie do wymaganej odeń roli
ważnego czynnika w odbudowie psychicznej narodu. Autorem
tego tekstu zamieszczonego 12 grudnia w „Życiu Warszawy”
był Krzysztof Gruszczyński, w późniejszych latach autor socrealistycznych dramatów i tekstu znanej pieśni masowej „Tysiące rąk”.

Lewobrzeżny Teatr Mały

Dzieje tego pierwszego praskiego budynku teatralnego są bardzo krótkie. Nie przetrwał nawet miesiąca od pierwszej premiery.
Około 18 grudnia niemiecki pocisk trafił w kamienicę przy
Wileńskiej 23, której gruzy przygniotły dach Syreny. Przepadły

Dulska na Pradze

nr 1-2, styczeń-luty 2010

27

Fot. K. Pęcherski

Zespół Teatru m.st. Warszawy – bo tak nazwano ten pierwszy
warszawski teatr – nie spoczął na laurach i jeszcze przed premierą
„Mistrza i czeladnika” rozpoczął próby do następnej sztuki. Tym
razem miała to być „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej,
wystawiana według jedynego dostępnego wówczas egzemplarza
tekstu, dostarczonego przez Kawińską. Reżyserował Zygmunt
Bończa-Tomaszewski, przedstawienie powstawało w warunkach
trudnych dziś do wyobrażenia. Na Pradze wciąż pozbawionej
elektryczności jedynym źródłem światła były świeczki i szczyt
ówczesnego luksusu – karbidówki. Zima tamtego roku była
sroga. W prymitywnej, nieogrzewanej sali Syreny nie sposób było
prowadzić prób, dlatego też najczęściej organizowano je w ocalałych mieszkaniach. Premiera odbyła się w mroźne sobotnie popołudnie 9 grudnia 1944 r. Pod szlafrokami czy sukienkami noszono
swetry, flanele, co kto miał. Kostiumy w tej sztuce były modnymi
w 1938-1939 roku ubiorami z życia, które przetrwały okupację.
Grało się „Moralność pani Dulskiej” jako sztukę całkowicie współczesną – warunki techniczne absolutnie nie pozwalały na poszukiwania i interpretację w „stylu epoki”, a nawet mówiąc szczerze, nie
pamiętam, aby ktoś odczuwał gwałtownie potrzebę takich poszukiwań. Charakterystyka środowiska mieszczańskiego, ukazanego
w sztuce, zachowała pełną aktualność, odświeżona przez wydarzenia ostatnich lat, które wyzwoliły drapieżność tego środowiska w jej
najokrutniejszej formie – wspominała „Dulską na Pradze” scenografka przedstawienia i późniejsza kronikarka praskiego teatru
Stanisława Nowicka-Mrozińska. Choć do odtworzenia drobnomieszczańskiego salonu brakowało dosłownie wszystkiego –
udało się zdobyć niezbędne elementy dekoracji. Dostarczył ich

wypożyczone rekwizyty, co gorsza jednak – teatr znów pozostał bez
siedziby. Mroziński występował potem ze swoim zespołem w sali
zasłużonej szkoły przy Otwockiej 3 (jeszcze przed wojną wykorzystywanej przez wędrowny Teatr Powszechny), jego siedzibą stała się
też na jakiś czas hala słynnych przed wojną zakładów elektrycznych
Szpotańskiego na Kamionku. Ostatecznie, zresztą nie bez biurokratycznych korowodów, Jan Mroziński zdobył nową siedzibę dla
swego zespołu. W owym czasie, a była to połowa stycznia 1945 r.,
przy ulicy Zamoyskiego znajdowało się kompletnie zdewastowane
kino „Popularne”. W nim właśnie 3 lutego 1945 r. wznowiono
„Moralność pani Dulskiej”. Budynek ten stoi do dziś, a obecnie
przechodzi trzecią już gruntowną modernizację. Jest to dzisiejszy
Teatr Powszechny, obchodzący w tym roku 65. rocznicę istnienia.
Następną wystawianą sztuką były „Śluby panieńskie” Aleksandra
Fredry, które swą premierę miały 8 marca w gmachu przy
Zamoyskiego, zwanym jeszcze wciąż Teatrem Popularnym. Wkrótce
przedstawienie przeniesiono do pierwszej sali lewobrzeżnej
Warszawy oddanej na potrzeby teatru. Mieściła się przy
Marszałkowskiej 81 i otrzymała nazwę Teatr Mały. Był 19 kwietnia
1945 r.
Inne budynki teatralne wciąż były zrujnowane lub uległy całkowitemu zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego. Zachowały się
W 1945 r.
relacje aktorów przeprawiających się jeszcze w styczniu 1945 r. przy Wileńskiej 7
przez skutą lodem Wisłę na świeżo oswobodzony lewy brzeg miasta. zainaugurowała
Wychodzili na brzeg w okolicy Karowej i mijali ruiny zniszczonej swoją działalność
jeszcze we wrześniu 1939 r. Panoramy mieszczącej niegdyś Wielką Szkoła Dramatyczna
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Rewię, pierwszą siedzibę Teatru Malickiej, później Ali-Babę...
Te wyprawy wspominali jako trudny do wyobrażenia wstrząs.
Towarzyszyła im cisza wypalonych ruin, na zawalonych gruzem ulicach wciąż leżały niepogrzebane trupy.

Sceny wojny

Teatry podzieliły los miasta; całkowitej zagłady uniknęło
jedynie kilka przedwojennych obiektów. Wielki kompleks
Opery Warszawskiej, Teatru Narodowego i Nowego mieszczący się we wspaniałym gmachu projektu Corazziego od września 1939 r. był ruiną. Tam, gdzie kiedyś znajdowała się scena,
leżały rozkładające się zwłoki rozstrzelanych ludzi. Pobliska
Galeria Luxenburga, w której piwnicach występowali niegdyś
artyści słynnego „Qui Pro Quo” (tuż przed wybuchem wojny
był tam Teatr Kameralny Karola Adwentowicza, w czasie
wojny zaś jawny teatrzyk Rozmaitości Jar) – była wypalonym
szkieletem pięknego kiedyś budynku. Powstanie Warszawskie
i systematyczne unicestwianie architektury Warszawy przetrwało zaledwie kilka scen: Ateneum, Teatr Malickiej mieszczący się w kamienicy przy Marszałkowskiej 8 (dziś jest to siedziba TR Warszawa) i Teatr Polski, który w czasie powstania
uległ dewastacji. Jego gmach jednak stał, na podłogach walały
się wspaniałe ongiś kostiumy i resztki dekoracji. Ocalała też
teatralna dokumentacja: egzemplarze sztuk, fotografie – i dziś
jest to rzadki, niemal kompletnie zachowany zbiór teatralnych
varsavianów. Przedwojenny dyrektor Teatru Polskiego Arnold
Szyfman energicznie przystąpił do zabezpieczania ocalałych
rzeczy, wdając się przy okazji w spór z Mrozińskim, który do
„Ślubów panieńskich” powybierał z kostiumerni Polskiego to,
co jeszcze nadawało się do scenicznego użytku, a co lutowej
nocy 1945 r. z prowizorycznych garderób teatru na Pradze
skradli złodzieje.

Fot. J. Zieliński

Absolwenci 1945/46

Trudno dziś uwierzyć, ale w tych skrajnie prymitywnych
warunkach, chłodzie i zapadających szybko ciemnościach,
niedostatku, w którym luksusem stawała się miska zupy
i bochenek chleba, rozpoczęto nauczanie młodych adeptów
aktorstwa. W 1945 r. zainaugurowała swoją działalność Szkoła
Dramatyczna, założona przez Janusza Strachockiego przy
Wileńskiej 7. W tej właśnie szkole rozpoczęli naukę aktorstwa
m.in. Tadeusz Janczar i Józef Nalberczak. Pierwsi absolwenci
z rocznika 1945/46 uzyskali dyplomy aktorów zawodowych
wystawione przez Państwową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi,
której członkowie podkreślali wysoki poziom zawodowy studentów świeżo pasowanych na aktorów zawodowych. A przecież ci młodzi ludzie uczyli się aktorskiej profesji, ćwicząc
w warunkach trudnych dziś do wyobrażenia: nocami, w wyziębionych pokoikach, na korytarzach, a nieraz w… łazienkach,
jedynym miejscu zapewniającym nieco spokoju w przeludnionych mieszkaniach.

Testament Jaracza

Nowy rozdział

Zakończenie II wojny warszawski teatr uczcił premierą, która
stała się zarówno symbolicznym zamknięciem rozrachunku z niemiecką okupacją, jak i z niezrealizowanymi planami repertuarowymi na sezon 1939/40. 8 maja 1945 r. w Teatrze Popularnym
odbyła się premiera „Burmistrza Stylmondu” Maurice’a
Maeterlincka, sztuki o antywojennej i antytotalitarnej wymowie.
Przed wojną Arnold Szyfman planował ją wystawić jako premierę
inaugurującą sezon 1939/40. Teraz pokazano ją w zmagającym
się z powojenną biedą Teatrze Popularnym w inscenizacji
Ryszarda Wasilewskiego z Januszem Strachockim w roli tytułowej. Nowy sezon Teatr m.st. Warszawy rozpoczął 3 września
1945 r. prapremierą sztuki „Obcym wstęp wzbroniony” autorstwa popularnej przed wojną aktorki Heleny Buczyńskiej, która
swoją sztukę opowiadającą o postawach ludzi teatru w czasie
wojny nazwała reportażem scenicznym. Dziś kompletnie zapomniana, w tamtym czasie budziła wśród widzów emocje, o które
teraz w teatrze raczej trudno. Mieczysław Milecki, jeden z wykonr 1-2, styczeń-luty 2010

Cytaty z książki „Teatr wśród ruin Warszawy”, Stanisława Mrozińska, Warszawa

Teatr Polski, druga 1988; „Pamiętnika Teatralnego” 2009 zeszyt „Teatr Polski Ludowej 1944-54”
połowa lat 40. oraz „Słownika biograficznego teatru polskiego”, t. 1, 2, Warszawa 1973; 1993

Fot. A. Funkiewicz

W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Pragi odradzał się
Związek Artystów Scen Polskich. Strachocki już w listopadzie
1944 r. rozpoczął ewidencjonowanie zgłaszających się do pracy
artystów sceny. Wówczas chodziło oczywiście głównie o zapewnienie im minimum egzystencji w tych skrajnie trudnych warunkach i zatrudnienie w powstającym właśnie zespole artystycznym. Jednak niecałe pół roku później, 26 kwietnia 1945 r., Teatr
Popularny stał się miejscem pierwszych obrad Walnego
Zgromadzenia Gniazda Warszawskiego wznawiającego działalność ZASP-u. Dyskutowano oczywiście o przyszłości polskiego
teatru, zajęto się też działającym wciąż domem aktora weterana
w Skolimowie. Najważniejszym jednak i jeszcze do dziś dyskutowanym tematem obrad była postawa polskiego aktorstwa w czasie niemieckiej okupacji. Zaproszony na obrady przedwojenny
prokurator Jerzy Sawicki, znany miłośnik teatru i znawca psychologii aktorów, w swoim przemówieniu nawoływał do wnikliwej
i surowej oceny postaw artystów – jako tych, na których polska
historia nałożyła szczególne moralne obowiązki wobec narodu.
Zjazd ten miał się stać początkiem działalności komisji weryfikacyjnych ZASP-u, które w następnych latach oprócz wydania
wielu sprawiedliwych ocen sprawiły, że – według naszej dzisiejszej wiedzy – wielu artystów zostało skrzywdzonych. Historia
Marii Malickiej, Romana Niewiarowicza i innych ulubieńców
Warszawy, którym zabroniono na zawsze lub na jakiś czas występów na stołecznych scenach, pokazuje, jak łatwo o niesprawiedliwość – którą trudno potem naprawić. O umiar apelował umierający w otwockim sanatorium, wyczerpany wojennymi przeżyciami Stefan Jaracz. Jego ostatni, napisany tuż przed śmiercią
w sierpniu 1945 r. list, zwany testamentem Jaracza, nawołujący
do zachowania właściwej miary w ocenie tamtego czasu – był
niewysłuchanym do końca głosem rozsądku.

nawców, wspominał: Miesiące grania „Obcym wstęp wzbroniony”
dla aktora warszawskiego były okresem wstrząsającym. Ludzie na
widowni płakali, rzucali kwiaty na scenę, śpiewali, byli z nami.
Kilka miesięcy później, 17 stycznia 1946 r., odbyła się słynna
premiera tragedii Słowackiego przywracająca Warszawie Teatr
Polski. To prawda, ta „Lilla Weneda” otwierała nowy rozdział
w dziejach warszawskich scen, jednocześnie jednak była symbolicznym pożegnaniem teatru przedwojennego. W tym bowiem
przedstawieniu swoją ostatnią rolę – Ślaza – zagrał aktor legenda
polskiego teatru, twórca Reduty, śmiertelnie już wówczas chory
Juliusz Osterwa. Premiera w Teatrze Polskim była powrotem do
wielkiej romantycznej literatury i zwracała warszawiakom jeden
z najpiękniejszych teatralnych gmachów. Dziś jednak należy
pamiętać, że zanim oklaskami przyjęto pierwszą powojenną premierę Teatru Polskiego – garstka polskich artystów w najtrudniejszym okresie, w warunkach zdawałoby się uniemożliwiających uprawianie sztuki, sprawiła, że ożył warszawski teatr.
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Historyczny mecz
Fot. Ze zbiorów J. Piekarzewskiego

Krzysztof Stodolski
25 marca 1945 r. na długo zapadł w pamięci warszawskim
sympatykom sportu. Odbył się wówczas pierwszy po wojnie
oficjalny mecz piłki nożnej. Było to wydarzenie — rzec można
— historyczne

bramki w nowo otwartym sezonie piłkarskim w odrodzonej
Polsce. W drugiej połowie padło aż pięć goli i mecz zakończył
się remisem 3:3. Bramki dla Polonii zdobyli Brzozowski,
Odrowąż i Stańczyk, zaś dla TUR-u – oprócz Napiórkowskiego
– Cymerman i Wypijewski. Według relacjonującego to spotkanie „Życia Warszawy”, na specjalne wyróżnienie zasłużyli
Brzozowski z Polonii i Wypijewski z TUR-u. Po meczu
zawodnicy byli mocno zmęczeni, co spowodowane było brakiem treningu i rozgrywką na trudnym terenie. Mecz sędziował Nowakowski, który ze swoich obowiązków wywiązał się
bez zarzutu.
Sam wynik, choć efektowny, nie był w tym dniu najważniejszy. Ważniejsza była możliwość spotkania się ocalałych warszawiaków. A frekwencja dopisała, bowiem na trybunach pojawiło się wówczas prawie 3000 widzów, co w tych okolicznościach
było liczbą imponującą. Mecz był zapowiadany nie tylko jako
inauguracja sezonu, ale także jako zebranie wszystkich działaczy i zawodników (tuż przed spotkaniem zmieniono nazwę
imprezy na Pierwsze Walne Zgromadzenie Sportowców
Stolicy). Zgromadzenie to miało na celu utworzenie związku
piłkarskiego i wybór jego władz.

K

iedy 17 stycznia 1945 r. oddziały 1. Armii Wojska Polskiego
wkroczyły do opustoszałej lewobrzeżnej Warszawy, można
było wreszcie powiedzieć: „Warszawa jest wolna”. Miasto pokrywały miliony metrów sześciennych gruzu oraz tysiące min i niewybuchów. Mimo to zaczęły się masowe powroty warszawiaków.
Ludzie nie mieli gdzie mieszkać, brakowało żywności, wody, nie
było także elektryczności i leków. Jako że prawobrzeżna część stolicy została mniej zniszczona, to tam koncentrowało się życie jej
mieszkańców. Nikt wtedy nie przypuszczał, że już dwa miesiące
później odbędzie się pierwsza impreza sportowa w wyzwolonej
spod hitlerowskiej okupacji Warszawie.

Otwarcie sezonu piłkarskiego

Rozgrywki o tytuł mistrza Warszawy

Fot. Ze zbiorów W. Szczepaniaka
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Niespodziewanie 21 marca 1945 r. w „Życiu Warszawy” ukazała
się informacja, iż w najbliższą niedzielę o godzinie 12 nastąpi otwarcie sezonu piłkarskiego. Naprzeciwko siebie miały stanąć drużyna
KS TUR Okęcie (zał. 1929 r.) i Milicyjny Klub Sportowy Polonia
(zał. 1911 r.). Mecz planowano rozegrać na zrujnowanym stadionie
AZS im. Ignacego Paderewskiego w parku Skaryszewskim.
Początkowo boisko nie nadawało się do użytku, ale dzięki pomocy
milicjantów udało się je prowizorycznie uporządkować – na tyle, by
móc rozegrać mecz.
Samo spotkanie zaczęło się z godzinnym opóźnieniem. Przy pięknej wiosennej pogodzie obie ekipy stworzyły niesamowity spektakl.
Przed meczem minutą ciszy uczczono poległych w czasie wojny
sportowców. Do przerwy prowadzili gracze z Okęcia, po golu
Napiórkowskiego, który tym samym stał się pierwszym strzelcem

Co ciekawe, do pierwszego wydarzenia sportowego w wyzwolonej Warszawie miało dojść już 4 marca 1945 r. Miał to być
mecz piłkarski pomiędzy wznawiającym swą działalność dwukrotnym mistrzem Warszawy KS Grochów a ekipą TUR
Okęcie. Zawody planowano na boisku przy ulicy Podskarbińskiej, ale z niewyjaśnionych dziś przyczyn mecz nie
doszedł do skutku.
Po udanej inauguracji sezonu w krótkim czasie wiele klubów
piłkarskich wznowiło swoją działalność, a już w połowie
kwietnia doszło do spotkania przedstawicieli około 30 klubów
czynnych w Warszawie i jej okolicach. Reaktywowano
WOZPN, czyli Warszawski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
i postanowiono zorganizować rozgrywki o tytuł mistrza
Warszawy. Z 24 najlepszych teoretycznie drużyn utworzono
dwie grupy; wyłonione dwa najlepsze zespoły z każdej grupy
miały się spotkać w turnieju finałowym. 27 maja 1945 r. odbyła się pierwsza powojenna kolejka eliminacji grupowych.

Kochana ciocia Unra
Joanna Papuziƒska
Krążąc po znajomych ulicach Śródmieścia, można się jeszcze czasem natknąć na jakiś zapomniany artefakt, ocalały z niesprecyzowanych
przyczyn; na przykład bramę kamienicy przy Hożej 35 zdobi mocno sfatygowana tabliczka upamiętniająca działalność UNRRA na rzecz
społeczeństwa polskiego. Czyżby zapomniano o niej w ferworze walki ze złowrogim imperializmem?

UNRRA

Tak się składa, że kochana „ciocia Unra”
była dobrą wróżką mojego dzieciństwa.
Nasza liczna rodzina zaliczała się do
beneficjentów tej instytucji i bez przesady można powiedzieć, że mogła przetrwać jedynie dzięki darom unrowskim. Żyliśmy nieco na wariackich
papierach, w domu kłębiło się mnóstwo dzieci, a tylko jedna osoba – mój
ojciec – pracowała na utrzymanie
tego zbiorowiska. Z UNRRA
pochodziły drewniane łóżka polowe
„kanadyjki” lub z rosyjska „rozkładuszki”, na których się spało, i zielone wojskowe kołdry, którymi
się przykrywaliśmy; ubrania z demobilu, w których chadzali moi
starsi bracia, ale też kredki, jakieś zabawki (lalka „śpiąca”) i dziecinne spodnie od dresu, tak zwane owerole (nienawidziłam ich
szczerze!).
Ale największą sensację budziły paczki żywnościowe. Nigdy nie
było wiadomo, co w nich się znajdzie i do czego to coś ma służyć,
a tajemnicze napisy na opakowaniu stanowiły prawdziwe wyzwanie dla mojego umysłu, bo za wszelką cenę usiłowałam ponadawać im znaczenia, nie mając, oczywiście, pojęcia o języku angielskim. Pamiętam też pierwsze zetknięcia z gumą do żucia i oranżadą w proszku (fioletową).
Choć działalność UNRRA szybko została przerwana, jej dary
służyły jeszcze Polakom przez długie lata, ponieważ były to na
ogół rzeczy solidne i praktyczne. Ja jestem tego dobrym przykłanr 1-2, styczeń-luty 2010

dem. Po latach spotkałam czarującego młodzieńca, który
wkrótce stał się moim mężem; zamieszkaliśmy w pokoiku asystenckim na osiedlu „Przyjaźń” na Jelonkach. Niedługo przyszła na świat córeczka, a nie mieliśmy kompletnie nic – cały
nasz majątek stanowiły dwie zielone unrowskie kołdry: jego
i moja. I jeszcze pudło, również unrowskie, z giętej sklejki,
które najpierw było dziecinnym łóżeczkiem, a potem zostało
przerobione na szafkę. Szafeczka gdzieś przepadła w pomroku dziejów, ale kołder – nie uwierzycie państwo – używamy
po dziś dzień. Zmieniliśmy tylko ich
poszycia na bardziej pokojowe – niebieskie – w pobliskiej pracowni kołder (szacowne te instytucje także zginęły gdzieś
bez śladu, choć błękitne poszycia do
dziś solidnie się już przetarły i wypadałoby je znów wymienić).
Tak więc mimochodem staliśmy się
kustoszami pamięci „cioci Unry”, ale
nie jesteśmy w tym dziele jedyni.
Wśród tych, którzy przeżyli dzieciństwo w zgruzowanej Warszawie,
można i dziś spotkać takich, którzy
przechowują stare zielone koce „jeszcze unrowskie” lub inne
dary. Wyróżnia je spośród domowych rupieci to, że nie są anonimowe, zachowały pamięć o swym pochodzeniu i historii.
Intrygują mnie losy tej tablicy na Hożej. Czy możliwe, że
przegapiałam ją, drepcząc przez tyle lat po Śródmieściu?
A może w latach najostrzejszej ideowej walki z ohydnym
„wujem Samem” była ona litościwie przysłonięta jakimś innym
szyldem, co się zdarzało w Warszawie? Domyślam się, że
w ocalałym z wojny domu na Hożej 35 musiały się mieścić
w latach 1945-1947 pomieszczenia biurowe UNRRA i stąd ta
tablica. Ale żadnych faktów ani ja, ani moja rodzina nie potrafimy sobie przypomnieć. Została tylko pamięć rzeczy.
Fot. A. Beksiak

czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy
(United Nations Relief and Rehabilitation Administration),
była organizacją międzynarodową utworzoną w 1943 r. z inicjatywy USA dla niesienia pomocy krajom najbardziej poszkodowanym przez wojnę. Za jej pośrednictwem płynęły m.in. do
Polski lekarstwa, żywność, odzież, sprzęty domowego użytku
i inne dobra. UNRRA została w roku 1945 przejęta przez
ONZ, zaś w 1947 r. zlikwidowana.

Tablica na bramie
kamienicy przy ulicy
Hożej 35

Joanna Papuzińska, prozaik, poetka, autorka bajek i wierszy dla dzieci
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Tajny agent z firmy ASEA
Krystyna Koliƒska
Obok tekstu publikujemy zdj´cia Warszawy z lat 1945 i 1947 autorstwa Svena Norrmana
Jest sierpień 1975 r. Upał, jakiego nie pamięta Szwecja od wielu dziesiątek lat. W południowej części Sztokholmu w słonecznym mieszkaniu
przy Nytorgsgatan 15 wita mnie Sven Norrman. Poleconą przez znajomych z Warszawy, zaprosił mnie tutaj na dłuższą rozmowę przy szklance
mineralnej. Sven Norrman, mocno już starszy pan, ma na szczęście dobrą pamięć i zaraz zacznie opowiadać o swoim życiu
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gabinecie na prawo od salonu na ścianach wiszą dzieła Juliana
Fałata (sygnowane „Zakopane 1909”), Tadeusza Cieślewskiego
(na jednym z obrazów widnieją wtuleni w podniesione kołnierze dorożkarze na koźle, oszronione grzywy koni, w tle katedra św. Jana i Zamek
Królewski). Są też wizje architektury Stanisława Noakowskiego i rysunki
Aleksandra Orłowskiego. Zatrzymuję dłużej wzrok na obliczu Zygmunta
III Wazy, przedstawionym na bardzo starym sztychu. Norrman objaśnia:
„Znalazłem go ongiś u starego antykwariusza na... Newskim Prospekcie,
bo i tam zawędrowałem w czasie mojego długiego życia”.
Gospodarz umieścił nad obrazami skrzyżowane polskie szable; oryginalne
kawaleryjskie z wrześniowej kampanii 1939 r. „Zdobył” je na jakimś targowym placyku, gdy tuż po wojnie, na początku 1945 r. przemierzał Warszawę,
żeglując z aparatem w ręku po morzu ruin.

Warszawiak z wyboru

Pierwsze spotkanie Svena Norrmana z naszym krajem nastąpiło
w 1923 r. i było to zarazem pierwsze spotkanie z Warszawą. Spodobało
mu się i miasto, i ludzie... Zamieszkał w Hotelu Europejskim. Przedtem
nawet mu się nie śniło, że zwiąże się z polską stolicą nie tylko zawodową
pracą, ale i niebezpieczną działalnością konspiratora podczas okupacji.
Był przecież Szwedem, urodził się w Sztokholmie, a tu niespodziewanie
przyjął rolę tajnego agenta na rzecz podziemnej Polski. Już jako student
politechniki praktykował w szwedzkim przedsiębiorstwie ASEA
(Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget). Wkrótce zdobył dyplom
inżyniera elektryka. Krewni jego ojca, kierownika drukarni „Svenska
Dagbladet”, mieszkający wówczas w Finlandii wchodzącej w skład carskiego imperium, mówili mu: „Ucz się rosyjskiego. Rosjanie nie mają
zbyt wielu swoich inżynierów, wielka więc przyszłość czeka tam każdego
fachowca”. Posłuchał rad i już ze znajomością rosyjskiego wylądował,
jako pracownik firmy ASEA, na razie w... Niemczech. W przyszłości
świetna znajomość tego języka bardzo mu się przydała. Po pewnym
czasie dyrektor firmy zwrócił się do młodego inżyniera: „Pan dobrze zna
język rosyjski, proponuję więc panu stanowisko eksperta ASEA na kraje
wschodnie!”. Przyjął ofertę i w 1915 r. pojechał do Piotrogrodu, by kierować tam fabryką Maszyn Elektrycznych. W Piotrogrodzie przeżył
rewolucyjne dni, salwę „Aurory”, szturm na Pałac Zimowy i zmianę
nazwy miasta na Leningrad. Dziesięć lat później otrzymał od dyrekcji

ASEA propozycję stworzenia w Warszawie Towarzystwa Sprzedaży
wyrobów szwedzkiego przedsiębiorstwa. Do naszej stolicy przyjechał
z żoną i córeczką Ingrid. Zamieszkali kolejno w Alejach Ujazdowskich,
przy Królewskiej, a tuż przed wybuchem wojny przy ulicy Frascati 6.
Pamięta, jakby to było wczoraj, tę ostatnią sierpniową niedzielę.
„Poszedłem na mecz futbolowy Polska – Węgry i wtedy utwierdziłem się
w przekonaniu, że zanosi się na coś poważnego; nie dostrzegłem bowiem
na meczu Rydza-Śmigłego, a był on namiętnym kibicem... Nie zapomnę
też ranka 1 września, kiedy to nagle zbudził mnie telefon szefa technicznego z naszej fabryki przy Terespolskiej: »Panie dyrektorze! Strzelają,
wojna wybuchła!«. A ja na to: »Przecież to zapowiadane ćwiczenia przeciwlotnicze. Mógł pan poczekać z tym telefonem i nie budzić mnie tak
wczesnym rankiem«. A to była już wojna! My, Szwedzi, dostaliśmy rozkaz
zgromadzenia się w budynku poselstwa przy Bagateli. Z pokoju na górze,
gdy rozpoczęły się naloty, zbiegaliśmy do piwnicy. Zaczęły się pertraktacje
ministerstwa Szwecji i Norwegii o zgodę na opuszczenie przez nas, neutralnych obywateli, bombardowanej Warszawy. W końcu wyjechałem
samochodem do Rygi, potem do Szwecji, a jesienią znalazłem się
w Berlinie. Stamtąd Niemcy zorganizowali dla dyplomatów, dziennikarzy
i innych obywateli neutralnych krajów pokazową wycieczkę do Warszawy.
Do waszej zniszczonej, bohaterskiej stolicy pojechaliśmy pociągiem. Już
na dworcu oczekiwał nas urzędnik niemiecki w mundurze, witając słowami: »Niektórzy z państwa znacie już to miasto. Przedstawia ono obecnie
zupełnie inny widok, niż pamiętacie. Wiedzcie, że to Polacy są sami sobie
winni, że bronili się tak zaciekle, aby nie rzec – zbrodniczo... Mamy
nadzieję, że wracając po tej wizycie do swoich krajów, będziecie o tym
mówić. To powinno być ostrzeżeniem, tak bowiem z własnej winy może
w przyszłości wyglądać i Londyn, i Paryż...«. Zostałem w Warszawie,
w moim dawnym mieszkaniu, aby dopilnować interesów ASEA, zebrać
rozproszony personel i uratować naszą fabrykę. Później, po zajęciu domu
na mieszkania dla Niemców, znalazłem schronienie w siedzibie
Szwedzkiego Monopolu Zapałczanego...”.

Na szlaku Londyn — Sztokholm — Berlin — Warszawa

Było to już po kapitulacji Francji. Rząd polski przeniósł się do Londynu
i trzeba było stworzyć nowe szlaki kurierskie. Przed wojskową komórką
łączności z zagranicą o kryptonimie „Zagroda”, podległą Komendzie

Głównej AK, stanęło nowe zadanie. Jedna z baz o kryptonimie
„Anna”, znajdująca się w Sztokholmie, miała przekazywać pocztę
i pieniądze z londyńskiej centrali via Sztokholm i Berlin do
Warszawy. Trzeba było przetrzeć drogi na terenie Niemiec, znaleźć możliwość dostarczenia poczty do Berlina. Elżbieta Zawacka
(pseudonim „Zo”), oddelegowana ze Śląska do Warszawy, już
w połowie 1941 r. rozpoczęła niebezpieczną pracę wojskowej
kurierki. Szła więc poczta do Berlina, stamtąd zabierali ją Szwedzi,
dostarczając ludziom z „Anny”.
Jak doszło do udziału szwedzkich obywateli w tej niebezpiecznej grze? Otóż, interesy handlowe, współpracujących już wiele
lat przed wojną, firm i spółek sprowadziły do naszego okupowanego kraju szwedzkich przemysłowców. Wracając do przedsiębiorstw, wracali równocześnie do swoich dawnych pracowników
– fachowców polskich. Odżywało i rodziło się wzajemne zaufanie, a często i przyjaźń.
Kierowniczką „Zagrody” została Emilia Malesa, pseudonim
„Marcysia”. Rozpoczęło się mozolne montowanie kontaktów.
Dyrektorem naczelnym w ASEA był wówczas on – inżynier Sven
Norrman, a jednym z pracowników – nasz rodak, inżynier
Aleksander Brzuzek. Szwedzi nie podlegali ścisłej kontroli na
granicy. Tadeusz Radzyński, ówczesny pracownik Spółki Akcyjnej
„Polskie Towarzystwo Elektryczne”, przejętej w 1937 r. przez
ASEA, opisał w warszawskiej prasie w 1968 r. współpracę
Norrmana z polskim podziemiem. Z jego relacji wynika, że
Szwed przywoził do okupowanej stolicy listowne przesyłki do
warszawskich rodzin od bliskich za granicą i vice versa. Przemycał
też zdjęcia robione przez Radzyńskiego, mikrofilmy, raporty
o sytuacji w kraju pod okupacją i obcą walutę. W tych niebezpiecznych akcjach brało udział wielu Polaków, w tym inżynier Brzuzek, zastępujący Norrmana w czasie jego pobytów
w Szwecji.
W 1942 r. doszło do wsypy, nastąpiła fala aresztowań Polaków
(zatrzymano również inżyniera Brzuzka). W takiej to sytuacji
przyszło do firmy pismo z Krakowa: urzędowa zgoda na udzielenie wjazdowej wizy do GG dyrektorowi Norrmanowi. Radzyński,
jako ówczesny pełnomocnik ASEA reprezentujący spółkę, aby
ostrzec inżyniera, zredagował urzędowy list – i zapraszający,
i jednocześnie odradzający mu w zawoalowany sposób przyjazd
do Warszawy.
Radzyński, opowiadając o „sprawie szwedzkiej”, podał kilka
szczegółów swojej ostatniej rozmowy (w tych samych tragicznych dniach lipca 1942 r.) z inżynierem Piotrem Drzewieckim
– jednym z poprzednich prezydentów Warszawy. Inżynier
Drzewiecki był akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej
szwedzkiej firmy. Wówczas i on został aresztowany i znalazł
się z innymi kolegami na Pawiaku. Przewieziony do Niemiec
nie doczekał już rozprawy; zmarł po śledztwie w więzieniu
8 grudnia 1943 r.
Rok wcześniej, jeszcze przed aresztowaniem inżyniera Brzuzka,
podziemna robota szła pełną parą. Łączniczka „Zagrody” o pseunr 1-2, styczeń-luty 2010

Stare Miasto

Ruiny getta
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Gruzy katedry św. Jana sięgały pierwszego piętra
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donimie „Lula” (Róża Marczewska) pośredniczyła między swoją
komórką a Brzuzkiem, który wkrótce został zaprzysiężony pod
pseudonimem „Drzazga”.
Z kraju szła poczta i tajne przesyłki; „Zagroda” przekazywała je
„Drzazdze”, „Drzazga” Norrmanowi, Norrman „Annie”, „Anna”
centrali w Londynie. Do kraju szła poczta i dolarowe przesyłki.
Centrala przekazywała je sztokholmskiej bazie „Anna”, a „Anna”
Szwedom. Potem to wszystko trafiało do Brzuzka, od niego przesyłki odbierali pracownicy „Zagrody”, m.in. Helena Rudzińska
o pseudonimie „Helena”.
Nastał rok 1942. Norrman (pseudonim „Szirer”) woził już nie
tylko przesyłki dla „Anny”. Zaczynało być niebezpiecznie.
W maju tegoż roku generał Grot-Rowecki w meldunku do centrali dał wyraz swoim obawom: „Poza naszą korespondencją
Szirer zabiera również pocztę p. Krauze (ludowcy). Skoczek
Strzelecki oczekuje przez Szirera prywatnych pieniędzy z Anglii.
(…) Ponadto powierzane są im [Szwedom] wielkie poczty. Nie
można dopuścić, aby się zasypali”.
Norrman nie pojawił się jednak wtedy w Warszawie. W październiku wielu z aresztowanych – w tym Aleksander Brzuzek,
Henryk Wysocki, Felicja Dangel, Gizela Zbyszyńska (sekretarka
Svena Norrmana) – zostało wywiezionych do Berlina. Część
wysłano stamtąd do obozów koncentracyjnych, reszta miała stanąć przed berlińskim Trybunałem Ludowym (Oberreichsanwalt
beim Volksgerichtshof ). W meldunku Komendy Głównej AK
z grudnia tegoż – 1942 – roku jest zdanie: „Starania czynione
o zwolnienie Drzazgi nie dały rezultatu”. Akta oskarżenia
z 15 grudnia 1943 r. i rozprawy z 22 marca 1944 r. przed
Trybunałem Ludowym obejmują nazwiska Brzuzka, Gizeli
Zbyszyńskiej, Zygmunta Zbyszyńskiego, Felicji Dangel, Jerzego Pawlikowskiego, Poznańskiej, Laskowskiego, Skulskiego,
Pieczonki. Raz po raz pada też nazwisko Norrmana.
Aleksander Brzuzek, „Drzazga”, wyrokiem owego berlińskiego
sądu został skazany na karę śmierci przez ścięcie toporem. Wyrok
wykonano w lipcu 1944 r.

„Uwaga, Sven Norrman jest niebezpieczny”

Drewniany most na Karowej, udekorowany zdjęciami ówczesnych prominentów, 1947

Ulica Marszałkowska

Te słowa w ściśle tajnym raporcie skierował szef SS i policji
Heinrich Himmler do ministra spraw zagranicznych Rzeszy
Joachima von Ribbentropa. Raport z pieczęcią „Tajna sprawa
państwowa” nosił datę 31 grudnia 1942 r., czyli minęło już
ponad sześć miesięcy od fali aresztowań w Warszawie.
W dzisiejszym mieszkaniu „niebezpiecznego” Svena Norrmana
oglądam postrzępioną reprodukcję owego niemieckiego dokumentu i pytam: Czy wówczas uprzedził ktoś pana o niebezpieczeństwie?
Odpowiada: „Moja ostatnia wyprawa w czasie okupacji do
Warszawy odbyła się kilka tygodni przed tragicznym lipcem.
Wiozłem wtedy w bagażu 40 tys. dolarów. Niemcy mnie wówczas jeszcze w ogóle nie podejrzewali. Na lipcową podróż przygotowano mi do przerzutu pokaźną ilość pieniędzy i tajnej kore-

spondencji... W końcu tego miesiąca, gdy lada dzień miałem już
ruszyć do Warszawy, ostrzeżenia przyszły z innych źródeł. Oto
niespodziewanie zjawił się w moim sztokholmskim mieszkaniu
jeden z moich polskich przyjaciół, przekazując wiadomość, że
gestapo poszukuje w Warszawie tajnego agenta z firmy ASEA.
Chodziło o mnie. Tymczasem miałem dodatkowo jeszcze inne
zlecone zadania. Otóż Hermann Goering bardzo zainteresował
się patentem mojego rodaka nazwiskiem Källe na generator gazowy dla motoryzacji. Ale ani Szwedzi, ani alianci, ani Källe nie
byli tym zachwyceni – nie życzyli sobie ujawnienia technicznych
szczegółów i nie wyrażali zgody na koncesję. Na zebraniu w banku
Enskilda zdecydowano jednak, żebym ja pojechał w tej sprawie
do Berlina i przeciągał rozmowy tak długo, jak tylko się da, przedłużał pertraktacje, by zyskać na czasie i znaleźć jakieś wygodne
dla nas wyjście z sytuacji. Wyjazd był zaplanowany właśnie na
koniec lipca. Stamtąd miałem dopiero pojechać do Warszawy.
Sądziłem, że mimo ostrzeżeń powinienem pojechać do Berlina,
bo moja nieobecność mogłaby wzbudzić podejrzenia Niemców.
Przyjaciele pocieszali mnie: »Jeśli cię posadzą, rząd szwedzki
będzie interweniować«. Ale przyjaciele nie wiedzieli o mojej
kurierskiej robocie...
Zamówiłem więc lotniczy bilet do Berlina. Słuchając wieczorem radia, dowiedziałem się, że kolega z pracy w Warszawie Nils
Berglind został aresztowany w Berlinie, po zawróceniu samolotu
z trasy do Sztokholmu. Zerwałem się na równe nogi i pobiegłem
do telefonu, aby anulować lotniczy bilet”.
Nie tylko żądza przygód pchała Norrmana do tajnej kurierskiej
roboty. Mówił, że „…ja i inni z koloni szwedzkiej w Warszawie
nie mogliśmy spokojnie patrzeć na te wszystkie okrucieństwa,
terror, jakiego doznawali Polacy, Żydzi; na to celowe niszczenie
inteligencji. Tyle milionów mordowano w obozach koncentracyjnych, w tych fabrykach śmierci. Warto więc było podjąć
pewne ryzyko, by przeciwstawiać się różnymi sposobami temu
nazistowskiemu robactwu. Niedawno jedno z czasopism szwedzkich »Hemmets Journal« przeprowadziło ze mną wywiad,
dziennikarz spytał mnie w trakcie rozmowy: »Dlaczego pan się
tak zdecydowanie angażował po stronie polskiego ruchu
oporu?«. Odpowiedziałem mu wtedy i to zostało opublikowane:
»Mieszkałem w kraju, który walczył w obronie swojej kultury,
godności i wolności. Zwłaszcza ja i moja rodzina zżyliśmy się
z polskim środowiskiem. W samej Warszawie przeżyłem, pracując tam, 20 lat... Kres temu wszystkiemu, spokojnej pracy, spokojnemu życiu mieszkańców stolicy Polski położyli hitlerowcy,
wkraczając do Warszawy, walczącej potem nadal w podziemiu.
Nie miałem ochoty biernie przyglądać się wydarzeniom«. Takie
były motywy całej tej mojej pracy kurierskiej. Tu chciałbym przy
okazji dorzucić, iż przewóz pieniędzy dla ruchu podziemnego
nie był przestępstwem dewizowym w myśl szwedzkich przepisów. Zanim wdałem się w tę przygodę, upewniłem się w tej kwestii u moich władz. Z czystym więc sumieniem doręczałem przesyłki, przeważnie zresztą nie znając ich zawartości. Stąd te częste
nr 1-2, styczeń-luty 2010
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Ruiny Dworca Głównego

Plac Napoleona

Ozdobiony kwiatami masowy grób przed hotelem Polonia

wizyty Polaków w warszawskiej siedzibie ASEA, przynoszących
i zabierających walizki z tajnymi dokumentami. W Sztokholmie
zawsze odnajdywał mnie potem i odbierał walizki ktoś z polskiego poselstwa.
Pewnego ranka przeżyłem w związku z taką walizką dramatyczną przygodę. W czasie jednej z moich kurierskich podróży, a latałem zawsze przez Berlin, na lotnisku Tempelhof zaginęła mi
walizka z tajnymi dokumentami. Roztrzęsiony pojechałem do
biura ASEA w Berlinie, myśląc: »No, teraz to już koniec ze
mną«. Przesiedziałem w biurze prawie dwie godziny w denerwującym wyczekiwaniu. Nagle zadzwoniono z lotniska, donosząc,
że walizkę odnaleziono. Kluczyki miałem w kieszeni. Jadąc tam,
nie czułem się najlepiej. Otworzyłem walizkę z bijącym sercem;
wszystko było na swoim miejscu”.

W roli fotografa

Wysadzony most Poniatowskiego
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Warszawska dorożka 1945

Milicjantki na rogu Marszałkowskiej i Widok

Patrzę na fotografię kobiety o pięknych oczach i subtelnych
rysach. Była drugą żoną Svena Norrmana. Niedawno zmarła, pozostawiając sztambuch w aksamitnej oprawie, do którego w latach
trzydziestych wpisywali się polscy przyjaciele jej męża. Na pierwszej stronie – jej portrecik narysowany piórkiem. A potem wpisy,
prozą i wierszem, opiewające urodę właścicielki.
Sven Norrman jest już wyraźnie zmęczony upałem i długą rozmową. Mimo to pragnie jeszcze pokazać mi, oprócz sztambucha,
grube albumy z fotografiami, na których uwiecznił Warszawę.
Po wojnie dwukrotnie odwiedził naszą stolicę. Opowiada mi
o pierwszej wizycie w 1945 r.: „Nasza fabryka była zrównana
z ziemią, na próżno szukałem moich polskich przyjaciół.
Warszawa dźwigała się do życia, właściwie żyła już, na przekór
wszystkiemu. A ja, uzbrojony w aparat fotograficzny, codziennie
przemierzałem jej ulice, które wtedy trudno było nawet nazwać
ulicami. Stawałem głęboko poruszony w tym morzu zniszczeń
– i fotografowałem, fotografowałem...”.
Odwracam pierwszą kartę albumu, ozdobioną własnoręcznym
rysunkiem polskich biało-czerwonych sztandarów nad ruinami
Warszawy. I wędruję, tak jak ongiś Sven Norrman – po Alejach
Jerozolimskich, gdzie hotel Polonia jest pierwszą siedzibą przybywających do Warszawy dziennikarzy i dyplomatów, gdzie
groby powstańców zasypane są kwiatami, gdzie na ulicznych
straganach, na wyrwanych płytach chodnika, piętrzą się buły
z posypką, butelki, jabłka. Są i barwne wysepki wśród szarego
morza ruin: sukienki w kwiatki, ciapki i motyle, rozwieszone na
prowizorycznych drewnianych drągach, wieszakach. Wre praca,
idą w ruch łopaty, taczki suną z gruzem; jest już coraz czyściej,
zwłaszcza tam, gdzie widnieją wyciosane krzyże, tabliczki z blachy i z drewna z wypalonymi literami nazwisk niedawno poległych. Nieco dalej młody chłopak w czapce uszatce i w za dużej
kapocie czeka na pasażerów w dorożce z postrzępioną budą,
chudy koń lśni wyczyszczonymi „do pucu” ćwieczkami uprzęży.
Norrman da mu zarobić i każe się wieźć na Stare Miasto.
Zniszczenia; przy ulicy Freta podziurawione kulami mury.

Podpisanie umowy z PKP w nowo otwartym biurze ASEA, 1947

Fragment listu Svena Norrmana do autorki tekstu

Na kawałku wypalonej ściany ocalały Bachus balansuje wysoko
na beczce z widoczną datą „1842”.
„Posągi wyszły z wojny na ogół cało – stwierdza fotograf
– natomiast z Zygmuntem Wazą Niemcy obeszli się nielitościwie”. Na „Pragie” też koniecznie iść trzeba było. Tam na gruzach
fabryki „dokładnie splądrowanej przez fryców i wysadzonej później całkowicie w powietrze” Norrman spotkał wiernego stróża
owej szwedzkiej placówki – Majdeckiego – i też uwiecznił go na
fotografii. Wędrówki, wędrówki, wielogodzinne i przez wiele
dni... Wracało się z nich w odrapanych, oblepionych pyłem i błotem butach, w rdzawych od ceglanego kurzu ubraniach.
Dwa lata później przyjechał znów. Druga część fotograficznego
albumu nosi tytuł: „Znowu Warszawa – 1947”. W tym to
bowiem roku stanął podniesiony z ruin pierwszy dom na Nowym
Świecie – właśnie gmach ASEA, tam odbyło się uroczyste otwarcie biura i tam firma podpisała 23 kwietnia umowę z PKP o elektryfikacji węzła warszawskiego. Jednym z efektów tej umowy były
nowe wagony elektrycznej kolejki.

Stróż Majdecki. Za nim gruzy szwedzkiej fabryki, 1945
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Powitanie, pożegnanie…

Pokazując mi te fotografie, cieszył się, że zostawi po sobie
pamięć o powojennej Warszawie. Żegnając się, powiedział, że
wkrótce znowu powita naszą stolicę. Pisał mi o tym w listach.
I rzeczywiście, któregoś dnia wczesnym rankiem niespodziewanie usłyszałam jego głos w telefonie. Mówił, że patrzy na
Warszawę z wysokiego piętra hotelu Forum. Niestety, nie bardzo
mógł się odnaleźć w „nieco” innym krajobrazie. Żalił się, że wielu
jego dawnych polskich przyjaciół odeszło już na drugi brzeg. On
sam nie czuł się najlepiej.
Gdy powrócił do Sztokholmu, przesłał mi długi list; ostatni.
Pisał że jesienna pogoda tam taka pochmurna i szara i pisanie
trudne, szczególnie dla pensjonariusza, którego życie jest monotonne i nie zawiera urozmaiceń, jak w dawnych czasach.
Z tym już nie tak emocjonującym życiem pożegnał się
w 1978 r.
nr 1-2, styczeń-luty 2010

Bachus balansujący na beczce (ulica Freta)

Prudential

Historia

Mój Pasaż Simonsa
Eva Floryan-Løvborg
To był cały świat mojego wczesnego dzieciństwa. Nikt z naszych
krewnych i znajomych nie mieszkał w takim domu, pełnym
korytarzy, schodów, wind i tajemnic. Bo chyba tylko tutaj mogło
się zdarzyć, że do mieszkania wchodziło się przez... łazienkę
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asaż Simonsa powstał w 1900 r. na gruntach należących do
Alberta Simonsa. Był budynkiem przeznaczonym na wynajem,
mieściły się w nim sklepy, magazyny, warsztaty produkcyjne
i mieszkania. Był to pierwszy w Warszawie dom o konstrukcji żelbetowej, co zapewniało mu rozgłos i dawało szansę na długi żywot. Niestety, los chciał inaczej.
Wielopiętrowy budynek z frontem od ulicy Długiej, zakręcającym
łukiem w Nalewki, sąsiadował po drugiej ich stronie z Arsenałem.
Miał siedem klatek schodowych, część reprezentacyjnych – z szerokimi, marmurowymi schodami i eleganckimi, lustrzanymi windami,
a część ze schodami drewnianymi i windami towarowymi. Towarowe
windy były drewnianymi platformami okutymi żelazem i jeździły
w szybach z grubej, metalowej siatki. Uruchamiało się je, pociągając
za linę.
Dom miał dwa duże podwórka przegrodzone środkową częścią
budynku, każde otoczone było korytarzem biegnącym w wykopie.
Wchodziło się z niego do warsztatów i składów w suterenie oraz do
głębokich piwnic. Na pierwszych trzech piętrach były lokale
z olbrzymimi oknami, gdzie mieściły się biura i magazyny hurtowe.
Parter zajmowały sklepy detaliczne, a na czwartym piętrze był kiedyś hotel, przerobiony później na mieszkania. Nad czwartym piętrem znajdował się rozległy strych, podzielony na mniejsze pomieszczenia. Do nich każdy z mieszkańców miał klucz, bo wieszano tam

Fot. Archiwum Stolicy

P

Pasaż Simonsa
około 1902 r.

pranie. Środkiem czwartego piętra biegł korytarz, a po obu
jego stronach znajdowały się drzwi do mieszkań, m.in. do
naszego oraz dziadków – Władysławy i Józefa Stępniewskich.

Korytarz jak labirynt

Korytarz był bardzo ważny. Przemierzałam go wiele razy dziennie, chodziło się nim do babci, do ciemni fotograficznej ojca i na
klatkę schodową prowadzącą na ulicę. Był bardzo szeroki i długi;
biegł środkiem przez całe czwarte piętro Pasażu Simonsa, a po
obu jego stronach znajdowało się dużo drzwi będących pozostałością z czasów hotelowych. Po przerobieniu pokoi hotelowych
na mieszkania część drzwi zlikwidowano, ale idąc korytarzem,
nie było wiadomo które; każde z nich mogły się niespodziewanie
otworzyć i mogła się w nich pojawić na przykład… pani Gidia.
Była to szczupła i bardzo wysoka pani w średnim wieku.
Nazwałam ją Gidią i bałam się jej panicznie, więc samotna
wędrówka przez korytarz była dla mnie połączona z ryzykiem, że
się nagle pojawi.

Pasaż Simonsa zbudowano w 1900 r. u zbiegu ulic Długiej i Nalewki (obecnie ulica Bohaterów Getta), w sąsiedztwie Arsenału. Skrzydła budynku
o konstrukcji wspartej na słupach z lanego żelaza (obmurowanych cementem), zaprojektowane przez budowniczego Terleckiego, otaczały dwa dziedzińce
zabudowane rzędami sklepów. Nad dwoma całkowicie przeszklonymi kondygnacjami handlowymi wznosiły się jeszcze trzy piętra o typowo fabrycznym
wyglądzie, mieszczące biura, kantory, mieszkania i magazyny różnorodnych firm. Gmach był wyposażony w najnowsze urządzenia. W 1906 r. na jego
zapleczu wzniesiono nowe, siedmiopiętrowe skrzydła o konstrukcji żelbetowej (filary kratowe wypełnione betonem) i wzdłuż obu części pasażu wytyczono
bieg nowej uliczki nazwanej Wyjazd. We wrześniu 1939 r. spłon ł starszy zespół gmachów i do roku 1942 jego skrzydło frontowe od ulicy Długiej zostało
rozebrane. Podczas Powstania Warszawskiego pozostałości zespołu budynków były bronione przez żołnierzy batalionu „Chrobry I”; 31 sierpnia w wyniku
bombardowania pasaż został do reszty zburzony. Pod jego gruzami i w pobliskiej szkole powszechnej przy ulicy Barokowej zginęło ponad 300 powstańców.
Na miejscu nowszego skrzydła pasażu stanął pomnik ufundowany przez ocalałych żołnierzy batalionu; widać tu także resztki fundamentów szkieletowej
konstrukcji.
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Rozkład mieszkania dziadków robił wrażenie, że jego pokoje
zostały sklejone z sąsiadujących z sobą lokali o innym przeznaczeniu. Do mieszkania prowadziły trzy wejścia. Pierwsze – oficjalne, do którego z bramy w środkowej części domu wiodły
marmurowe schody i lustrzana winda. Przez okazałe drzwi
z mosiężnymi tabliczkami informacyjnymi wchodziło się do
długiego przedpokoju, pełnego szaf i wieszaków, a stamtąd do
kancelarii dziadka.
Drugie wejście było tylko dla mnie, mamy i taty. Być może
zostało zrobione specjalnie dla rodziny, bo inaczej od nas musielibyśmy iść korytarzem w prawo, zjechać windą cztery piętra
w dół do bramy od ulicy Długiej, przejść przez pierwsze podwórko do bramy w środkowej części domu, wjechać windą na czwarte piętro i dopiero dzwonić do drzwi z mosiężnymi tabliczkami.
To nie byłoby wygodne, więc chodziliśmy czerwonym korytarzem w lewo, do szklanych drzwi, pół piętra w dół, przez podest
przed windą i po pięciu schodkach w górę do drzwi z „obrotowym” dzwonkiem. Przez nie do obszernej łazienki, a z niej – prosto do pokoju stołowego dziadków. Takie wejście przez łazienkę
wydawało mi się przytulne.
Na końcu korytarza, tuż przy marmurowych schodach, znajdowały się drzwi z napisem „St. Floryan”. Prowadziły do ciemni,

królestwa taty. W jej pierwszym pokoju stały lampy, ekran i duży
stół z pudłami papierów fotograficznych oraz wieloma innymi
akcesoriami koniecznymi do uprawiania fotografii na wysokim
poziomie. W mniejszym pokoju jedyne oświetlenie stanowiły
czerwone żarówki. Na stole laboratoryjnym znajdował się
powiększalnik, a także słoje i butle z wywoływaczami i utrwalaczami. Pachniało chemią. Tata często zabierał mnie do ciemni.
Lubiłam to miękkie czerwone światło, lubiłam patrzeć, jak
naświetla papier, wkłada go do kuwety z wywoływaczem i porusza nią tak, że po papierze przepływają fale, potem stopniowo
wyłaniają się na nim jakieś kontury, a gdy wreszcie obraz jest
kompletny, tata przenosi papier do kuwety z utrwalaczem, płucze go i suszy. Na końcu mówił „No, popatrz, całkiem niezłe”, a ja
potwierdzałam: „niezłe” i tata był zadowolony.
nr 1-2, styczeń-luty 2010

Trasa do dziadków

Do babci biegało się kilka razy dziennie. Nowe buty, nowy własny rysunek – „mamo, idę do babci”, bo babci trzeba było pokazać
wszystko i wszystko opowiedzieć. Pamiętam taki dzień, kiedy
odwiedziny u niej skończyły się wielką klęską. Miałam wtedy
może trzy lata, nie więcej. Tego dnia dostałam białe futerko
z kapturkiem oraz również białe rękawiczki, rajtuzy i sznurowane
buciki. Wszystko nowiuteńkie, świeżo kupione. Tak wystrojona
miałam razem z mamą iść z jakąś ważną wizytą. Podziwiałam
swoje odbicie w lustrze i ten nowy strój musiałam pokazać babci.
Mama pozwoliła na szybkie odwiedziny. Poszłam korytarzem
pachnącym świeżą pastą do podłóg i dalej stałą trasą. Drzwi
otworzyła mi sama babcia, bo już wiedziała, że jestem w drodze,
po czym wpadła w zaplanowany z góry zachwyt nad moim białym strojem. Okręciłam się, żeby lepiej go zobaczyła, i już musiałam wracać; jak zwykle: pięć schodków w dół na podest przed
windą, pół piętra schodami w górę do drzwi i dalej świeżo wypastowanym korytarzem. Szłam wolno i byłam już niedaleko naszego mieszkania, kiedy nagle otworzyły się mijane akurat drzwi
i ukazała się w nich – Bogu ducha winna – Gidia. Moje przerażenie nie miało granic. Ruszyłam pędem co sił, ale że pasta do
podłóg jeszcze nie wyschła i było ślisko – przewróciłam się i spory
kawałek drogi przejechałam na brzuchu. Cały szykowny strój,
Władysława i Józef twarz, ręce i w ogóle wszystko zrobiło się czerwone. Tak umazana
Stępniewscy stanęłam przed mamą. Mama na dłuższą chwilę straciła mowę,
— dziadkowie ale niestety wkrótce ją odzyskała. Zostałam brutalnie rozebrana
i z impetem posadzona na stołeczku. Mama krzyknęła „siedź!”,
autorki
ale nie dodała, jak długo. Może – myślałam – będę tu siedzieć
cały dzień albo nawet do końca życia? Gniew mamy był straszny.
Siedziałam więc cichutko i bałam się nawet zapłakać. Wydawało
się, że już nic mnie z tej opresji nie uratuje. Uratował mnie jednak
powrót taty, który wziął mnie w obronę. A ubranie? Po paru
próbach czyszczenia zostało wyrzucone na śmietnik i nosiłam
Pasaż Simonsa jeszcze tylko buty, dopastowane przez mamę na czerwono.
od strony Nalewek, Ze wszystkich okien mieszkania dziadków widziało się pierwsze
z lewej budynek podwórko i bramę wychodzącą na Długą. Nie było chwili, żeby
Arsenału
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wano do kufrów i skrzyń, które miały być umieszczone w najgłębszych piwnicach domu. Dla nas szykowano schron w piwnicy,
w której mieścił się warsztat stolarski Weisgrusa. Piwnice były
dwupoziomowe. Mieściły się w nich wszelkiego rodzaju magazyny i warsztaty, a teraz także biuro mojego dziadka, gdzie też
zamieszkał i skąd jako administrator zarządzał Pasażem Simonsa
i wieloma innymi nieruchomościami państwowymi. Dziadek
cieszył się poważaniem i sympatią lokatorów i pracowników.
Stolarz Weisgrus przekonał dziadka, że jego piwnice nadają się
na schron. To on zrobił skrzynie, w które teraz pakowano dorobek życia dziadków. A tak naprawdę można było wcale tego nie
pakować. Efekt byłby dokładnie taki sam, gdyby to wszystko
zostało w mieszkaniu na górze.
Ta piwnica — warsztat Weisgrusa — stała się naszym domem,
nawet dziadek przychodził do nas czasem się przespać, innego
domu już nie mieliśmy. Mieszkanie moich rodziców zostało od
razu zrujnowane, mieszkanie dziadków zdołało przetrwać pierwsze bombardowania, ale i ono wkrótce stało się ruiną. Ten mocny,
żelbetowy gmach Pasażu Simonsa z dnia na dzień tracił swą okazałość. Ale jeszcze żył, jeszcze życie wrzało w piwnicach i suterenach. Mnie nie pozwalano już wychodzić na ulicę, czasem tylko
wystawiałam nos na korytarz, który otaczał podwórka i z którego
można było zobaczyć kawałek zadymionego nieba. Z korytarza
schodami w górę wychodziło się na poziom podwórka, a w dół
– do najgłębszych piwnic. Kiedyś, pod nadzorem dziadka lub
dozorcy Antoniego, pozwalano mi biegać po tym korytarzu, był
taki tajemniczy, pełen zakamarków i niespodzianek, ale teraz nie
było już wolno. Siedziałam więc w piwnicy, najpierw przy lampie
Spalone skrzydło naftowej, a potem już tylko przy kawałku świeczki, i rysowałam.
pasażu widoczne
Była noc 26 września. Atak z nieba był ostrzejszy niż w ubiegłe
od ulicy Bielańskiej. dni. Nikt nie spał. Było duszno i gorąco. Naraz weszła do piwnicy
Fotografia niemiecka moja matka i powiedziała spokojnie: „Musimy uciekać, nasz dom
z 1940 r.
się pali, cała Warszawa płonie”. Co zabrać, co ratować? Czy jeszcze tu wrócimy? Chaos. Zaczęłam pakować kredki, kiedy wpadł
dziadek. „Wychodźcie natychmiast bramą od Nalewek, idźcie do
tego żydowskiego sklepiku przy Długiej!”. Zdążyłam tylko złapać
lalkę i już razem z moją ciocią Wandą biegłyśmy schodami w górę
na podwórko. Uderzył w nas żar, górne piętra domu stały
w ogniu. Z góry sypały się iskry i leciały zwęglone kawałki drewna. Biegłyśmy przez podwórko do bramy od Nalewek. W bramie
było pusto, ulica też była pusta, tylko cała jezdnia była zawalona
zwojami zerwanych przewodów tramwajowych. Zaczęłyśmy
ostrożnie przedzierać się przez te druty. Ktoś krzyknął, że mogą
być pod napięciem. Noc była rozświetlona pożarami, z czarnego
nieba spadały kaskady iskier po nieustannych eksplozjach. Cienie
leżących na jezdni zwojów ciągle zmieniały kierunek, jak gdyby
tańczyły po asfalcie. To sprawiało, że jeszcze trudniej było je ominąć. Te 50 metrów to była chyba najstraszniejsza droga, jaką
przeszłam w całym życiu. Potem biegłyśmy pod murem wzdłuż
Długiej aż do tego wskazanego przez dziadka maleńkiego żydowskiego sklepiku z kapeluszami. Dlaczego właśnie ten sklepik był
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na tym podwórku czegoś nie pakowano albo nie rozpakowywano. Zawsze walały się tam jakieś skrzynie, paki, toboły, beczki,
bańki albo kufry. Gdy przywożono węgiel, ciężarówki zwalały
całe hałdy, a dozorcy zrzucali go potem do piwnic. Okna pokoju
stołowego jeszcze z innego powodu były interesujące. Przy jednym z nich babcia karmiła wróble. Było ich mnóstwo. Potrafiłam
tkwić przy tym oknie godzinami i patrzeć. Bardzo tych ptaszków
babci zazdrościłam, bo do nas nie przylatywały. No i raz, chyba
w dzień moich czwartych urodzin, przyszłam do babci i oczekiwałam, że z okazji mojego święta spotka mnie coś specjalnego.
A tu nic, miło jak zawsze, ale o urodzinach ani słowa. W końcu
nie wytrzymałam. Powiedziałam: „Babciu, dziś są moje urodziny”. Babcia się prawie przelękła: „Och, jak mogłam o tym zapomnieć! Powiedz, na co masz ochotę, to dostaniesz taki prezent”.
Zamyśliłam się głęboko i po dłuższej chwili powiedziałam cichutko, że bardzo chciałabym mieć wróble, choć wiem, że to niemożliwe. „Ależ, weź je sobie, już są twoje”. I tak stałam się szczęśliwą
właścicielką całej chmary wróbli, które teraz ja karmiłam. Wszyscy
uważali, tak jak ja, że to był wspaniały prezent urodzinowy.

Śmierć domu

W 1939 r., w dniu wybuchu wojny, miałam dziewięć lat.
Pamiętam tę atmosferę niepewności, w jakiej cały dobytek pako-

Opowieści warszawskie
najbezpieczniejszy ze wszystkich miejsc w płonącym mieście, do dziś nie
jestem w stanie pojąć. Ale był, bo ludzi w nim schroniło się tyle, że prawie
nie było już miejsca. Czyjeś ręce podniosły mnie i posadziły na półce
z kapeluszami. Tam mogłam wyciągnąć się i zasnąć. Tak minęła noc.
Rano obudziła nas cisza. Nie było zgrzytu dzwonków tramwajów ani
nawoływań sprzedawców, ani zwykłych odgłosów miasta. Nie było też
wojennej kakofonii. Z oddali dobiegła pojedyncza seria z karabinu maszynowego i znowu zapadła cisza. Otworzono drzwi sklepiku, powiało spalenizną. Zobaczyłyśmy dziadka, szedł brudny od sadzy, w poszarpanym
ubraniu. Całą noc ratował innych i usiłował gasić pożar. Na próżno. Teraz
dziadek podziękował właścicielce sklepu za opiekę nad nami, a nam kazał
iść na Senatorską 29 do Galerii Luxenburga. Zapytałyśmy: „Dlaczego tak
cicho?”. „Warszawa padła, zaraz tu będą Niemcy” – odpowiedział.
Poszłyśmy Długą do Bielańskiej. Na rogu zatrzymałyśmy się, żeby popatrzeć na nasz dom – wciąż się palił, ale płomienie już dogasały, żarzyć miał
się jeszcze długo, żelbetowe mury stały jak teatralne kulisy, ale środek
domu już nie istniał. Poprzez puste otwory okien na czwartym piętrze,
tam gdzie przedtem było nasze mieszkanie, a nad nim strych i dach,
patrzyłyśmy na niebo. Dom umierał. Została ruina, która w sierpniu
1944 r. stała się miejscem zaciekłych walk powstańców z siłami niemieckimi i została ostatecznie zbombardowana. Szczątki pasażu rozebrano po
wojnie, pozostawiając pusty plac.
Po latach zmieniono bieg ulic, w poprzek Bielańskiej wybudowano
bloki, ale na miejscu naszego domu nie postawiono nic. Od lat jest tam
zielony trawnik, jakieś budki z piwem i kilka wierzb. Myślę, że to chyba
z powodu bardzo głębokich piwnic. Może koszt ich likwidacji byłby zbyt
duży? Jeśli to prawda, to być może te zasypane gruzem piwnice ciągle
jeszcze istnieją, a w nich prochy naszej przeszłości. Za każdym razem,
kiedy jestem w Warszawie, chodzę w to miejsce, tak jak chodzi się na
groby bliskich.

Fot. Ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Pasaż Simonsa po rozbiórce skrzydła frontowego, 1942 r.
Widoczne skrzydło wewnętrzne z mieszkaniami rodziny autorki

EVA FLORYAN-LOVBORG wyemigrowała z Polski w latach 60. Jest znaną w Danii malarką
i ilustratorką.
Zamieszczony tekst jest fragmentem większej całości.
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Szklane oko na strychu
Danuta Szmit-Zawierucha
Kiedyś były w Warszawie rozmaite osobliwości, do których należały też strychy. Wchodziło się na nie po wąskich drewnianych
schodach albo – z ostatniego piętra – po wygiętych do niemożliwości szczeblach drabiny. Trud się najczęściej opłacał. Na strychu
można się było zagłębić w dawno nieistniejący świat. Znajdowały
się tam istne cuda. Zza jakiejś belki wystawał stoliczek do gry w szachy, z trudem utrzymujący się na trzech nogach, tuż obok szczerzył
sprężyny jak zęby fotel przywalony stertą pożółkłych gazet, skrzypiało łóżko, na którym umierały i rodziły się kolejne pokolenia.
Były też fotografie wujków, babek, ciotek, poubieranych w cudaczne kapelusze, przyozdobione pękiem rajerów. Towarzyszący im
dziadkowie raczej tępo patrzyli w obiektyw.
Na zdjęciach przedstawiających „pierwsze loty”, w wyciętym
w szablonie okienku, starsza pani o głowie większej od kadłuba
aeroplanu machała ręką do skupionych obok wnuków. Można było
także dostrzec kawałek nogi fotografa otulonego czarną płachtą.
„Widocznie aparat mu się omsknął” – komentowano.
Już za mojej pamięci rozsypały się w „proch i pył” osobliwe cymelia: „Zasady magnetyzmu i elektryczności”, „O świętych duszach
czyśćcowych”, „Czy ograniczona jest liczba ludzi, którzy mogą
dostać się do nieba” oraz „Trzy plagi ludzkości: Morfinizm, nikotynizm, bolszewizm”, wydane na Kresach na początku lat dwudziestych.
Strychy miały rozliczne zakamarki i tajemnice. Potęgowały się,
gdy oglądało się świat z okrągłego, zasnutego pajęczyną jak mgłą
okienka. Z takiej wysokości strychu świat wyglądał naprawdę inaczej. Po ulicach, placach i podwórkach niosło się jak echo śpiewne
zawołanie:
– Zieeemia do kwiatów...
Albo jesienią:
– Kaaartofle...
Już od dawna nie ma prawdziwych strychów, bo ich pora minęła.
Na tym, co dziś bezpodstawnie nazywa się strychem, suszy się
śmierdzące detergentami pranie, stoją laminowane sosnopodobne
szafki i plastikowe krzesła.
Jakie strychy mogą zresztą mieścić się pod płaskimi dachami wieżowców albo wynaturzonych dziwactw w postaci Złotych Tarasów?
I co można by tam przechowywać? Co najwyżej stare telewizory,
które w czasie pełni łypną nieraz spod prześcieradeł sztucznym
szklanym okiem.
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Rozmowa STOLICY

Z Tomkiem Sikorą,
artystą fotografem, rozmawia Marta Kowalewska
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Marta Kowalewska: Jesteś światowej sławy fotografem, wiele lat
Tomek Sikora
(z prawej) z ojcem
mieszkałeś w Australii, sporo podróżujesz. Chciałabym Cię jednak
zapytać o Twoje związki z Warszawą, tu się urodziłeś i wychowałeś. Stanisławem i synem
Mateuszem
Twój ojciec, rzeźbiarz Stanisław Sikora, jest autorem wielu realizacji
warszawskich, nie raz gościł na łamach „Stolicy”.
Tomek Sikora: Mój ojciec przed wojną był wschodzącą gwiazdą
rzeźby polskiej, laureatem nagród zagranicznych. Tuż po wojnie,
kiedy najważniejszym kryterium oceny artysty nie była jeszcze przynależność do partii, lecz talent i umiejętności, zlecono mu realizację
dekoracji rzeźbiarskiej w gmachu Urzędu Rady Ministrów. I tak
w latach 1948-49 wykonał specjalnie do tych wnętrz około 180
rzeźb. Przez wiele lat mało kto mógł je zobaczyć i niewiele osób
dziś wie, kto jest ich autorem. Pracę tę ojciec mógł przypłacić
życiem. Kiedy w późniejszych latach udaremniono zamach na
Bolesława Bieruta, znalazł się w kręgu podejrzanych, ponieważ miał
swobodny dostęp do gmachu rządowego. W porę ostrzeżony opuścił Warszawę, a kiedy wrócił, zamachowca już złapano.
Pracownia Stanisława Sikory znajdowała się na Saskiej Kępie.
– Związek Artystów Plastyków przejął budynek na rogu ulic
Aldony i Obrońców i stworzył tam centrum interdyscyplinarnych
pracowni plastycznych. Obok pracowni giserskiej był warsztat stolarski, pracownie rzeźbiarskie oraz słynna pracownia litografii,
którą w 1948 r. odwiedził Pablo Picasso (tablicę upamiętniającą to
wydarzenie zaprojektował mój ojciec). Pracownia litografii oraz
pracownia ojca w nieco zmienionej formie jako jedyne dotrwały do
dziś. Wielka szkoda, że historia tego miejsca zatraciła swoją ciągłość. Pozostałe lokale zostały wykupione przez rodziny bądź spadkobierców artystów i zamienione na mieszkania. To cudowne centrum artystyczne straciło swój charakter. Teraz to miejsce wygląda

Zdjęcia: Archiwum rodzinne T. Sikory

Czasem
daję się
zaskoczyć
nieco inaczej, a niektórym lokatorom przeszkadzają odbywające się tam działania artystyczne.

Saska Kępa to również świat Twojego dzieciństwa, tam dorastałeś. Jak wspominasz tamte czasy?
– Rodzice mieszkali początkowo w Alejach Jerozolimskich;
przeprowadzili się za Wisłę, ponieważ było to wówczas wymarzone, spokojne miejsce dla trójki dzieci. Nasz dom stał jako
ostatni, pamiętam ciągnące się za nim pola z kapustą i widok
lądujących szybowców na lotnisku Gocławek. Saska Kępa kończyła się na ulicy Zwycięzców. Pozostał mi w pamięci również
obraz małego placyku z trzema topolami i drewnianą budką,
gdzie ktoś trzymał krowę. Przez pola szła droga, przy której
rosły wysokie drzewa, wokół nich zbierało się mnóstwo wron.
Było to miejsce naszych chłopięcych wojen. Kiedyś, ciężko
ranny w głowę w czasie jednej z bitew, dostałem jeszcze łopatą
od właściciela pola za zniszczenie kapusty. Zanim w budynku
na rogu Dąbrówki zamieszkał Władysław Gomułka, ulica
Saska była brukowana. Potem w ciągu paru dni położono na
niej jedną z pierwszych asfaltowych nawierzchni w Warszawie,
dodano wzorcowe trawniki i deptak.
Teraz próbuje się przywoływać obraz Saskiej Kępy sprzed
wojny jako ekskluzywnej dzielnicy inteligenckiej. Czy w czasach Twojej młodości mieliście poczucie tej tradycji?
– Nie mieliśmy takiej świadomości. Do mojej kamienicy na
ulicy Saskiej 54 dobudowano cztery nowe, do których sprowadzili się ludzie z różnych warstw społecznych, często nie stroniący od alkoholu. Rodowici „saskokępiarze” mówili, że stara
Saska Kępa zaczyna się na wale wiślanym, a kończy na
Francuskiej. To były czasy, kiedy dyrektorzy mieszkali koło
„lumpowni”. Trudno teraz wyobrazić sobie, jak wtedy wyglą-

dało życie. Dla nas, dzieci, Warszawa nie istniała, nie była
ważna, wszystko działo się w obrębie jednej dzielnicy.
Raz na miesiąc jechaliśmy do wielkiej stolicy przez most
zobaczyć neony na Marszałkowskiej. Świat kończył się
na Centralnym Domu Towarowym, przy wielkim neonowym globusie.

Nie interesowało Cię, co się dzieje w innych dzielnicach?
– Oczywiście rozumieliśmy, że oprócz Saskiej Kępy jest
jeszcze inny świat, ale to dla nas nie miało znaczenia.
Mieliśmy wszystko na miejscu. Nie tylko puszczę amazońską, którą zdawał się być park Skaryszewski, ale także szeroką piaszczystą plażę i basen przepływowy na Wiśle. Rzeka
wraz z klubami wioślarskimi i żeglarskimi odgrywała ważną
rolę. Mnóstwo ludzi zaczęło tam trenować: Tomek Holz,
Tomek Wiński, Wojtek Walentynowicz pływali w regatach,
odnosząc wielkie sukcesy. Życie wokół Wisły wrzało.
Od lewej: Mateusz

Mieliście ulubione miejsca spotkań?
Sikora, Małgorzata
– Spotykaliśmy się w ogródku jordanowskim, na boisku piłki Ostrowska-Sikora
nożnej i koszykówki, gdzie trenowaliśmy po osiem godzin dzien- (żona Tomka),
nie. Były też dwie kawiarnie, najbardziej popularna to „Sułtan” Wanda Ostrowska
na ulicy Obrońców. Tam przesiadywała grupa bananowej mło- (mama Małgorzaty),
dzieży, której rodzicami byli tzw. badylarze lub – ogólniej – pry- i Stanisław Sikora
waciarze. Swoją postawą mówiła „nie” komunie i przaśnemu
życiu. Była to fajna, przedsiębiorcza, oczywiście znienawidzona
przez władzę młodzież. Nosili amerykańskie ciuchy, jeździli fantastycznymi starymi samochodami, jak przyszły lepsze czasy, jako
pierwsi ruszyli na podbój świata. Niektórzy świetnie sobie radzą
za granicą po dziś dzień.
Żonę też znalazłeś na Saskiej Kępie.
– Z Małgosią znamy się od podstawówki. Jak człowiek dojrzewał i szukał dziewczyny, to nie zapuszczał się na Pragę-Północ
lub do Śródmieścia, tylko rozglądał się wokół siebie. Zapewne
wydaje się, że żyliśmy klaustrofobicznie, ale to nieprawda.
Wszystkiego, czego w życiu doświadczasz, możesz doświadczyć
na bardzo małej przestrzeni. Trudno tylko nauczyć się tolerancji.

Tomek z żoną
Małgosią
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Dlatego powinniśmy jeździć po świecie, poznawać inne kultury,
wyznawców różnych religii...

Twoje życie potwierdza, że niełatwo zamknąć człowieka w ciasnej
przestrzeni. Nie chodzi mi tylko o podróże, ale też o wrażliwość
i rozumienie świata.
– Dzieciństwo spędzałem w pracowni malarskiej mamy albo
rzeźbiarskiej taty. Na pewno z domu rodzinnego wyniosłem
wrażliwość na sztukę. W mojej pracy fotografa wciąż plastyka
bierze górę nad konceptem.
Wyniosłeś również wrażliwość na kolor, który odgrywa ważną
rolę w Twoich pracach.
– Nie ma znaczenia, czy fotografia jest czarno-biała, czy kolorowa. Sztuka powinna wzbudzać w człowieku emocje, które same
w sobie są wielobarwne. Fotografia czarno-biała zawiera nastrój
będący odcieniem barwy. Patrząc na moją twórczość, można
zauważyć, iż nigdy nie zaakceptowałem koloru wiernie oddającego rzeczywistość, zawsze ingerowałem w tę warstwę. Uważam, że
skoro widzimy świat w naturalnych barwach, to nie ma potrzeby
pokazywania go takim, jaki istnieje, trzeba naturę odkrywać
w inny sposób. Fotografia daje taką możliwość. Myślę przede
wszystkim o plastyce, o kształcie, o pięknie ukrytym w fantastycznej formie i harmonii barw.
Wraz z Marcinem Mroszczakiem zrealizowałem trzy autorskie
projekty powstałe na bazie fotografii czarno-białej z wykorzystaniem aerografu, za pomocą którego Marcin nakładał kolor.
Pierwszy projekt był zainspirowany powieścią Lewisa Carrolla
„Alicja w krainie czarów”, drugi, zatytułowany „Album”, realizowaliśmy ponad rok, jeżdżąc po całej Polsce. W wypadku tego
drugiego cyklu kolor pojawia się, by zaznaczyć przejście bohaterki w świat snu, swoiste odpłynięcie. Oba projekty prezentowane były na XX Biennale Młodych w Paryżu w Centrum
Pompidou.
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Od 1972 r. przez dziesięć lat
pracowałeś jako fotoreporter
Tygodnika Ilustrowanego
„Perspektywy”. Fotoreportaż
kojarzy się powszechnie, choć
nie do końca trafnie, z możliwie wiernym oddaniem rzeczywistości, a Ty opowiadasz
o odkrywaniu natury i unikaniu prostej dokumentacji?
– Właśnie na tym polega różnica między dokumentacją
a reportażem. Nigdy nie pracowałem w żadnej agencji fotograficznej, która musi rejestrować najświeższe wydarzenia. To jest bardzo trudna i uciążliwa
Zdjęcie autorstwa
praca, musisz zawsze znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie
Tomka Sikory
naprzeciwko ważnych postaci podających sobie ręce. Ja uwielbiałem
z kalendarza
moją pracę w tygodniku, bo dawała mi możliwość realizacji felietoinspirowanego
nów fotograficznych, ukazania kulisów zdarzeń. Dzienniki pokazy- królewską rezydencją
wały zdjęcia „newsowe”, ja mogłem się skupić na emocjach, niew Wilanowie
prawdopodobnych historiach dziejących się na obrzeżach kulminacyjnych wydarzeń. Fotografowałem wiele imprez sportowych,
np. mecz Polska – Anglia w Chorzowie. Na moich zdjęciach nie
znajdziesz momentu, kiedy piłka wpada do bramki, ale obraz
Lubańskiego leżącego na noszach w szatni, otoczonego przez
wiwatujący tłum.
Kiedy wyjechałeś do Australii, zasłynąłeś jako fotograf reklamowy.
Czy nowe miejsce i możliwości zmieniły Twoje spojrzenie na tę dziedzinę fotografii?
– W Australii kontynuowałem to, co zacząłem robić w Polsce. Po
pięciu latach pracy w „Perspektywach” zająłem się również fotografią kreowaną. Miałem już dość rejestrowania tego, co się w danej
chwili dzieje, chciałem tworzyć rzeczywistość. W Polsce w tym czasie był bardzo ograniczony popyt na tego rodzaju fotografię.
Realizowałem okładki płytowe, plakaty. Powstały również kalendarze dla LOT-u i FSO oraz instytucji państwowych. Pracowało się
wtedy na zupełnie innych warunkach niż w Australii. Na Zachodzie
fotograf nie współpracuje bezpośrednio z klientem, tylko z agencją
reklamową, która narzuca swój pomysł. W Polsce każda instytucja
państwowa miała swojego dyrektora komórki reklamowej.
Zazwyczaj nie znał się on na niczym, brał tylko pensję i szukał
kogoś, kto by za niego „odwalił robotę”. Dzwonili wtedy do mnie,
bo wiedzieli, że ja mam zawsze mnóstwo pomysłów. Dostawałem
tylko wytyczne, czego na zdjęciach być nie może. Dla przykładu:
w kalendarzu polskiego Fiata nie mógł się pojawić samochód, bo
miał zbyt starą linię, żeby się nią chwalić.
Panujący wówczas system zaczął Ci ciążyć, wyjechałeś do Australii.
Spodziewałeś się, że zyskasz międzynarodową sławę?

– W Polsce mieliśmy
ogromne problemy z wolnością słowa, z podróżowaniem, uzyskaniem paszportu, a także z właściwym
nastawieniem ludzi do
pracy. Trzeba sobie również zdać sprawę z ogromnych utrudnień technicznych. Nie mieliśmy dostępu do najnowszego sprzętu
ani dobrych jakościowo filmów. Pamiętam, jak realizowałem kalendarz na
dwóch kliszach filmowych,
mając do dyspozycji 24 klatki. Teraz jest to nie do pomyślenia.
Filmy były strasznie drogie. Ci, którzy współpracowali z prasą,
dostawali filmy, lecz musieli się z nich skrupulatnie rozliczyć.
Wyjechałem, mając przed oczami zdjęcia z francuskiego czy
włoskiego „Vogue’a”, najlepsze światowe sesje. Jakież było moje
zdziwienie, kiedy lądując w Australii, zobaczyłem, że kultowego magazynu w ogóle nie widać spod jakichś babskich, sportowych czy turystycznych pisemek na bardzo niskim poziomie
wydawniczym.
Wyjeżdżając na Zachód, spodziewałem się, że zostanę przyjęty z otwartymi ramionami. Tymczasem musiałem się ustawić
w długiej kolejce po malutki kawałek tortu, jakim jest rynek
twórczej fotografii. Równocześnie na swoją szansę czekało
mnóstwo ludzi, musiałem się przebić. Cały czas wydawałem
swoje materiały promocyjne, zanosząc je wciąż do tych samych
agencji, by pokazać, że się rozwijam, jaką mam technikę, jakie
są moje propozycje. I tak powoli, nie w ciągu miesiąca czy
dwóch, ale kilku lat, zacząłem dostawać do realizacji rzeczywiście twórcze projekty. Kulminacyjnym momentem był sukces
moich zdjęć opublikowanych w Stanach Zjednoczonych.
Zadziałał przypadek, komuś spodobała się moja technika
malowania czarno-białych zdjęć. Później już było dużo łatwiej.

Po latach wróciłeś do Warszawy. Jak wyglądał Twój powrót?
– Na ogół dzieci polskich rodzin, które wychowały się za
granicą, są związane z krajem swojego dzieciństwa, czy to
przez szkołę, czy przez pracę. Żyliśmy w nienaturalnej sytuacji,
kiedy człowiek zdeterminowany złym ustrojem odłączony jest
od swoich korzeni. Z tej sytuacji wyzwolił nas syn Mateusz,
kiedy pewnego dnia oznajmił, że chce mieszkać w Europie,
czyli w Polsce. Postanowiliśmy więc stopniowo, powoli
wracać.
Zobaczyłeś Warszawę innymi oczami?
– Jestem pasjonatem Polski i zachodzących tu zmian. Przez
jakiś czas dzieliliśmy życie pomiędzy Polskę i Australię, mieli-

Frontem do Wisły
śmy więc szanse dostrzec zmiany, jakie tu się dokonywały, a których ludzie na co dzień nie rejestrują. Nie uważam, że jest to najpiękniejszy kraj, ale jest on swojski, tu się urodziłem, w jego
kręgu kulturowym się wychowałem. Można polubić dane miejsce
na świecie, ale nie wierzę, że można poczuć się częścią innej kultury. Pomimo że świetnie czujemy się w Nowym Jorku, wciąż
pozostajemy poza sprawami lokalnymi, jesteśmy na wyspie,
mamy swoje przyzwyczajenia. Dużo podróżuję, ale kiedy wracam
do Polski, nie narzekam, doceniam zwyczajne rzeczy.
Najbardziej lubię Warszawę prawobrzeżną od strony Saskiej
Kępy. Kocham ten niepraktyczny, nieuregulowany brzeg Wisły,
dużą ilość zieleni, która jest schronieniem dla ptactwa i nie tylko,
dla panów z butelką również.

Czy zdarzają się zaskakujące zjawiska w Warszawie, które inspirują Cię do zdjęć? Znając dobrze dane miejsce, trudniej czy
łatwiej je sfotografować?
– Najlepsza fotografia powstaje w uniesieniu. Jeśli przechodzimy koło jakiejś kamienicy codziennie, to nie ma mowy o żadnym
zaskakującym, spektakularnym wrażeniu. Kiedy zobaczymy ją
po długim czasie, na jej widok serce może zabić nam mocniej.
Będąc świadkami jakiegoś niezwykłego zjawiska świetlnego na jej
fasadzie, urzeczeni, weźmiemy aparat do ręki. Ja też daję się czasem tak zaskoczyć. Wszystko, co widzimy po raz pierwszy, robi
na nas wrażenie; kiedy tego nie sfotografujemy pierwszego dnia,
po pewnym czasie ono mija. Dlatego ważne jest umieć się
wyzwolić z wizualnych schematów i spojrzeć na znane nam
rzeczy na nowo.
Udało się to w Twojej serii zdjęć do kalendarzy pokazujących
popularny i nieustannie fotografowany pałac w Wilanowie.
W galerii InfoQultura zaprezentowałeś w grudniu pałacowy kompleks wilanowski z nieco innej strony.
– To inicjatywa dyrektora firmy Aarsleff w Polsce, który zaproponował coroczne wydawanie kalendarzy zainspirowanych
zabytkowym Wilanowem. Praca okazała się dla mnie wspaniałą
przygodą. W zeszłym roku już po raz piąty wraz z Maciejem
Buszewiczem, znakomitym grafikiem, profesorem warszawskiej
ASP, stworzyliśmy autorski projekt. Co roku udaje się nam
pokazać to miejsce w zupełnie inny sposób. Przedstawiłem go
nocą, ukazałem miejsca pełne duchów, sekrety rzeźb. Ale mam
jeszcze inny projekt o podobnym charakterze.
Niedługo ukaże się album przygotowany w związku z obchodami roku chopinowskiego. Nosząc pseudoemigrancki bagaż,
pomyślałem, że ten wielki artysta, który dwadzieścia lat mieszkał
poza Polską, musiał ogromnie tęsknić i przywoływać obrazy
z dzieciństwa, z młodości, tak jak myśmy to robili, będąc
w Australii. Sfotografowałem więc nie znane miejsca związane
z Fryderykiem Chopinem, ale Polskę widzianą jego oczami,
przypominającą bardziej marzenie senne, oderwane nieco
od rzeczywistości.
nr 1-2, styczeń-luty 2010

Pożegnanie z portem
Przemysław Pasek
Wkrótce Urząd Miasta ogłosi konkurs na koncepcję zagospodarowania portu Czerniakowskiego. Choć długo na ten
dzień czekałem, wcale się nie cieszę.
Teren dawnej Stoczni Czerniakowskiej, czyli zielony pas
okalający port od ulicy Czerniakowskiej, pomiędzy Strażą
Miejską i mostem Łazienkowskim, gdzie od kilku lat stacjonuje barka „Herbatnik”, na której latem Fundacja Ja Wisła
organizuje działania kulturalne, został bowiem określony
w założeniach konkursowych jako teren inwestycyjny.
Konkurs jest bramą, przez którą do portu zostanie wpuszczony w majestacie prawa komercyjny inwestor. Powstanie tu
czteropiętrowy hotel, sklepy i stacja benzynowa.
Już w tym roku Zarząd Mienia Miasta nie podpisał z Fundacją Ja Wisła umów na użyczenie gruntu pod działania kulturalne. Z dwóch wygranych w ramach Festiwalu Przemiany
projektów jeden – dotyczący instalacji na bulwarze wiślanym
dwustu ławeczek w kształcie jesiotrów – został udaremniony
staraniem pełnomocnika do spraw Wisły. Zarząd Mienia
Miasta każe nam dziś płacić za dechy, na których latem robiliśmy potańcówki. Przypuszczam, że w przyszłym roku nie
dostaniemy więc żadnych dotacji. Mam coraz większą chęć
wypłynąć z tego miasta i więcej tu nie wracać. Ale to przecież
moje miasto.
Sześć lat walczyliśmy o rewitalizację portu Czerniakowskiego, dbaliśmy o to miejsce, sprzątaliśmy port i organizowaliśmy imprezy kulturalne, aby warszawiacy przestali się bać
przychodzić nad Wisłę. Udało się stworzyć unikatową sytuację i skupić grono zaangażowanych ludzi. Tysiące warszawiaków uczestniczyły w naszych letnich działaniach. Ale, jak się
okazuje, dla włodarzy miasta to nie jest ważne. Ważna jest
kasa. A fundacja przeszkadza, bo znalazła sobie miejsce do
działania na działce, na którą ostrzy sobie ząbki biznes.
Zadaję więc pytanie: co jest ważne i jaki jest cel? Myślę, że
komercyjna marina, którą zakłada konkurs, nie jest lekiem
na zaniedbany port Czerniakowski. Uważam, że port
Czerniakowski powinien zostać zieloną oazą w sercu miasta.
Sadzę, że należy odbudować halę stoczni i przeznaczyć ją na
muzeum Wisły. Port powinien służyć warszawiakom do
oswajania Wisły. A nie biznesmenom do zbijania na niej
kasy.
Kilka lat temu, gdy wierciłem dziurę w brzuchu Urzędowi
Miasta, by powołał pełnomocnika do spraw Wisły, w najśmielszych snach nie podejrzewałem, że będę tego szczerze
żałował.
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Spiżowa sztafeta
Aleksandra Wałdowska
Dziś już nikt nie pamięta, że dynamiczna kompozycja
rzeźbiarska „Sztafeta” (1953-55), znana warszawiakom
ze Stadionu Dziesięciolecia, żartobliwie zwana „uciekającymi
na bosaka na Zachód”, jest pracą konkursową rzeźbiarza
Adama Romana. Pomnik miał być sfinansowany przez władze
Warszawy i miał stanąć przy wielkich schodach w Centralnym
Parku Kultury i Wypoczynku na Powiślu

P

Fot. A. Wałdowska

Prof. Adam Roman wspomina historię „Sztafety”, 2010 r.

Pierwotna koncepcja rzeźby parkowej — gipsowy model roboczy

Fot. A. Roman
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rofesor Adam Roman, urodzony w 1916 r. nestor rzeźby
polskiej, inicjator powstania Katedry Konserwacji Rzeźby
i Elementów Architektonicznych warszawskiej ASP, współorganizator Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi
Powązkami oraz uczestnik walk o utrzymanie przyczółka
Czerniakowskiego podczas Powstania Warszawskiego, po latach wspomina pracę nad rzeźbą.
– W pierwotnej koncepcji miały to być tylko dwie biegnące
postacie, w końcu jednak dodałem trzecią. Inspirowałem się kompozycją Łuku Triumfalnego w Paryżu, gdzie linie skupiają się
w jednym punkcie – przez to rzeźba jest dynamiczna. Ale wzorem dla mnie była przede wszystkim sztuka grecka, lekkie
i wykwintne rysunki na wazach.
Nie miałem wtedy własnej pracowni. Gipsowy model wykonywałem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Właśnie tam moją rzeźbą zainteresował się prof. Jerzy Hry-

niewiecki, główny projektant Stadionu Dziesięciolecia, który
stwierdził, że przyda się ona na budowanym właśnie stadionie
i on załatwi zmianę jej lokalizacji z władzami miasta – opowiada
profesor.
Tak się stało, lecz wkrótce okazało się, że miasto nie ma pieniędzy na realizację pierwotnego projektu, który miał być odlewem
ze spiżu lub innego rodzaju brązu, a termin otwarcia stadionu
gonił. Powstał więc substytut – rzeźba w oryginalnym kształcie,
zbudowana jednak z narzutu mineralnego, zaprawy narzucanej
kielnią na stalową konstrukcję szkieletową. – Mój pomocnik pilnował receptury i mieszał zaprawę. Pomagał mi też kolega rzeźbiarz, biegły w technice narzutowej. Panował wtedy straszny
upał, a zaprawa nie powinna za szybko schnąć, bo źle zwiąże i nie
uzyska żądanej wytrzymałości. Trzeba było więc wieszać dookoła
mokre worki – mówi Adam Roman.
„Sztafetę” profesor uważa za jedną ze swoich najważniejszych
prac, obok pomnika Jana Pawła II w Bardzie Śląskim i podobizn
aktorów dla Teatru Polskiego w Warszawie. Według niego, przetrwała próbę czasu i nawet dziś nie zmieniłby jej kompozycji,
ewentualnie tylko dopracował jakieś detale, dodał dynamiki

Fot. A. Roman

Fot. A. Funkiewicz

Ostateczna wersja rzeźby parkowej — gipsowy model realizacyjny
w skali 1:2, przekazany przez autora do Muzeum Sportu w Warszawie

Stalowy szkielet konstrukcji „Sztafety”
podczas montażu na cokole przed stadionem

Fot. M. Roman

W kwietniu 2008 r. Michał Borowski, ówczesny prezes NCS,
zapowiedział, że dzieło Adama Romana zostanie ustawione pod
dachem, w wewnętrznym pasażu nowego stadionu, prowadzącym
od głównego wejścia od strony Wisły w kierunku trybun i boiska.
Jesienią 2008 r. NCS podjęło ostateczną, wiążącą decyzję o pozostawieniu „Sztafety” w tej historycznej stadionowej lokalizacji
i sfinansowało jej konserwację.
Redakcja „Stolicy” nie traci nadziei, że być może podczas budowy Stadionu Narodowego uda się powtórnie wykonać to rzeźbiarskie dzieło sztuki (o którym sam Gustaw Zemła powiedział,
że było w połowie lat pięćdziesiątych dziełem nader odważnym,
bo wyłamującym się z gorsetu socrealizmu), ale tym razem ze
szlachetnego materiału – oryginalnie planowanego spiżu.
Końcowa faza realizacji „Sztafety” — nawilżanie wiążącej zaprawy.
Na pierwszym planie fragment modelu gipsowego

czy poprawił rysy twarzy. W technice narzutu trudno było o takie
subtelności, bo – jak podkreśla artysta – jedynie brąz, tworzywo
szlachetne, pozwala na pełną inwencji twórczej realizację dobrej
i trwałej rzeźby monumentalnej.
Na Stadionie Dziesięciolecia, w agresywnym środowisku wielkomiejskiej aglomeracji, rzeźba stała ponad 50 lat i niszczała.
Korodujący stalowy szkielet kompozycji powodował pękanie
narzutowej powłoki i powstawanie w niej coraz większych ubytków. W obronie zagrożonej „Sztafety” jako pierwsza stanęła Rada
Osiedla Kamionek, do której dołączyła Saska Kępa.
Również stołeczny konserwator zabytków uznał za konieczne
otoczenie opieką elementów rzeźbiarskich należących do wystroju rozbieranego stadionu. W lipcu 2007 r. stołeczni radni uchwalili, że zarówno „Sztafeta”, jak i pozostałe stadionowe tablice
i rzeźby „stanowią część pamięci narodowej i jako takie powinny
zostać zachowane i umieszczone w nowych obiektach Narodowego Centrum Sportu, które zastąpi Stadion Dziesięciolecia”.
nr 1-2, styczeń-luty 2010

Fot. A. Roman

Prof. Adam Roman w czasie modelowania „Sztafety” w mokrym narzucie mineralnym
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Libera w Zachęcie

Rozmaitości kulturalne

7 stycznia w Filharmonii Narodowej zainaugurowano oficjalnie Rok Chopinowski. Przez
cały rok 2010 Warszawa będzie miejscem wielu
koncertów, festiwali i imprez związanych z dwusetną rocznicą urodzin kompozytora.
Po uroczystej inauguracji, której bohaterem był wybitny chiński pianista Lang Lang, organizatorzy zaplanowali prawdziwy najazd gwiazd przed przypadającymi 1 marca urodzinami Chopina.
22 lutego Rafał Blechacz, triumfator ostatniego konkursu chopinowskiego, wystąpi w filharmonii
z Koncertem f-moll. Dzień później zagra tam dawny chopinowski skandalista Ivo Pogorelić, który
zaprezentuje się w koncercie fortepianowym, ale Schumanna. 24 lutego do Warszawy zawita jedna
z największych dzisiejszych osobowości pianistyki – Piotr Anderszewski, znany z bezkompromisowości i odwagi. Anderszewski tym razem też nie zagra Chopina, lecz Schumanna i Szymanowskiego.
Tego samego wieczoru przed warszawską publicznością wystąpi dawno niegoszczący w Polsce
Murray Perahia. 25 lutego zagra w Warszawie wybitny chopinista Garrick Ohlsson, a dzień później
nastąpi wydarzenie bez precedensu – Orkiestra XVIII wieku wykona wszystkie dzieła symfoniczne
Chopina. Do fortepianu zasiądą kolejno Kevin Kenner, Nelson Goerner i Janusz Olejniczak.
27 lutego dwa koncerty fortepianowe zaprezentują dwaj wirtuozi – Evegny Kissin i Garrick
Ohlsson. A w finale chopinowskiego maratonu, w niedzielę 28 lutego, zagra artysta, który ostatnio
częściej dyryguje, niż daje recitale solowe – Daniel Barenboim. Wreszcie 1 marca – dokładnie
w 200. rocznicę urodzin kompozytora – na koncercie galowym w Teatrze Wielkim wystąpią
Martha Argerich i Dang Thai Son.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na inwestycje związane z Rokiem Chopinowskim przeznaczyło prawie 130 milionów złotych. Organizatorzy mimo napiętych terminów realizacji zapewniają, że projekty będą gotowe na czas. Najważniejsze z nich to Centrum Chopinowskie
i Muzeum Fryderyka Chopina przy Tamce, których otwarcie zaplanowano na 1 marca, oraz zrewitalizowany dworek w Żelazowej Woli.
Warszawę czekają jeszcze inne dużej rangi imprezy chopinowskie. W sierpniu odbędzie się szczególnie uroczysta edycja festiwalu „Chopin i jego Europa”, a w październiku cały świat będzie
z uwagą śledził zmagania uczestników XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im.
Fryderyka Chopina. W stolicy zostanie również zorganizowany III Międzynarodowy Kongres
Chopinowski, pod hasłem „Chopin 1810-2010 Idee – Interpretacje – Oddziaływania”.
Marcin Mierzejewski

Polonia i inne opowieści

„Polonia i inne opowieści” to pierwszy indywidualny pokaz prac Allana Sekuli w Polsce.
Artysta jest autorem fotografii i filmów o charakterze dokumentalnym o Polsce i Ameryce.
Ekspozycja w Zachęcie dotyka wątków związanych z polskimi korzeniami rodziny autora
oraz ogólnych problemów emigracji, Polonii
chicagowskiej i szeroko ujętych relacji polsko-amerykańskich. Wystawa czynna będzie
do 28 lutego.

Trójwymiarowa Praga

23 stycznia w warszawskiej Nizio Gallery rozpoczęła się wystawa fotografii trójwymiarowej
zatytułowana „Zgub się”. Krzysztof Gajewski
i Maciej Szal przygotowali zbiór wielkoformatowych zdjęć, na których w technice 3D
można zobaczyć Pragę-Północ. Wystawa
potrwa do 22 lutego.

On jeden, ich cztery

Magiczne kino

W kinie LAB (CSW) między 29 a 31 stycznia zostaną wyświetlone poruszające filmy
Claudii Llosy: „Madeinusa” (z 2006 r.) oraz
„Gorzkie mleko” (2009), których fabuła oparta jest na lokalnych obrzędach, legendach
i wierzeniach peruwiańskich Indian. 29 stycznia CSW zaprasza na kolejną imprezę z cyklu
„Ekran Otwarty” – przegląd artystycznych
filmów amatorskich, spotkanie z ich twórcami
i publiczną dyskusję.

Fot. M. Englert
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Temps d’Images

W dniach 21-31 stycznia w Centrum Sztuki
Współczesnej Zamku Ujazdowskiego odbywa
się piąta edycja Festiwalu Temps d’Images. To
cykliczna międzynarodowa impreza interdyscyplinarna, prezentująca dokonania z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych.
W CSW można obejrzeć m.in. trzy spektakle
typu performance i prezentacje wideo.

Jeden na cztery. Był bez szans. Płatonow, atakowany przez zaborcze
kobiety, sam w stanie moralnego dygotu, z potrzaskanym życiorysem,
musi przegrać. Rzecz w tym, w jakim stylu. Borys Szyc w spektaklu
„Sztuka bez tytułu” w reżyserii Agnieszki Glińskiej czyni to popisowo – jest zniszczonym prowincjonalnym nauczycielem, który utracił
wiarę w siebie i świat. I choć kąsa i kpi z otoczenia, to on jest ofiarą.
Spektakl we Współczesnym z galerią starannie wyrzeźbionych postaci
to dowód na to, że od Czechowa wciąż można się czegoś nowego
nauczyć. (TM)
Teatr Współczesny; premiera 19 grudnia 2009

Fot. J. Deluga-Góra

Rok Chopinowski
rozpoczęty

Zachęta zaprasza na wystawę retrospektywną
Zbigniewa Libery, współtwórcy nurtu polskiej sztuki krytycznej w latach 90. Kontrowersyjna tematyka jego prac (np. kwestia
Holocaustu ujęta w zestawie klocków Lego,
po złożeniu którego powstawał obóz koncentracyjny) bywała przedmiotem zarówno zaciętych polemik krytyków, jak i naukowych analiz. Ekspozycja zdjęć, rzeźb i instalacji połączona jest z publikacją monografii artysty.
Wystawa czynna jest do 7 lutego.

studio tkaniny

Inna historia

Fot. M. Gurdziel

Dramat „Merlin. Inna historia” – w reżyserii
Tadeusza Słobodzianka – o tworzeniu idealnego
państwa, Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, utrzymany w naiwnej stylistyce, daje aktorom okazję do
zademonstrowania sprawności warsztatowej. Każdy
po swojemu maluje rycerza, jego konne galopady
i straszliwe walki z bestiami w obronie dziewic, choć wieczór należy przede
wszystkim do Jerzego R. Nowickiego, który króluje w roli Merlina, i Anny
Gajewskiej, proteuszowej Viviany, obdarzonej znakomitym głosem. Ten spektakl
to rękawica rzucona młodym aktorom Narodowego, którzy (w „Balladynie” czy
„Marat-Sade”) bez mikroportów obejść się nie mogą. A w Laboratorium okazuje
się, że mogą, i to celująco. (TM)
Laboratorium Dramatu; premiera 15 stycznia

MIJABI

Po przeprowadzonej w brawurowym tempie
adaptacji budynku dawnego kina Ochota
otwarto nowy teatr Fundacji Krystyny Jandy na
rzecz Kultury. Kierować nim będzie Maria
Seweryn. Inauguracyjny spektakl OCH-Sceny
– „Wassa Żeleznowa” Maksyma Gorkiego
w reżyserii Waldemara Raźniaka – miał swoją
premierę 16 stycznia. W tytułowej roli występuje sama Krystyna Janda,
a na scenie towarzyszą jej m.in.: Jerzy Trela, Dorota Landowska, Bożena
Stachura, Tadeusz Chudecki i Szymon Kuśmider. Scenografię przygotował Maciej M. Putowski, kostiumy – Dorota Kołodyńska, a muzykę
napisał Zbigniew Preisner. Na deskach OCH-Sceny będą się też odbywać koncerty, pokazy i festiwale artystyczne. Na początek II Festiwal
Teatru Montownia „The best of ” w dniach 30 stycznia- 4 lutego.
OCH–Scena; od 16 stycznia

Fot. R. Jaworski

Nowa OCH-Scena!

49

Fot. A. Ring

Uroda portretu

Na Zamku Królewskim zorganizowano wystawę „Uroda
Portretu. Polska od Kobera do Witkacego” prezentującą
historię portretu w Polsce od końca XVI wieku po
XX-lecie międzywojenne. Specyfiką portretu jest ujęcie
w wizerunku człowieka - wraz z rysami twarzy - również jego indywidualności i charakteru. W ekspozycji
znalazło się 70 dzieł starannie wyselekcjonowanych spośród kilku tysięcy znajdujących się w zbiorach trzydziestu muzeów oraz kolekcjonerów prywatnych. Prezentowane są portrety pędzla Kobera, Bacciarel-lego (m.in.
Portret Franciszki Rzewuskiej), Wyspiańskiego, Witkiewicza, Roda-kowskiego,
Boznańskiej, Malczewskiego i innych. Portret był i nadal jest cennym źródłem
ikonograficznym, ekspozycja ukazuje zmieniające się historycznie cechy zarówno
portretowanych, jak i portrecistów oraz ich warsztatu artystycznego.
Zamek Królewski; do 28 lutego
nr 1-2, styczeń-luty 2010

• dom • pałac • biuro • teatr • kino •
tkaniny • projekty • realizacja
Warszawa ul. Nowy Świat 18/20
tel. +48 885 032 236
Zapraszamy do oficyny na tyłach
odremontowanego
pałacu Branickich
przy rondzie z palmą

„Bajadera” Minkusa w Wielkim

Rozmaitości kulturalne

W gmachu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego została otwarta wystawa „Kolekcja
polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego
we Wrocławiu”, która inauguruje cykl prezentacji
najlepszych polskich kolekcji muzealnych. We wnętrzach pałacu Potockich wystawiono kilkadziesiąt
prac najwybitniejszych polskich twórców drugiej
połowy XX wieku, w tym Władysława Hasiora,
Tadeusza Kantora, Jana Lebensteina i Jerzego
Nowosielskiego. Na dziedzińcu stoją metalowe rzeźby Magdaleny Abakanowicz „Mutanty” i „Ptaki”.
Nowa koncepcja wykorzystywania i aranżacji wnętrz budynku MKiDN ma na celu udostępnianie szerszej publiczności zbiorów najwybitniejszych dzieł sztuki z polskich muzeów i pozyskiwanie dla nich nowych miłośników.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; do końca roku

Studencki bal

23 stycznia Duża Aula Politechniki Warszawskiej uległa niemal baśniowej metamorfozie, a to za sprawą tegorocznego Wielkiego
Studenckiego Balu „Karnavauli”. Balujący studenci i zaproszeni wykładowcy warszawskich
uczelni zostali otoczeni atmosferą i wystrojem
wytwornej elegancji. To już szósta edycja balu,
która tym razem odbyła się w szykownie kontrastowej kolorystyce „Black&White”.

Koncerty na Zamku Królewskim

Rocznica Paderewskiego

150. rocznicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego uczci dwoma koncertami Filharmonia Narodowa. Usłyszymy między innymi
„Fantazję Polską” gis-moll op. 19 na fortepian
i orkiestrę Paderewskiego oraz I Koncert fortepianowy Henryka Melcera. Orkiestrę
Symfoniczną FN poprowadzi Martyn Brabbins, przy fortepianie zasiądzie Jonathan
Plowright. Koncerty odbędą się 5 i 6 lutego.

Muzyka dawna w Studiu Koncertowym PR

W dniach 18-20 lutego w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego
zainaugurowany zostanie II Festiwal „Mazovia
Goes Baroque”. Wystąpą artyści francuscy
– klawesynistka Aline Zylberajch i Ensemble
Faenza pod kierunkiem Marco Horvata.
Będzie to pierwszy z sześciu trzydniowych
cykli koncertów muzyki dawnej organizowanych w tym roku przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Fot. Archiwum U. Krygier
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„Traviata” Trelińskiego i Kudlički

Na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej zostanie pokazana nowa inscenizacja
opery „Traviata” Giuseppe Verdiego. Przedstawieniem tym powróci na stołeczną scenę
znakomity tandem reżysersko-scenograficzny
Treliński – Kudlička, znany z nietuzinkowych
i zachwycających plastycznie inscenizacji,
wybiegających poza klasyczne konwencje operowe. Premiera 25 lutego.

Z okazji obchodów Roku Chopinowskiego Zamek
Królewski proponuje cykl koncertów zatytułowany
„Chopin 1810- 2010” z udziałem polskich oraz światowych muzyków i wokalistów. Inauguracja nastąpiła
24 stycznia. Podczas koncertów będzie można usłyszeć
takich wykonawców, jak Katarzyna JankowskaBorzykowska, Urszula Krygier, Ewa Osińska, Trio
Margaux, Łukasz Kuropaczewski czy Marcin Zdunik.
Koncertom towarzyszyć będzie wystawa dokumentująca prace nad Wydaniem Narodowym Dzieł Fryderyka
Chopina; obejrzeć będzie można też Chopinowskie
partytury.
Zamek Królewski; od 24 stycznia do 12 września

Utwory organowe na cały rok

Parafia ewangelicko-reformowana w Warszawie we współpracy z ambasadą Niemiec zaprasza na I Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych w kościele przy alei Solidarności.
Organy tego kościoła pochodzące z 1900 r. zostały zniszczone podczas wojny, lecz po odrestaurowaniu w latach 2004-2008 stały się jednym z najcenniejszych czynnych zabytkowych
instrumentów w stolicy. Koncerty będą się odbywały w każdą czwartą niedzielę miesiąca, do
końca roku. W programie utwory Bacha, Brahmsa, Liszta, Mendelssohna, Paderewskiego
i innych mistrzów. Wystąpi ogółem jedenastu organistów z Niemiec, Austrii, Węgier i Polski.
Są oni wybitnymi muzykami o bogatym dorobku artystycznym, laureatami prestiżowych
konkursów oraz profesorami wyższych szkół muzycznych.
Kościół ewangelicko-reformowany; od 24 stycznia do 19 grudnia

Fot. D. Matloch

Wrocławska kolekcja
w pałacu Potockich

Słynna primabalerina Swietłana Zacharowa
wystąpi gościnnie w roli Nikiji w Teatrze
Wielkim. Towarzyszyć jej będą Denis Matwienko, pierwszy solista baletu z Sankt
Petersburga, oraz niemal cały zespół Polskiego Baletu Narodowego. Orkiestrę Opery
Narodowej poprowadzi Tadeusz Kozłowski; reżyseruje Natalia Makarowa. Spektakl
31 stycznia o godz. 18.

Zakochany Chopin

Koncepcja wystawy „Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie” powstała
już w 2008 r. w związku z przygotowaniami do obchodów Roku Chopinowskiego 2010. Ekspozycja w Państwowym Muzeum Etnograficznym ilustruje
atrakcyjnymi materiałami ikonograficznymi oczywiste związki muzyki Chopina
z polską tradycją ludową, głównie mazowiecką, ale również ślady i inspiracje
chopinowskie w twórczości muzyków z różnych zakątków świata. Wystawiono
także zbiór zrekonstruowanych tradycyjnych instrumentów ludowych, na których grano na Mazowszu w czasach Chopina, i archiwalne fonogramy ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.
Państwowe Muzeum Etnograficzne; do 30 maja

Wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej

Fot. E. Nadulska

W styczniu CSW organizuje wiele
nowych wystaw. Ekspozycja „Obrazy
ujawnione” Krzysztofa Wojciechowskiego
przedstawia w sposób całościowy twórczość fotograficzną (głównie w klasycznej technice czarno-białej) autora, który
związany jest z CSW od prawie 20 lat.
W tematyce fotograficznej pozostaje
również wystawa Jana Świdzińskiego
„W moim kontekście” (Wybrane działania z fotografią i tekstem). Zawiera przekrój 40 lat twórczości tego artysty, wzbogacony o publikacje na jego temat
z 2009 r. oraz dwie autorskie książki.
„Początekoniec” to tytuł wystawy monograficznej zmarłego w ubiegłym roku
Stanisława Dróżdża, tworzącego dzieła
z pogranicza poezji, lingwistyki, plastyki
czy matematyki.
Pokazanych jest ponad czterdzieści dzieł – od pierwszych utworów tak zwanej
przez autora poezji konkretnej, powstałych w 1967 r., po ostatnie, niekiedy technicznie skomplikowane
prace z 2007 r. „Początekoniec”
to także tytuł i zarazem fragment jednego z wierszy artysty.
Zwiedzaniu wystawy towarzyszy utwór muzyczny „Czasoprzestrzennie”, skomponowany
do jednego z dzieł Stanisława Dróżdża przez Tadeusza
Sudnika.
K. Wojciechowski „Wołgi przed KC”
CSW Zamek Ujazdowski:
„Obrazy ujawnione” – od 23 stycznia do 28 lutego; „W moim kontekście” – 25 stycznia
do 28 marca; „Początekoniec” – do 7 lutego

Zakochany

Chopin
Inspiracje
mazowieckie

17.12.2009 – 30.05.2010
00-056 - Warszawa | Kredytowa 1
Tel. +48 (22) 827 76 41 | www.ethnomuseum.pl
Organizator wystawy

Patroni honorowi

MARIA KACZYŃSKA
Małżonka Prezydenta RP

Sponsor

Partner merytoryczny

ADAM STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Patroni medialni

Partner

Od 2 marca w Centrum Promocji Kultury będzie można oglądać
prace Marcina Szymielewicza. Tego młodego, zdobywającego coraz
większe uznanie plastyka fascynuje miasto. Artysta nie stara się z fotograficzną dokładnością portretować metropolii. Za pomocą różnorodnych środków wyrazu, eksperymentów z papierowym podłożem,
ograniczonej gamy barwnej przedstawia świat niedopowiedzianych
kształtów. Poprzez niedookreślenie rysunki Szymielewicza pozostawiają miejsce dla naszych wyobrażeń, wspomnień, interpretacji.
Tym razem inspiracją dla autora stała
się podróż po Półwyspie Iberyjskim.
We wstępie do katalogu José Manuel
Ramírez Arrazola, konsul Ambasady
Królestwa Hiszpanii, pod której patronatem została przygotowana wystawa,
napisał: „Oglądając obrazy inspirowane Hiszpanią, na nowo odkryłem mój kraj poprzez tak odległe od
stereotypu nowatorskie perspektywy i kolory, którymi Marcin portretuje znane zakątki hiszpańskich miast. Obrazy dzisiaj oglądane są
kwintesencją Hiszpanii, uchwyconą przez młodego polskiego artystę,
który raz jeszcze przedstawia nam swą sztukę i objawia talent, abyśmy
mogli spoglądać na rzeczy nowym okiem, aby rzeczywistość nie przestawała nas zadziwiać”.
Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe; do 25 marca
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Polacy
z wyboru

Zapomniane losy
warszawskich rodzin
o niemieckich korzeniach po raz pierwszy przedstawia wystawa „Polacy z wyboru.
Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie w XIX i XX
wieku” przygotowana przez Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej i Dom Spotkań z Historią. Jej tytuł oddaje istotę zjawiska osiedlania się w Warszawie Niemców w ciągu ostatnich 250 lat.
W Warszawie przybysze z Niemiec szybko wtapiali się w polskie
społeczeństwo i dobrowolnie stawali się Polakami i warszawianinami, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wystawa
przedstawia wkład imigrantów niemieckich w rozwój architektury,
przemysłu, nauki i kultury Warszawy. Śledzi proces stopniowej
i dobrowolnej asymilacji warszawskich rodzin pochodzenia niemieckiego, które nie tylko oddały wielkie zasługi miastu swoją codzienną
pracą, ale zapisały również piękną kartę solidarności z polskimi dążeniami narodowościowymi. Ekspozycja powstała przy czynnym
udziale żyjących obecnie w Warszawie potomków takich rodów, jak
Libeltowie, Schuchowie, Strausowie, Wedlowie, Wernicowie,
Wernerowie, Weiglowie i inni. (TM)
Dom Spotkań z Historią; od 26 stycznia do 28 marca

Fot. Ze zbiorów rodziny Schiele

Świat niedopowiedzianych kształtów

Varsaviana

z górnej półki

Finisaż?

Listy od ojca
Tadeusz Górny

Wedle internetowego wikisłownika, finisaż to uroczyste zakończenie
wystawy, zazwyczaj dzieł sztuki, ale także innych osiągnięć, np. naukowych
lub dorobku miast. Ten całkiem zgrabny neologizm bywa niestety nadużywany i sądzę, że już niebawem cała rzesza p.o. dziennikarzy stosować go
będzie jako synonim każdego niemal zakończenia, końcówki, finału, zwieńczenia itp. Mieliśmy już finisaż Stadionu Dziesięciolecia i Jarmarku Europa,
można więc w nieodległej przyszłości oczekiwać wieści o finisażu epidemii
grypy czy działalności sejmowych komisji śledczych.
Tymczasem jednak z niekłamaną satysfakcją przyjąłem zaproszenie na
uroczystość w całej rozciągłości spełniającą słownikowe normy. Niedawny
finisaż jubileuszowej wystawy prezentującej dorobek Doświadczalnej
Oficyny Graficznej Pracowni Sztuk Plastycznych w Warszawie dostarczył
wielu wspaniałych wrażeń tym, dla których dużo znaczy możliwość obcowania z dobrze opracowaną i wydrukowaną książką, ale także z interesującym edytorsko katalogiem, wystawową planszą czy nawet ulotkowymi
drukami. Nie dość, że to dorobek, to jeszcze w wielu wypadkach także
dzieło sztuki. Co warte odnotowania, finisaż wystawy zgromadził niemal
dokładnie tę samą publiczność, co przed prawie trzema miesiącami jej wernisaż. Oznacza to nic innego, jak najzwyczajniejszą tęsknotę – z całym szacunkiem dla wspaniałych możliwości skomputeryzowanej poligrafii i druku
cyfrowego – za wysmakowanym, dopracowanym w każdym szczególe efektem żmudnej współpracy grafika, zecera i introligatora.
Obchodząca jubileusz 45 lat działalności Doświadczalna Oficyna
Graficzna PSP od zawsze była zjawiskiem w krajobrazie polskiego drukarstwa, jedyną w Polsce drukarnią, gdzie projektant współpracuje ściśle z wykonawcami od momentu składu aż do ostatniego wykończenia druku. I ma
możliwość dokonywania najdrobniejszych korekt bezpośrednio przy kaszcie
zecerskiej, towarzyszy drukarzowi przy maszynie, pracuje wspólnie z introligatorem. Stwarza to szczególny klimat współpracy, atmosferę współtworzenia,
poczucie wspólnej odpowiedzialności za poziom prac.
Bez wahania posłużyłem się tu fragmentem artykułu Krzysztofa
Jerominka, spiritus movens wystawy w bibliotece na Koszykowej. Któż
bowiem lepiej niż on – zecer i grafik, wychowanek, a potem współtwórca
sukcesów tej niebanalnej drukarni – może wyjaśnić ogromne znaczenie jej
działalności dla polskiego druku i kultury typograficznej. Sam miałem
szczęście bywać na Finlandzkiej jako klient i wspominam tę oficynę jako
prawdziwą oazę (lata 80. XX stulecia!) zawodowej kompetencji. Ekspozycja
w bibliotece była także ważnym memento, przypominając, że podstawą
wszelkich sukcesów jest jednak czynnik ludzki. A dla mnie byli to przede
wszystkim Leon Urbański, Eugeniusz Galimski i Krzysztof Jerominek.
Serdeczne podziękowania należą się także organizatorom tej ekspozycji:
Pracowni Sztuk Plastycznych, Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy
i Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. To ostatnie, mam nadzieję, już
wkrótce zaprosi nas do swojej nowej siedziby przy ulicy Marszałkowskiej
3/5. Bez najmniejszej wątpliwości trafimy tam na niejedno typograficzne
cacko wypieszczone w Oficynie na Kępie.
nr 1-2, styczeń-luty 2010

Coraz ciekawsza, coraz bardziej wartościowa oferta wydawnicza jednej z najstarszych polskich oficyn
– Państwowego Instytutu Wydawniczego – wzbogaciła się z początkiem roku o książkę niezwykłą.
„Listy do córek” Jarosława Iwaszkiewicza, opracowane przez Annę i Radosława Romaniuków,
którzy dokonali także wyboru interesującego
materiału ilustracyjnego, poprzedzone słowem wstępnym obu adresatek
– Marii Iwaszkiewicz i Teresy Markowskiej, warte są najwyższej uwagi nie
tylko dlatego, że jak słusznie twierdzi prof. Andrzej Zawada, „Iwaszkiewicz
lubił pisać listy i nie pisał ich na kolanie. W licznych podróżach zastępowały mu one codzienną i serdeczną rozmowę z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi”. Można tę lekturę traktować jedynie jako frapujący zapis kontaktów
troskliwego, kochającego ojca z córkami, w kolejnych etapach ich dzieciństwa, młodości i wieku dojrzałego, ale to przecież także nader cenne uzupełnienie biografii jednego z najwybitniejszych twórców polskiej literatury
XX wieku. Zgodzić się także trzeba z kolejnym recenzentem tej książki,
prof. Aleksandrem Fiutem, że ten wybór listów stanowi „Bezcenny przyczynek do wciąż czekającej na autora historii polskiej inteligencji”. Wreszcie,
w dobie maili i esemesów, czasie wszechobecnego skrótu i wiecznej gonitwy, warto sobie przypomnieć, jak się drzewiej pisało. (tag)
„Listy do córek”, Jarosław Iwaszkiewicz, PIW, 2009

Miś stołeczny
Chociaż zagorzałym wielbicielem filmowej komedii byłem od zawsze, nazwisko Stanisława Barei tak
naprawdę zacząłem kojarzyć dopiero przy „Misiu”.
Przedtem po prostu odpowiadało mi poczucie humoru anonimowego dla mnie reżysera. Długo też nie
zaprzątałem sobie głowy analizami w rodzaju „co
autor chciał przez to powiedzieć”. Dopóki nie zaczęła
mnie irytować wyjątkowa pasja, z jaką filmowe środowisko, ale przede wszystkim żurnaliści usiłowali nam, widzom, zohydzić
dzieła reżysera pamiętającego najwyraźniej, że filmy powinno się realizować
dla ludzi. Powoli zacząłem rozumieć coraz więcej i coraz bardziej cenić
twórcę, który wyjątkowo konsekwentnie starał się bawiąc – uczyć.
Dopiero jednak książka Macieja Replewicza, który o swoim bohaterze wie
prawie wszystko, uzmysławia, jak bardzo warszawska była cała twórczość
Barei. Do łódzkiej filmówki przyjechał wprawdzie z Jeleniej Góry, ale urodził się i wychował na Czerniakowie. Dzięki jego filmom, które w zdecydowanej większości dzieją się w Warszawie, widzimy, jak zmieniała się w ciągu
lat, nie zawsze niestety piękniejąc. Od „Męża swojej żony”, który mieszkał
w nowym (wówczas) bloku na Powiślu, po wielką płytę ursynowskich blokowisk w „Alternatywy 4”. (tag)
„Stanisław Bareja. Król krzywego zwierciadła”,
Maciej Replewicz, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009
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Kościół św. Jacka – epitafia i nagrobki
Kolejny publikowany w serii Dominikańskiego Instytutu Historycznego zbiór
studiów zawiera materiały poświęcone XVIIwiecznym epitafiom i nagrobkom z kościoła
dominikanów pw. św. Jacka na Nowym Mieście w Warszawie. Kościół św. Jacka i konwent
Zakonu Kaznodziejskiego powstał na początku XVII wieku z inicjatywy prowincjała polskiego Wojciecha Sękowskiego; jego organizatorem i pierwszym przeorem był znany kaznodzieja, pisarz i historyk Abraham Bzowski.
Prezentowane w tomie studia podejmują
zagadnienia związane z historią kościoła w XVII stuleciu, jego relacjami
ze staropolskim społeczeństwem oraz kwestie dotyczące benefaktorów
konwentu. Artykuły przedstawiają najstarsze inskrypcje dominikańskiej
świątyni oraz zachowane, poddane konserwacji pomniki nagrobne dobrodziejów i osób związanych z klasztorem.
„Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka
w Warszawie”, pod red. Anny Markiewicz,
Dominikański Instytut Historyczny, Kraków 2009

WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Stefan Sutkowski
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BENJAMIN BRITTEN

The Burning Fiery
Furnace
(MŁODZIANKOWIE W PIECU OGNISTYM)
Libretto

William Plomer

Premiera 7 marca 2010 roku, godz. 19.00
Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej

Reżyseria

Kierownictwo muzyczne

Scenografia

Maciej Prus

Kai Bumann

Marlena Skoneczko

Wykonawcy

Nabuchodonozor – Sylwester Smulczyński

Misael – Krzysztof Kur

Astrolog (Opat) – AndrzejKlimczak

Ananiasz – Tomasz Rak

Herold i Przywódca Dworzan – Piotr Kędziora

Azariasz – Artur Janda

Chór Dworzan
tenory – Jakub Grabowski, Piotr Kazimierczak, Andrzej Marusiak,
barytony – Krzysztof Matuszak, Andrzej Milewski, Grzegorz Żołyniak
basy – Dariusz Górski, Piotr Pieron
Orszak Pięciu Posługujących
soprany – Aleksandra Biskot, Ewa Kuryłowicz, Ewa Puchalska, Magdalena Smulczyńska, Anna Wyrzykowska

Zespół Instrumentalny Warszawskiej Opery Kameralnej
Hanna Szablewska – flet, Witold Sikora – waltornia, Piotr Wawreniuk – puzon, Alicja Bator – altówka
Jacek Kicman – kontrabas, Jarosław Kopeć – perkusja, Krzysztof Marosek – organy, Magdalena Miłaszewska – harfa

Asystent reżysera

Inspicjent

Lidia Juranek

Maria Grąbkowska
Dyrygent

Kai Bumann
Asystent dyrygenta

Dariusz Waszak

Sprzedaż biletów – w kasie Warszawskiej Opery Kameralnej, Al. Solidarności 76b, codziennie od 9 do 18, tel. (022) 831 22 40, oraz w miejscu koncertu na godzinę przed koncertem
w w w. o p e r a ka m e r a l n a . p l
Warszawska Opera Kameralna jest instytucją finansowaną ze środków

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

tickets@operakameralna.pl
Partner strategiczny

Patroni medialni

Pojazdy warszawskich powstańców
Książka Jana Tarczyńskiego
„Pojazdy powstańców warszawskich 1944” jest pozycją godną
polecenia i to nie tylko osobom
interesującym się uzbrojeniem
z okresu drugiej wojny światowej. Czytelnicy, którzy znają
dotychczasowy dorobek tego
autora, wiedzą, że do tematu
podchodzi on zawsze z pełnym
profesjonalizmem, rzetelnie
przygotowując wszelkie materiały. Tak jest też i tym razem.
W książce zebrano i przedstawiono wiele typów pojazdów,
jakie znalazły się w rękach
powstańców w 1944 r. i których ci później używali w walce. Różnorodność i ilość prezentowanego sprzętu może zaskakiwać, zwłaszcza że autor
(i słusznie) nie ograniczył się jedynie do, nazwijmy to, typowych pojazdów mechanicznych. Oprócz zdobycznych niemieckich wozów bojowych
i czołgów, znanych chyba większości osób nawet umiarkowanie interesujących się historią oręża, znajdziemy tu pojazdy skonstruowane przez
samych powstańców, a także wszelkie pojazdy cywilne i specjalne, z motocyklami włącznie.
Praktycznie o każdej przedstawianej konstrukcji autor podaje konkretne
informacje – jak, gdzie i kiedy powstała i do czego służyła podczas walk
1944 r. Wszystko to uzupełnione jest mapkami rejonów działań powstańczych oraz zilustrowane wieloma archiwalnymi zdjęciami, często unikatowymi, m.in. ze zbiorów londyńskich oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Książkę można by jeszcze wzbogacić graficznie wizerunkami maszyn
w oryginalnych barwach stosowanych przez powstańców dla kamuflażu,
zwłaszcza że schematy (rzuty) samych pojazdów potraktowano chyba
trochę po macoszemu. Arcyciekawą rzeczą byłoby też dotarcie do niemieckich zdjęć, raportów czy innych materiałów traktujących o powstańczym sprzęcie Polaków i jego zastosowaniu w walce. Oczywiście, jeżeli
takowe w ogóle się zachowały.
Podsumowując – Czytelnik dostaje do ręki bardzo ciekawą i bogato
ilustrowaną pozycję, będącą doskonałym uzupełnieniem wiedzy na temat
powstania i sprzętu używanego wówczas przez polską stronę, a niektóre
informacje są naprawdę zaskakujące. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć na
przykład, czy i jakie pojazdy… szynowe znalazły się na wyposażeniu
oddziałów powstańczych – powinien zajrzeć do tej książki.
Warto.
Jacek Olecki
„Pojazdy powstańców warszawskich 1944”,
Jan Tarczyński,
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 2009

Konkurs z nagrodami
Czy znasz swoje miasto?
Gdzie znajdują się widoczne poniżej rzeźby zdobiące dwa warszawskie budynki?
Czytelników znających ich lokalizacje prosimy o nadsyłanie do naszej redakcji odpowiedzi na kartkach pocztowych (do 1 marca).

Zdjęcia: M. Hajnosz

Nadawcy poprawnych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu książek.

Rozwiązanie konkursu i jolki z nr. 12/2009
1. Ulica Foksal 19, gmach Warszawskiego
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Towarzystwa Wioślarskiego, wybudowany
w latach 1895-97 r.
Rzeźba autorstwa Hipolita Marczewskiego
przedstawia alegorię Wisły (kobieta symbolizuje
rzekę, a troje dzieci to trzy zabory)
2. Ulica Puławska 26 a, budynek wybudowany
w 1938 r. Jedna z rzeźb dłuta Józefa Belowa.
Hasło: OGRÓD ZOOLOGICZNY
Nagrody
Dziękujemy za licznie nadesłane odpowiedzi!
Wśród nadawców, którzy poprawnie rozwiązali jolkę i odgadli, co
jest na zdjęciach, rozlosowaliśmy nagrody:
p ani Sylwia Winnicka otrzymuje bezpłatną roczną prenumeratę „Stolicy” i dwie książki z Biblioteki Stolicy
nr 1-2, styczeń-luty 2010

p ani Sylwia Chutnik i pan Jan Dziewanowski dostają po cztery książki, a pani Rosita Turowicz-Wlaźniak i pan Grzegorz
Rama – po dwie książki. Prosimy o kontakt z redakcją w sprawie odbioru nagród.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach „Stolicy”.
Następna jolka w numerze marcowym.

Czytelnicy piszą –

publikuje

Robinson przerobiony na grzebienie
W grudniowym numerze „Stolicy” Jacek Fedorowicz, którego felietony zawsze czytam w pierwszej kolejności, wspomniał film „Robinson
warszawski”, nadmieniając przy tym, że był on „chyba niedopuszczony
do eksploatacji przez cenzurę”.
Chyba niedopuszczony? Ha! To, co się działo z tym filmem, zanim
ostatecznie trafił na ekrany pod tytułem „Miasto nieujarzmione”,
nadaje się z powodzeniem na scenariusz do zupełnie innego filmu.
Wszystko oczywiście z powodu niezwykle w owych czasach niewygodnej tematyki dotyczącej AK i Powstania Warszawskiego. Można o tym
przeczytać w internetowej bazie filmu polskiego pod adresem http://
www.filmpolski.pl/fp/index.php/122525.
Dodam tylko od siebie, że dawno temu, ale już w czasach kiedy
można było nieco swobodniej pisać, w tygodniku „Film” pojawił się
duży artykuł na ten temat. Wynikało z niego, że niestety spora część
filmu została bezpowrotnie zniszczona, czyli, jak to się w wtedy mówiło, przerobiona na grzebienie.
Z noworocznym pozdrowieniem
Jacek Pęcherski

Happening dla Wilanowa
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Witam Państwa!
Prasa doniosła, iż muzeum Pałac w Wilanowie otrzymało ponad
7 mln zł na rewitalizację swego otoczenia. Przyznam nieskromnie, iż
to w pewnej mierze zasługa Grupy Artystycznej Zawleczka, która
przy pomocy Fundacji Zielone Światło i warszawskiej kawiarni
Breakcafe zorganizowała niecodzienny happening „Ocieplanie pałacu
w Wilanowie metodą Siding Royal”.
12 września 2008 r. przed znajdującą się w warszawskim Wilanowie
kawiarnią Breakcafe ustawiliśmy absurdalną tablicę informacyjną
sugerującą, iż pałac w Wilanowie zostanie poddany termomodernizacji metodą Royal Siding (obłożenie elewacji plastikowymi panelami).
Na tablicy pojawiła się fikcyjna firma TZG Projekt, która miała wykonać prace budowlane. Pojawił się też fikcyjny termin przeprowadzenia prac, fikcyjne koszty (11 255 325 zł) oraz „unijne” gwiazdki
mające sugerować, iż UE będzie współfinansować ów projekt.
Zaproponowaliśmy, by kolor plastikowych paneli wybrali mieszkańcy
Warszawy w drodze głosowania. (...)
Prowokacja miała na celu zwrócenie uwagi na wciąż pogarszający się
stan przestrzeni publicznej, niszczenie wartościowych obiektów architektonicznych poprzez ich nieumiejętną modernizację lub rozbiórkę.
Do akcji wybraliśmy najbardziej charakterystyczny warszawski zaby-

Czytelnicy piszą –

publikuje

tek, najlepiej odrestaurowany (liczne nagrody!) i poprzez znakomite
odrestaurowanie nie budzący kontrowersji wśród znawców. Pałac
w Wilanowie wydaje nam się ikoną Warszawy i liczyliśmy, że próba
obłożenia go panelami wywoła powszechne oburzenie. (...) Chcieliśmy
też zwrócić uwagę na otoczenie pałacu: krzywe chodniki, odrapane
budynki i kioski, obskurne tablice z ogłoszeniami, przenośne toalety,
ceratowy namiot będący kawiarnią, koszmarne stoiska z pamiątkami,
nieestetyczną stację metro itp. Akcja zakończyła się sukcesem, bowiem
sprowokowała do dyskusji nad stanem przestrzeni publicznej
w Warszawie, w tym nad otoczeniem zabytków.
Kolejnym sukcesem było, iż wreszcie rozpoczęto rewitalizację otoczenia poza granicami pałacu: naprawiono ścieżki, chodniki, zadbano
o zieleń, uprzątnięto szpetne elementy małej architektury, w tym dwie
obskurne reklamy itp. Może zechcielibyście napisać jakiś materiał
w kontekście tego, iż warto różnymi sposobami walczyć i dopominać
się, by nasze miasta zaczęły wreszcie wyglądać bardziej europejsko.
Jerzy Andrzej Masłowski, poeta, prozaik

Szanowna Redakcjo,
w związku z artykułem „Szlakiem wyobraźni profesora Zachwatowicza” („Stolica” nr 12, 2009 r.) autorstwa Ruty Pragier pozwalam sobie zwrócić uwagę, że Zakładem Architektury Polskiej kierował
przed wojną prof. Oskar Sosnowski (nie Sobański), a projekt odbudowy kościoła św. Marcina wykonała s. Alma Skrzydlewska, a nie prof.
Jan Zachwatowicz.
O nieznajomości okupacyjnych realiów może świadczyć natomiast
zdanie o „wyrzuceniu” Niemca przez prof. Zachwatowicza. Tylko
dyplomatycznym umiejętnościom profesora i formalizmowi Niemców,
posłusznie przestrzegających własnych zarządzeń, zawdzięczamy uratowanie zakładowych przezroczy.
W następującym po tym artykule wywiadzie z Krystyną Zachwatowicz
zmieniono imię założycielki i patronki szkoły pani Plater z Cecylii na
Emilię.
Z poważaniem
Robert M. Kunkel
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

W trakcie druku artykułu „Muzeum na XXI wiek” (nr 12) znikł nam
podpis pod drugim i trzecim zdjęciem, które przedstawiają oczywiście
projekt autorstwa pracowni Mirosława Jednacza. Przepraszamy.
Redakcja

Flesz

Gdzie
się zakochać,
ale konkretnie
Tekst i zdj´cia Andrzej Kałuszko
Od dłuższego czasu władze stolicy proponują społeczeństwu zakochanie się
w Warszawie. Nawoływania do miłości pojawiają się w prasie, na plakatach,
billboardach, w reklamach i w mniej lub bardziej ulotnych wydawnictwach.
Wiele osób ulega tym namowom i równie wiele chętnie poszłoby w ich ślady,
ale brak im doprecyzowania. Jest cała rzesza przyjezdnych nieznających stolicy, którzy zapałaliby wielkim uczuciem, lecz nie wiedzą, gdzie konkretnie
mają pałać. Tym wszystkim można dla ułatwienia zaproponować kilka pewnych lokalizacji. Rzesze zakochanych w Warszawie dokonują tego, sytuując się
po praskiej stronie mostu Świętokrzyskiego z widokiem na miasto (fot. 1).
Stają wtedy na jezdni mostu, odczekują do zachodu słońca i ograniczenia
ruchu ulicznego i doznają potężnej fali afektu. Nie można się temu oprzeć.
Jedyny znany wypadek odrzucenia uczucia w tym miejscu to obywatel Gujany
Marian, który trzykrotnie lekko potrącony przez autobus, furgon i wóz
z koniem nie zdążył się ponapawać i odwieziony do praskiego szpitala zakochał się w ortopedzie.
Dla wielu pasjonatów sportu pewniakiem do miłosnych uniesień będzie
teren budowy Stadionu Narodowego (fot. 2). Nieprzeliczalne mrowie kręcących się żurawi posadzonych na niecce, wznoszące się dumnie w niebo smukłe
kloce z betonu, oszałamiające bogactwo pręta metalowego w różnych postaciach powodują żywsze bicie serca, efekt maślanych oczu i serię niepohamowanych westchnień. Dobrze jest przejść wspomniany proces w szaliku reprezentacji Polski, a zjawisku powinna towarzyszyć trąbka kibica. Tych najbardziej odpornych na afekty wypada skierować na plac Zamkowy (fot. 3). Tam
jak obuchem dostaną w łeb urodą kolumny Zygmunta. Zamek i kamienice
placu otulą ich swoimi ramionami, latarnie i świąteczne światła zamigoczą
jakże kusząco, a sezonowa choinka zapalająca się od dołu do góry i z powrotem utrwali ulotny stan zakochania jako dozgonną miłość. Nie bez znaczenia
jest też obfitość rozkochanych tłumów, które nawzajem udzielają sobie tych
pięknych emocji.
Na sam koniec miejsce dla prawdziwych koneserów. Plac Bankowy po
pierwszym możliwym opadzie śniegu przybiera bajeczną postać Śnieżnej
Doliny (fot. 4). To tu widać w grubym kopnym puchu ślady śmiałków, którzy
usiłują dobrnąć do widocznego po drugiej stronie Lodowego Pałacu. Jeśli
gdziekolwiek można by zobaczyć łosia u sań, to właśnie tu. Tu także przez
megafony największe gwiazdy seriali mogłyby odczytywać zimowe baśnie
Andersena. Na sam koniec powiem tylko o sobie, że wszystkie te miejsca znam
i wiele innych także i nic nie jest już w stanie wyrwać mnie z mojego zakochania, czego wszystkim prawdziwym warszawiakom w Nowym Roku i na zawsze
życzę.
nr 1-2, styczeń-luty 2010
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Fot. „Tygodnik Ilustrowany” (1901 r.)

Czerwona Karczma przy Rotundzie

Warszawa na starej fotografii

Jarosław Zieliƒski

U

chwycony na zdjęciu plac Zbawiciela jeszcze na początku XX wieku nazywano Rotundą, a całe jego otoczenie
– Nową Wsią, takie bowiem miano nosiła osada utworzona
jako miejsce osiedlenia włościan ze zlikwidowanej w 1784 r.
średniowiecznej wsi Ujazdów. Nowa kolonia, której zabudowania stały przy ulicy Nowowiejskiej, po zachodniej stronie placu, jako całość przestała istnieć w 1847 r., ale niektóre
elementy jej zabudowy przetrwały do okresu międzywojennego.
Fotografia opublikowana w „Tygodniku Ilustrowanym”
w 1901 r. została wykonana na przełomie lutego i marca.
Przedstawia część Rotundy z odcinkiem Marszałkowskiej
w kierunku ronda Mokotowskiego (dziś plac Unii Lubelskiej)
i – po prawej – fragmentem ulicy Mokotowskiej w kierunku
Polnej. Pośrodku kadru uwieczniono Czerwoną Karczmę,
zburzoną zaledwie kilka miesięcy później, ponieważ w lipcu
rozpoczęły się na tej posesji prace przygotowawcze do budowy
kościoła Najświętszego Zbawiciela.
„Zasłużona” oberża powstała w 1829 r. i ówcześnie była własnością Piotra Garniera. Wcześniej istniał tu ogród należący
do Louisa Lerauda, który podjął się dzieła kształcenia ogrodników i hodowania nieznanych dotychczas w Warszawie
gatunków roślin. Głębiej, od strony ulicy Marszałkowskiej,
widać podobną w charakterze do karczmy, parterową zabudowę, ale na horyzoncie rysuje się potężna bryła fabryki dywanów spółki akcyjnej „Marcus Baender” (nr 3/7), wybudowanej

nr 1-2, styczeń-luty 2010

w 1892 r. Komin, widoczny przy słupie telegraficznym, należy do
jednego z mniejszych zakładów, jakie w dużej liczbie funkcjonowały wówczas przy Marszałkowskiej między obydwoma placami.
Zaskakująco, znacznie bardziej miejski charakter ma najbardziej
przecież peryferyjny odcinek ulicy Mokotowskiej, częściowo już
zabudowany okazałymi domami. Dwupiętrowa czynszówka stała na
tej samej parceli co karczma i podzieliła jej los w chwili przystąpienia do budowy świątyni. Prawy skraj zdjęcia wypełnia większy,
narożny, trzypiętrowy dom pod nr. 17, który przetrwał do 1944 r.
W głębi Mokotowskiej wyłania się zarys gmachu Szkoły
Mechaniczno-Technicznej, założonej w 1895 r. przez Hipolita
Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Dwa lata później powstał
wspomniany budynek, który po zniszczeniach II wojny światowej
został odbudowany w całkowicie zmienionej postaci.
Peryferyjność całej okolicy jest podkreślona wszechobecnością
prymitywnych bruków – kocich łbów – przeciętych już wszakże
torowiskiem tramwaju konnego. Obok latarni gazowych (z braku
chodnika po wschodniej stronie posadowionych na okrągłych
wysepkach) stoją słupy napowietrznego systemu linii telefonicznych firmy Bell. Szczególnie efektowny jest ten w głębi kadru, mający aż dziewięć poprzeczek podtrzymujących izolatory
z kablami.
Budowa kościoła już wkrótce miała zupełnie odmienić ów na poły
sielski krajobraz, w którym do 1914 r. wyrosły też szeregi wielkomiejskich, secesyjnych i wczesnomodernistycznych czynszówek,
nierzadko należących do najwyższych w całej Warszawie.
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Prenumerata „Stolicy”

Prosimy o podanie dokładnego adresu (miasto wraz z kodem, ulica, nr domu i mieszkania, w wypadku instytucji – pełna nazwa
i nr NIP), pod jaki „Stolica” ma być dostarczana, oraz o zaznaczenie:
prenumerata WMI STOLICA za okres od stycznia do grudnia 2010 r.
Cena 59 PLN wraz z kosztem przesyłki krajowej, prenumerata zagraniczna - Europa 159 PLN, USA i Kanada 259 PLN.
W wypadku jakichkolwiek pytań, także tych związanych z wystawieniem faktury, prosimy o kontakt z p. Moniką Nowicką:
info@warszawa-stolica.pl lub tel. 0 502 373 178.
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