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cje społeczne warszawskiej uchwały  
krajobrazowej, która ureguluje kwe-
stie dotyczące wielkości reklam i szyl-
dów, małej architektury i ogrodzeń. 
Projekt zakłada m.in. możliwość 
umieszczania szyldów tylko w parte-
rach (z pewnymi wyjątkami), aby nie 
przesłaniały detali architektonicz-
nych, czy określa zasady stosowania 
nośników reklamowych. 

 Ponad 2 mln zł przeznaczyło Mia-
sto na tegoroczne stypendia dla sto-
łecznych sportowców. Wsparcie przy-
znano 355 sportowcom. Najwyższe 
stypendia – 14 400 zł rocznie – otrzy-
mają przedstawiciele sportu osób 
niepełnosprawnych.

 Wybrano formę miejskich poidełek, 
które będą zamontowane na stołecz-
nych hydrantach – zwycięska koncep-
cja nawiązuje do Grubej Kaśki. Pierw-
szą nagrodę – 20 tys. zł i zaproszenie 
do negocjacji w trybie zamówienia 
z wolnej ręki na dokumentację pro-
jektową – otrzymał zespół z Design 
Studio.

 Pole Mokotowskie, park Żeromskie-
go i park Ogrody Kosmosu we Wło-
chach dostaną prawie 16 mln zł unij-
nego dofinansowania na renowację. 
Będą nowe nasadzenia, naturalistycz-
ne zbiorniki wodne, budki lęgowe dla 
ptaków i siedliska dla owadów. Pole 
Mokotowskie i Ogrody Kosmosu zo-
staną poszerzone o nowe tereny zieleni, 
a w parku Żeromskiego wybudowana 
zostanie studnia czwartorzędowa. Pra-
ce zakończą się w 2020 r. 

 Uczniowie stołecznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów oraz miesz-
kający w Warszawie, ale uczęszczają-
cy do pozawarszawskich szkół będą 
od 1 września podróżować komuni-
kacją miejską bezpłatnie na podsta-
wie spersonalizowanych Kart Ucznia. 
Inne zmiany w ofercie biletowej to 
niższe ceny biletów długookreso-
wych w 1. i 2. strefie, przywrócenie 
biletów trzydniowych oraz nowości: 
bilet jednorazowy przesiadkowy gru-
powy ulgowy do 10 osób i bilet kon-
ferencyjny – na określony czas, dla 
uczestników konferencji.
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Trwające od kwietnia 2015 r. pra-
ce przy renowacji pałacu Krasiń-

skich (Pałac Rzeczypospolitej) wła-
śnie dobiegły końca. Był to pierwszy 
remont od czasu ukończenia odbudo-
wy obiektu po zniszczeniach wojen-
nych, w 1961 r. W 2008 r. przeprowa-
dzono tylko konserwację fasady – od 
strony placu Krasińskich – teraz zde-
cydowano o ponownym poddaniu jej 
zabiegom konserwatorskim, aby ujed-
nolicić wygląd całej zewnętrznej szaty 
gmachu. Odnowiono kamienne ele-
menty rzeźbiarskie, detale architek-
toniczne i sztukaterie, a także przy-
stosowano obiekt do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.

Według ustaleń prof. Stanisława 
Mossakowskiego obiekt wzniesiono 
w latach 1668-1700. Projektantem był 
uznany architekt Tylman z Gameren. 
Pałac wzniesiono dla referendarza ko-
ronnego Jana Dobrogosta Krasińskie-
go. W tympanonach fasady oraz ele-
wacji ogrodowej znalazły się figury 
i płaskorzeźby odkute przez wybitnego 
rzeźbiarza Andreasa Schlütera, autora 

m.in. projektu zamku w Berlinie i de-
koracji rzeźbiarskiej Starego Arsenału 
w tym mieście, wystroju legendarnej 
bursztynowej komnaty, a w Warszawie 
np. ołtarza głównego w kościele ber-
nardynów na Czerniakowie. Pod ko-
niec XVIII w. dużą część wnętrz pałacu 
strawił pożar i w 1783 r. obiekt przebu-
dowano według projektu Dominika 
Merliniego. 27 sierpnia 1944 r. zabytek 
został zbombardowany. Ostały się tylko 
fragmenty murów z detalem architekto-
nicznym i część płaskorzeźb w tympa-
nonach. Do odbudowy – według pro-
jektu Mieczysława Kuzmy i Zygmunta 
Stępińskiego – przystąpiono w 1948 r. 
Dziś w pałacu przechowywane są zbio-
ry specjalne Biblioteki Narodowej.

Przeprowadzone prace konser-
watorskie kosztowały 13 765 271 zł, 
z czego 2 mln zł pochodziło ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, a blisko 12 mln zł – 
z Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego na lata 2009-2014. Teraz na re-
mont czekają wnętrza obiektu.

Pałac jak nowy
Pałac Krasińskich, tympanon elewacji ogrodowej, 2017 r.

Pałac Krasińskich, odrestaurowana elewacja ogrodowa, 2017 r.
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 W ramach programu Milion drzew 
dla Warszawy zarząd PKiN posadził 
od strony Alej Jerozolimskich po-
nad 250 młodych drzew i krzewów. 
Są wśród nich gatunki miododajne – 
dla pszczół mieszkających na dachu 
teatru Studio.

 Muzeum Łazienki Królewskie otrzy-
mało wyróżnienie za wzorcowe dosto-
sowanie Starej Oranżerii z Teatrem 
Królewskim i Formiernią do potrzeb 
osób starszych i z niepełnosprawno-
ściami, którzy mogą poznawać zabyt-
ki m.in. poprzez dotyk ich odlewów 
w gipsie i żywicach epoksydowych, 
z pomocą tyflografiki, audiodeskryp-
cji i filmów w języku migowym.

 1 maja rozpoczął się sezon w Multi-
medialnym Parku Fontann. W inau- 
guracyjnym pokazie wykorzystano 
wszystkie możliwości 367 dysz i 295 re-
flektorów. Bajecznie kolorowe widowi-
sko na Podzamczu, oparte na legendzie 
o bazyliszku, obejrzało ponad 30  tys. 
widzów.

 W drugiej połowie maja na ulice 
Warszawy wyjedzie Tramwaj Euro-
pejski, w którym odbywać się będą 
bezpłatne lekcje o warszawskich inwe-
stycjach z funduszy unijnych oraz hi-
storii i strukturze UE. Będzie kursował  
16-19 maja oraz 22-24 maja na trasie: 
pl. Narutowicza – Aleje Jerozolimskie 
– rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka 
– Targowa – pl. Wileński – most Ślą-
sko-Dąbrowski – pl. Bankowy – pl. Zba- 
wiciela – Nowowiejska – pl. Naru-
towicza. Odjazdy z pl. Narutowicza 
o godz. 10.00, 11.15 i 12.30.

 Rozpoczęła się kolejna edycja akcji 
sterylizacji, kastracji oraz czipowania 
psów i kotów. Zabiegi finansuje Mia-
sto, a prowadzi kilkadziesiąt lecznic 
weterynaryjnych. Miasto podpisało 
też umowę na zakup ponad 341 ton 
karmy dla wolno żyjących kotów – 
pokarm ma wystarczyć na 16 najbliż-
szych miesięcy. Równie istotne jak 
dokarmianie jest zapewnienie zwie-
rzętom stałego schronienia. Ratusz 
apeluje w tym zakresie o wsparcie 
mieszkańców. W Warszawie zareje-
strowanych jest ponad 29 tys. wolno 
żyjących kotów.

Główną bohaterką gali Nagrody Li-
terackiej m.st. Warszawy została 

Hanna Krall. Uhonorowana tytułem 
Warszawski Twórca, znalazła się w gro-
nie najwybitniejszych autorów laure-
atów lat poprzednich – tym razem po 
raz pierwszy jest to mistrz reportażu. 
Jej debiutancki tekst traktował o war-
szawskiej Pradze, na której mieszkała 
w młodości. Potem przemierzała Pol-
skę, trochę także świat, by zapisywać to, 
co widziała, a przede wszystkim co usły-
szała od ludzi. Bo Krall umie słuchać, 
a potem przekładać opowieści na nie-
zrównaną artystyczną formę literackie-
go reportażu. „Wielkim tematem Han-
ny Krall jest los człowieka uwikłanego 
w okrucieństwa historii, schwytanego 
w jej miażdżące mechanizmy, upodlone-
go i unicestwianego przez nią. Przy tym 
ta historia nie jest jakimś straszliwym 
abstraktem, ale ma postać konkretnej 
relacji człowieka do człowieka […]” – 
tak o twórczości tegorocznej bohater-
ki Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 
mówił inny mistrz reportażu Ryszard 
Kapuściński. Zdążyć przed Panem Bo-
giem, Taniec na cudzym weselu, Tam nie 
ma już żadnej rzeki, Wyjątkowo długa 
linia, Król Kier znów na wylocie, Różo-
we strusie pióra, Biała Maria, Na wschód 
od Arbatu, Sześć odcieni bieli i inne histo-
rie – to tylko niektóre z wielu jej książek 
znanych w Polsce i tłumaczonych na kil-
kanaście języków. Kto przeczytał jedną 
książkę Hanny Krall – mówił podczas 
gali przewodniczący jury tegorocznej 
edycji konkursu prof. Janusz Drzewuc-
ki – musi przeczytać wszystkie”.

Laureatami tegorocznych nagród 
zostali: Stanisław Aleksander Nowak 
za publikację Galicyanie (w kategorii 
proza), Jerzy Kronhold za tom Skok 
w dal (poezja), Marcin Szczygielski 
i Magda Wosik za tekst i ilustracje 
w książce Klątwa dziewiątych urodzin 
(literatura dziecięca). W kategorii var-
savianów nagrodę odebrał Grzegorz 
Piątek za biografię prezydenta Warsza-
wy Stefana Starzyńskiego pt. Sanator. 
Szerokie omówienie tej pozycji publi-
kujemy na stronie 60.

Laur dla Krall

Hanna Krall, Warszawski Twórca 10. edycji Nagrody 
Literackiej m.st. Warszawy
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Przy rondzie Wiatraczna w miejscu dawnego Univer-
samu Grochów wyrosła okazała wielkomiejska bryła 

wielofunkcyjnego kompleksu, w którym znajdą się miesz-
kania, biura i wiele sklepów. W kwietniu na dachu zawisła 
wiecha potwierdzająca zakończenie prac konstrukcyjnych. 
Mieszkańców Grochowa oczywiście najbardziej intere-
sują funkcje handlowe obiektu – ich przyzwyczajenie do 
miejsca zakupów i żywa pamięć o lubianym Universamie 
każą przyglądać się nowej inwestycji. Do tradycji inwestor 
chce nawiązać – zapowiada wykorzystanie zarówno hi-
storycznych neonów: Universam „Grochów”, Społem oraz 
Praga-Południe, powróci też pomnik „panienki”. Nadal 
funkcjonować ma również słynny bazarek, tyle że zrewita-
lizowany i ucywilizowany. Wiadomo już, jakie sklepy, bu-
tiki i usługi znajdą się w parterach i dwupoziomowej części 
handlowej – prawie cała powierzchnia handlowo-usługo-
wa, ok. 11 tys. m2, została wynajęta. Do galerii wprowa-
dzą się m.in. Rossmann, McDonald’s, Millennium Bank, 
Świat Książki, apteka ZIKO, Maxi Bazar i klub fitness Ci-
tyFit. Głównym operatorem spożywczym Galerii Rondo 
Wiatraczna będzie – jak dawniej w Universamie – Spo-
łem Grochów, utożsamiany z handlową tradycją tego miej-

sca. W części mieszkalnej znajdzie się 470 funkcjonalnych 
mieszkań o zróżnicowanych rozkładach i powierzchniach 
od 28 do 114 m2, W zależności od usytuowania mają bal-
kon, loggię, taras lub ogródek. Większość lokali już zosta-
ła sprzedana przy średniej cenie 8500 zł za m2. Wewnątrz 
kompleksu zaplanowano patio z zielenią, z częścią sporto-
wo-rekreacyjną i plac zabaw dla dzieci. Obiekt powstaje we-
dług projektów pracowni Arkus, generalnym wykonawcą 
jest firma UNIBEP, inwestorem zaś firma Dantex, która 
oddała do użytku już ponad 3 tys. mieszkań w różnych 
dzielnicach Warszawy, w takich projektach mieszkanio-
wych jak Dobrolin, Dobra Wola i Burakowska.

Był Universam, będzie Galeria

Co nam budują

Wiadomo już, co powstanie na 4,5-hektarowym 
postindustrialnym terenie Browarów Warszaw-

skich przy ulicy Grzybowskiej. Pracownia architektonicz-
na JEMS zaplanowała nowoczesną zabudowę uwzględ-
niającą pozostałe na placu obiekty zabytkowe – łącznie 
z zagospodarowaniem pobrowarnych piwnic. Na razie 
rozpoczęto budowę siedmiopiętrowego apartamentowca 
najbliżej skrzyżowania Wroniej i Chłodnej. Mieszkania 
budzą olbrzymie zainteresowanie – sprzedane są wszyst-
kie, choć budowa nie sięgnęła jeszcze poziomu 0. Nabyw-
ców znajdują już planowane mieszkania w trzech kolej-
nych apartamentowcach, których budowa rozpocznie się 
dopiero za kilka tygodni. Wkrótce ruszy też budowa 11- 
-kondygnacyjnego budynku o szklanej elewacji, położo-
nego najbliżej skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Wroniej. 
W dalszej kolejności wzdłuż Grzybowskiej powstaną jesz-
cze trzy biurowce, które wpiszą się w biznesowy charak-
ter tej części Warszawy. Ostateczne zakończenie budowy 
Browarów Warszawskich zaplanowano na 2020 r.
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Mieszkanie w Browarach

Browary Warszawskie; tak będzie (powyżej), a tak jest (poniżej)
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Pod Warszawą, we wsi Wręcza niedaleko Mszczonowa, 
rusza budowa największego zadaszonego parku wod-

nego w Europie – Suntago Wodny Świat. Kryty basen 
z wieloma atrakcjami będzie pierwszym etapem wielkie-
go przedsięwzięcia pod nazwą Park of Poland. Inwestorem 
jest wywodzący się z Izraela Global City Holdings. W Pol-
sce jego najbardziej znanym biznesowym przedsięwzięciem 
jest sieć kin Cinema City. Powstający obiekt ma obsługiwać 
ok. 15 tys. osób dziennie. Samych szafek dla gości ma być 
aż 8000. Inwestor zapowiada 30 różnego rodzaju zjeżdżal-
ni, ponad 3500 m2 basenów, co najmniej 10 saun. Klienci 
będą mogli korzystać z pięciu restauracji oraz czterech ba-
rów. Szacowany koszt budowy to 150 mln EUR. Pienią-
dze pochodzić będą od inwestora oraz z kredytów banko-
wych. Suntago Wodny Świat zajmie powierzchnię 20 ha, 
ale nieruchomość należąca do spółki to aż 400 ha. W ra-

mach całego kompleksu Park of Poland mają powstać par-
ki tematyczne, bungalowy, hotele, centrum konferencyjne 
i handlowe, biurowce oraz apartamentowce. Inwestor liczy, 
że ten olbrzymi park rozrywki będzie atrakcją nie tylko dla 
Polaków, ale i ludzi z całej Europy. Położony jest przy tra-
sie ekspresowej S8, między Łodzią a Warszawą, kilkana-
ście kilometrów od autostrady A2. Wzorem dla powsta-
nia Park of Poland jest park wodny Therme Erding pod 
Monachium.

Po zeszłorocznej rekordowej sprzedaży mieszkań, naj-
większej od 20 lat, prognozowano, że w 2017 r. musi na-

stąpić spadek zakupów – choćby z uwagi na to, iż zwiększa 
się procent udziału własnego kupującego. W ubiegłym roku 
w sześciu miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Trójmiasto, Poznań i Łódź) zakupiono ponad 62 tys. miesz-
kań (wg REAS), w tym w samej Warszawie ponad 24 tys., 
co jest wynikiem najlepszym od 2006 r. Pierwszy kwartał 
tego roku nie potwierdza tych prognoz. Warszawscy dewe-
loperzy notują nadal wzrost sprzedaży – np. Dom Deve-
lopment w pierwszym kwartale 2017 r. odnotował najwyż-
szą w swojej historii sprzedaż netto na poziomie 806 lokali 
wobec 615 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 31%. 
Na koniec marca 2017 r. ponad 50% lokali będących w bu-
dowie było już sprzedanych. Tę tendencję rynku potwier-
dzają też inni deweloperzy (patrz: informacje na s. 6). Dzie-
sięciopiętrowy budynek Renesansowa 20 na warszawskich 
Bielanach dopiero wyszedł z ziemi, a już wszystkie miesz-
kania są sprzedane – 9 maja w ofercie było jeszcze tylko 
15 lokali. Fort Development – inwestor budynku – po-
twierdza, że z każdym dniem oferta się zmniejsza. Prezes 
Dom Development Jarosław Szanajca ten wzrost sprzedaży 
wiąże z niskim stopami procentowymi i nadal łatwym do-
stępem do kredytów bankowych. Choć zauważa przy tym, 
że 34% transakcji (w ub. roku 40%) to zakupy gotówkowe 
bez udziału kredytu. Czy w związku z tym obserwatorzy 

rynku przewidują wzrost cen mieszkań? Szanajca wska-
zuje na równowagę popytu z podażą przy cenach raczej 
utrzymujących się na tym samym poziomie. Według GUS 
w pierwszym kwartale br. w Polsce wydano pozwolenia lub 
dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budo-
wę 60 234 mieszkań, tj. o 42,8% więcej niż 2016 r. (wo-
bec wzrostu przed rokiem o 9,7%). Wzrosła również liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 44 206, czyli 
o 28,9% (wobec wzrostu przed rokiem o 7,8%). Zmniejsza 
się natomiast liczba wolnych terenów. Ceny gruntów ro-
sną i deweloperzy konkurują przy ich zakupie. Wyższa cena 
działki może w niedługiej przyszłości mieć wpływ na cenę 
mieszkania. Nie można tego wykluczyć.

Znowu największy

Stabilizacja we wzroście

Apartamenty Mokotów nad Skarpą, od strony alei Wilanowskiej

Park of Poland, wizualizacja
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Co świadczy o wyjątkowości Bielan?
To wspaniała dzielnica z tradycjami, ale też niezwykle 
zróżnicowana. Z jednej strony rozległe tereny zielone, 
jak Las Bielański czy park i Las Młociński, z drugiej 
duże osiedla, jak Chomiczówka, Wawrzyszew, 
Ruda czy Piaski. Mamy klimatyczne Stare Bielany 
z piękną, dawną architekturą oraz urokliwą zabudowę 
na Marymoncie, ale też intensywnie rozwijające 
się Młociny. Mamy również dwie renomowane 
uczelnie – UKSW i AWF. Dzielnica dzięki swojej 
różnorodności jest ciekawa – a przede wszystkim są 
przed nią szerokie perspektywy. Wszędzie jest blisko, 
jesteśmy dobrze skomunikowani, również dzięki temu, 
że przez Bielany przebiega pierwsza linia metra, ale wciąż 
nie jest głośno i tłoczno. Na Bielanach jest gdzie 
„oddychać” i odpocząć. Warto tu mieszkać.

Czy takie zróżnicowanie ułatwia czy utrudnia 
zarządzanie dzielnicą?
To na pewno wymaga dużego skupienia, ale jest też 
bardzo inspirujące. Mieszkańcy każdej z części dzielnicy 
mają swoje oczekiwania i potrzeby, które często bardzo 
różnią się między sobą. To wyszło w badaniach, które 
Miasto przeprowadziło w ramach projektu Barometr 
Warszawski. Na przykład mieszkańcy Chomiczówki 
i Wawrzyszewa zupełnie inaczej oceniają chociażby 
ofertę kulturalną, co powoduje, że trzeba włożyć spory 
wysiłek, aby w równym stopniu koncentrować się na 
poszczególnych częściach Bielan. Ponadto w ostatnich 
latach nastąpiły spore zmiany, jeśli chodzi o strukturę 
mieszkańców naszej dzielnicy. Staramy się sprostać 
oczekiwaniom mieszkańców, którzy żyją tu od zawsze, 
jak i tych, którzy właśnie się sprowadzają.

No właśnie – struktura mieszkańców Bielan bardzo 
się zmieniła w ostatnich 20 latach. Średnia wieku 
obniżyła się, odkąd do apartamentowców w nowych 
częściach dzielnicy zaczęli napływać młodzi 
mieszkańcy?
Średnia wieku ciągle się z tego powodu obniża – i to jest 
dobra wiadomość. Trzeba pamiętać, że młodzi ludzie 
wprowadzają się nie tylko do nowoczesnych osiedli – 

chociażby na Marymoncie czy Młocinach, gdzie powstaje 
nowa infrastruktura – ale też świadomie podejmują 
decyzję, że chcą mieszkać na Starych Bielanach. 
Zainteresowanie widzimy chociażby po sprzedaży 
działek, których ceny wraz z popytem zaczęły rosnąć. 
Dlatego ważne jest dla nas rozwijanie zróżnicowanej 
oferty – społecznej, kulturalnej, sportowej. Sieć naszych 
placówek oświatowych znajduje się na wysokim poziomie, 
a w tym roku zaczynamy budowę pięciu nowych 
przedszkoli, które zastąpią stare i już niefunkcjonalne 
budynki. Modernizujemy cały kompleks szkolny przy 
ulicy Lindego, inwestujemy w infrastrukturę sportową, 
ale zabiegamy też o inwestycje ogólnomiejskie, które 
znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców. Ten rok 
jest dla Bielan dobrym rokiem – ważną decyzją Rady 
Miasta było przekazanie ponad 16 mln zł na odtworzenie 
bazy sportowej na terenie tzw. Hutnika przy ulicy 
Marymonckiej. Tamtejsze boiska urągają dzisiejszej 
rzeczywistości – do końca 2019 r. powstaną trzy nowe. 
Zostaną zrealizowane także trybuny dla 1200 osób. 
Ponadto 108 mln zł z Miasta dostanie na modernizację 
i rozbudowę Szpital Bielański. 11 maja Rada Miasta 
przyznała kolejne 14 mln zł na inwestycje na Bielanach 
w latach 2017-2019. Dumni jesteśmy także ze wspólnego 

Połączenie tradycji 
i nowoczesności 
Z Tomaszem Menciną, burmistrzem dzielnicy 
Bielany, rozmawia Ewa Kielak Ciemniewska

Tomasz Mencina, burmistrz dzielnicy Bielany

Bielany
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wniosku o fundusze unijne – 3,5 mln zł dostanie nasza 
perełka, która również prowadzi intensywną działalność 
kulturalną, czyli kościół pokamedulski. Wspólnie 
z jego gospodarzami bardzo się z tej dotacji cieszymy. 
Ta współpraca świetnie się zresztą od dawna układa. 

Bielany właściwie nie mają placówek kulturalnych 
o randze stołecznej.
Nie mają, ale staramy się jako samorząd wypełnić 
tę lukę m.in. poprzez działania Wydziału Kultury 
i Promocji. Organizujemy wiele wydarzeń również 
o randze imprez masowych, jak piknik Witaj Lato 
na Bielanach na Słodowcu, który w tym roku odbędzie 
się 10 czerwca. Wśród atrakcji planujemy m.in. wielką 
paradę mieszkańców Bielan, jedyny w Warszawie koncert 
Filharmonii Narodowej w plenerze, koncerty zespołu 
De Mono i Hey. Na życzenie mieszkańców organizujemy 
też bardziej kameralne wydarzenia, jak Potańcówka 
Międzypokoleniowa czy Fiesta Rodzinna oraz znany 
w całej Warszawie cykl Jazz w Podziemiach Kamedulskich. 
Współpracujemy z uznanymi instytucjami kultury, 
jak wspomniana już Filharmonia Narodowa, z którą 
realizujemy koncerty w bielańskich kościołach – ostatnio 
w kościele św. Magdaleny na Wrzecionie gościliśmy 
Orkiestrę Kameralną Filharmonii, która wykonała 
utwory Vivaldiego i Ennia Morricone – kościół był 
pełen ludzi. Występuje Mazowiecki Teatr Muzyczny, 
współpracujemy z Muzeum Etnograficznym, z którym 
przygotowaliśmy Bielańską Gwiazdkę, czy ostatnio 
z Filmoteką Narodową. Mamy też bardzo prężnie 
działający Bielański Ośrodek Kultury przy ulicy 
Goldoniego, pod którego opieką znajdują się też dwa 
Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) – w filii przy ulicy 
Estrady oraz działający od kilku tygodni na Młocinach 
MAL Samogłoska. Biblioteka publiczna przy ulicy 
Duracza realizuje poza promocją czytelnictwa sporo 
działań kulturotwórczych, prowadzi własne kino, 
organizuje wernisaże, spotkania autorskie. Ostatnim 
bardzo ważnym projektem biblioteki jest konkurs 
Czytelnik Roku. Aby zobaczyć, jak wiele w dziedzinie 
kultury dzieje się na Bielanach, wystarczy wejść na naszą 
stronę internetową bielanypogodzinach.pl. 

Serek Bielański. Jaka jest tam obecnie sytuacja? Były 
wobec niego plany inwestycyjne, był wystawiany 
w przetargach, a to łakomy kąsek dla deweloperów.
Na Serku organizujemy wiele imprez, jak chociażby 
wspomniany piknik Witaj Lato na Bielanach czy 
kino plenerowe. W tym roku mieścił się tam również 
jeden ze sztabów finału WOŚP, którego byliśmy 
partnerem. Poza tym cieszymy się z nowej jakości 
w relacjach z Miastem – zlikwidowano delegatury 
Biura Gospodarki Nieruchomościami i spora część 
kompetencji przeszła do naszego dzielnicowego 
wydziału – kwestie poszczególnych działek 

rozpatrujemy sami, choć decyzje w sprawach sprzedaży 
nadal wydaje centralne biuro. Serek nie jest zapisany 
w najbliższym planie sprzedaży, zwłaszcza że nie ma 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
tego obszaru. Nie uważam, że tego typu miejsce, służące 
mieszkańcom, powinno zostać zabudowane, choć 
oczywiście to jest skomplikowane zagadnienie.

Jak ocenia pan plany powiększenia Warszawy 
o sąsiednie gminy?
Fatalny pomysł, wręcz jakaś fantasmagoria. 
Nikt nie pytał mieszkańców tych gmin o zdanie. 
Kiedy postawiono pytanie mieszkańcom Legionowa, 
ci odpowiedzieli „nie”. I muszę powiedzieć, że nie jestem 
zaskoczony ich stanowiskiem. Legionowo jest dziś 
świetnie skomunikowane z Warszawą, a wciąż może 
decydować samo o sobie – to komfortowa sytuacja. 
Każda tego typu zmiana powinna zaczynać się od jasnej 
deklaracji społeczności lokalnej w postaci referendum.

Jak współpracujecie, będąc skrajną dzielnicą 
Warszawy, z sąsiednimi gminami?
Współpracujemy blisko przede wszystkim w kwestiach, 
które nas łączą, jak komunikacja, ochrona środowiska, 
przedsięwzięcia kulturalne. W naszym najbliższym 
sąsiedztwie są Łomianki, Izabelin, Stare Babice. 
Te gminy są w innej sytuacji, o czym trzeba pamiętać, 
są znacznie bardziej od nas niezależne jako samodzielne 
jednostki organizacyjne – my, z naszymi kompetencjami, 
jesteśmy częścią dużej Warszawy.

Nie podlega wam chociażby planowanie przestrzenne. 
Natomiast o ustawie metropolitalnej mówiło 
się od dawna, podnoszono zwłaszcza problemy 
współpracy na płaszczyźnie komunikacji, 
mediów – wodociągów, kanalizacji – i właśnie 
planowania przestrzennego.
Ta współpraca, jeśli chodzi o komunikację, jest już 
teraz bardzo dobra, zarówno w zakresie sieci dróg, 
jak transportu. Media są w gestii zewnętrznych 
operatorów, z którymi współdziałanie jest możliwe 
i bez wspólnego organizmu, jakim byłoby miasto 
metropolia. Jeśli zaś chodzi o planowanie, rzeczywiście 
my uczestniczymy w całej procedurze, wnioskując 
jedynie o pewne rozwiązania, a o wszystkim decyduje 
Rada m.st. Warszawy. Mamy nadzieję, że pod nowym 
kierownictwem Biura Architektury sprawy te będą 
procedowane szybciej. Metropolitalność zdecydowanie 
by tu nie pomagała.

Jakie są największe wyzwania w zarządzaniu taką 
dzielnicą jak Bielany?
Przede wszystkim to równomierne podnoszenie jakości 
życia w różnych częściach dzielnicy. Sporo jest spraw 
bieżących, chociażby konieczność zmiany i rozbudowy 
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infrastruktury szkolnej, która dotąd była dobrze 
rozwinięta i zaspokajała potrzeby, jednak ze względu 
na zmiany w systemie edukacji budynki, które do 
tej pory mieściły sześć roczników, będą musiały 
niedługo pomieścić osiem. I o ile w zespołach szkół, 
w których stopniowo zwalniać się będą przestrzenie 
po gimnazjach, da się te zmiany wprowadzić na 
poziomie organizacyjnym, samodzielne jednostki 
takiej możliwości nie mają, jak np. szkoła podstawowa 
przy ul. Rudzkiej 6, do której od września przyjdzie 
znacznie więcej dzieci. Na nowo trzeba też stworzyć 
w podstawówkach pracownie fizyczne, chemiczne 
i biologiczne dla siódmych i ósmych klas.

Nie przeraża was ta reforma edukacji?
My nie jesteśmy od tego, żeby coś nas przerażało, 
jesteśmy od pracy w służbie mieszkańcom. Osobiście 
uważam, że to zły pomysł, realizowany bez konsultacji 
społecznych, a czas jest zbyt krótki, by dostosować 
całą bazę do nowej organizacji. Ale wypracowaliśmy 
już system, zgodnie z którym nie przewidujemy 
w dzielnicy zwolnień nauczycieli – nawet, jeżeli 
będzie konieczność rozwiązania z kimś kontraktu, 
miejsce dla niego będzie w innej z reorganizowanych 
szkół. Trzeba się z tym zmierzyć. Nie jesteśmy 
od utyskiwania, tylko od roboty.

Poważnym problemem dzielnicy jest nadal 
kompostownia na Radiowie – pomimo niedawnej 
decyzji ministra środowiska o jej zamknięciu.
Niestety. Jako zarząd dzielnicy zdecydowanie 
domagamy się od władz MPO jej zamknięcia. 
Podany podczas nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy 
termin – koniec 2018 r. – jest dla nas absolutnie 
niesatysfakcjonujący. W tej sprawie panuje pełna 
jednomyślność – ten uciążliwy zakład trzeba 
zamknąć, ponieważ niezależnie od tego, czy truje, 
czy tylko śmierdzi, znacząco obniża jakość życia 
okolicznych mieszkańców. To dostateczny powód, 
żeby doprowadzić do jego zamknięcia.

Jakie przełożenie ma wasze stanowisko na decyzje 
władz Warszawy?
Kompostownia nie podlega kompetencyjnie zarządowi 
dzielnicy. Ale nasz głos jest ważny. MPO jest spółką 
miejską, więc przypominanie Miastu o naszych 
potrzebach musi odnieść skutek. Walczymy. 
Funkcjonalność tej instalacji ostatecznie przejmie 
spalarnia, która według zapewnień MPO ma ruszyć 
z początkiem 2019 r. na Targówku.

A wasze największe sukcesy?
Wszystkie działania, które przysłużyły się do 
podniesienia jakości życia naszych mieszkańców. 
Jesteśmy w połowie kadencji i możemy się pochwalić 
rozwojem oferty w zakresie wydarzeń kulturalnych, 
edukacji ekologicznej, bogatych programów dla 
seniorów i wieloma innymi projektami. Trwają 
spotkania z przedsiębiorcami, tworzymy portal, 
który będzie m.in. wspierał lokalne firmy. Jeszcze 
w tym roku powstanie Bielańskie Centrum Wsparcia 
i Przedsiębiorczości. Rozwijamy współpracę 
z organizacjami pozarządowymi. Sukcesem jest 
znaczące zwiększenie budżetu inwestycyjnego; poza 
przykładami, o których mówiłem na początku, czyli 
rozbudowie Szpitala Bielańskiego, remontach szkół 
i przedszkoli, modernizacją bazy sportowej na terenie 
tzw. Hutnika, inwestujemy także w renowację terenów 
zielonych i remonty dróg. Rozwijamy również budżet 
partycypacyjny, na który przeznaczamy najwyższą 
kwotę w całej Warszawie – aż 7,5 mln zł. Jestem 
dumny z zaangażowania naszych mieszkańców i liczby 
zgłaszanych przez nich projektów.

Jak ta aktywność ma się do idei programowej władz 
dzielnicy? Co jest dla tych działań motorem?
Tożsamość Bielan jest dla nas ważnym punktem 
odniesienia. Wiele czynimy, by wzbudzić 
w mieszkańcach dumę z naszej dzielnicy, poczucie 
więzi społecznej, wspólnoty, którą tworzy miejsce 
zamieszkania. Oprócz licznych wydawnictw, 
takich jak Bielany – Przewodnik historyczny, który 
przygotował dla nas Jarosław Zieliński, czy Bielański 
wehikuł czasu – przeznaczony dla uczniów szkół 
podstawowych – planujemy duże przedsięwzięcie 
społeczne. Ja je nazywam Detektywi historii – 
chodzi o poszukiwanie pamiątek z dzielnicy, relacji 
kombatantów i dawnych hutników, stworzenie izby 
pamięci, która – kto wie – być może miałaby szansę 
zamienić się w muzeum dzielnicy. Zarząd jest wciąż 
młody – szczęśliwie chce nam się działać, to nie czas 
na odcinanie kuponów.

Witaj Lato na Bielanach w 2016 r.; w tym roku piknik odbędzie się 10 czerwca



11

  nr 5/2017

zdobywanie „dzikiego zachodu”
Jest rok 1926 – dawne wojenne Pole Bielańskie to rozległa 
pustynia, o której już przed laty pisano, że jeno wiatry tu 
hulają. Zrytą rozpadlinami, wądołami i lejami po pociskach 
równinę porastają z rzadka rozrzucone rachityczne krza-
ki, nieliczne, ledwie podrośnięte sosenki oraz kępy ostrej, 
sucholubnej kostrzewy. W norach gnieżdżą się dzikie kró-
liki, rozmaite gryzonie, a pewnie i węże. Latem słychać je-
dynie brzęczenie owadów i cykanie świerszczy. Tylko w po-
łudniowej części pole zostało przed dekadą przyłączone do 
Warszawy, niewidoczna zaś na równinie granica biegnie 
prostą linią od przyszłego skrzyżowania ulic Marymonc-
kiej i Smoleńskiego do także jeszcze niepowstałej krzyżów-

Zdobycz Robotnicza 
– podróż w czasie 
jarosław zieliński

W bieżącym roku najstarsza bielańska kolonia mieszkaniowa Zdobycz Robotnicza, która 
obecnie znajduje się w obrębie rejonu Stare Bielany, obchodzi jubileusz 90-lecia. Mimo że 
na terenie Bielan istnieją enklawy – dawne wsie i osady – starsze o setki lat, to jednak 
właśnie Zdobycz zainaugurowała dzieje Bielan jako planowo zurbanizowanej warszawskiej 
dzielnicy. Autor od urodzenia mieszka w jednym z dwóch najstarszych domów szeregowych 
kolonii, zna więc te budynki od podszewki, z wszystkimi ich zaletami, mankamentami 
i nawarstwieniami. W swej podróży w czasie posłużył się niezwykłym dokumentem 
filmowym z lat 1927-1929, zachowanym w zbiorach Filmoteki Narodowej. Będzie on 
zaprezentowany publicznie na święcie Zdobyczy Robotniczej – 21 maja

ki ulic Reymonta, Żeromskiego i Wólczyńskiej. Widok na 
południe otwiera się bez przeszkód na nędzną, na poły wiej-
ską, a na poły małomiasteczkową, niską zabudowę Kaskady, 
Rudy, Słodowca i Piasków, gęsto przetykaną zielenią sadów 
i ogrodów. Na zachodzie drewniane domy Powązek nie są 
w stanie przesłonić długiego ceglanego muru cmentarnego, 
ciągnącego się daleko na północny zachód. W tym samym 
kierunku, na przedłużeniu osi, którą wkrótce wyznaczy uli-
ca Żeromskiego, leży prosty jak strzała trakt do Mościc, czy-
li późniejsza ulica Wólczyńska, z dawna dość zwarcie obu-
dowana drewnianymi chałupami Wawrzyszewa. Z rejonu 
przyszłej ulicy Kasprowicza można ujrzeć odległe szpale-
ry drzew Lasu Młocińskiego, a przed nimi dwór i karcz-

Współczesne zdjęcie domów przy ulicy Płatniczej, które powstały w ramach osiedla Zdobycz Robotnicza
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mę oraz domostwa wsi Młociny. Panoramę od północnego 
wschodu dopełnia Las Bielański, odsunięty od Szosy Ma-
rymonckiej, odseparowany od niej opustoszałymi baraka-
mi dawnych letnich koszar rosyjskich i drewnianą, także 
porzuconą cerkiewką polową na posesji, która za lat kilka-
dziesiąt zostanie zajęta przez gmaszysko zarządzane przez 
meteorologów.

Owa nostalgiczna pustynia ma jednak przepustkę do zu-
pełnie innej przyszłości: należy do skarbu państwa i może 
być zagospodarowana w dowolny sposób, bez oglądania się 
na własność prywatną. Polityka władz do czasu niesławne-
go przewrotu majowego w tym właśnie roku 1926, dzięki 
względnej przewadze sił lewicy i centrystów w parlamen-
cie, preferowała na przejętych terenach pofortecznych bu-
dowę nowych dzielnic mieszkaniowych, złożonych z ko-
lonii spółdzielczych. Z oczywistych względów urbanizacji 
podlegają głównie tereny już do Warszawy przyłączone, 
ale – jak ma się wkrótce okazać – nie jest to regułą. Nowo 
założona spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa Zdobycz 
Robotnicza, powołana do życia z inicjatywy posłów i dzia-
łaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, w tym Jana Bełcikow-
skiego, Janusza Dzierżawskiego, Aleksandra Laczysława, 
Juliana Podoskiego i Janusza Zborowskiego, stawia sobie 
szczytny cel wybudowania całej plejady osiedli ogrodów – 
i to jednocześnie w wielu miastach – dla najniżej uposa-
żonych pracowników fizycznych i umysłowych. Wszystkie 
domy, przede wszystkim szeregowe, dwukondygnacyjne, 
powstaną na podstawie projektu Zenona Dzierżawskie-
go, brata jednego z członków zarządu. Przygotuje on kil-
ka wariantów obiektów różniących się standardem, wiel-
kością mieszkań i kształtem zewnętrznym. W Warszawie 
zarząd opracowuje ambitniejszy program, przewidujący 
dodatkowo wzniesienie bardziej komfortowych domów 
bliźniaczych i indywidualnych willi przeznaczonych dla 
wyższej kadry kierowniczej. Będą się one różnić od pozo-

stałych domków jak dwory od czworaków, a efekt ten zo-
stanie spotęgowany zastosowaniem powoli wychodzącego 
z mody stylu zwanego dworkowym. 

Zdobycz Robotnicza jako pierwsza uzyskuje hojne 
nadania terenów budowlanych, które tylko na papierze po-
siadają sieć nazwanych już ulic. Nie ma mowy o jakimkol-
wiek uzbrojeniu terenu – tylko piach, porosty i doły. Ideą 
spółdzielni jest budowa domów siłami przyszłych właści-
cieli, wzmacniana pobranymi na ich konto kredytami pań-
stwowymi. Dwadzieścia procent niewygórowanych zarob-
ków z dziesięciogodzinnej dniówki idzie na spłatę długu, 
a potrzeba aż czterech lat, aby ów dwudziestoprocentowy 
kredyt spłacić w całości. Wśród rzeszy mniej lub bardziej 
ubogich zdobywców bielańskiego „dzikiego zachodu” oko-
ło jedną czwartą stanowią wybrańcy losu – zdolni miast 
wkładu kredytowego wnieść udział gotówkowy. Nie gasi 
to jednak entuzjazmu żadnego ze świeżo upieczonych po-
sesjonatów, którzy z okolicznych wsi, osad i bardziej od-
ległych dzielnic miasta muszą jakoś docierać do miejsca, 
które z początku trudno nazwać placem budowy. Najbliż-
szy przystanek jedynej linii tramwajowej znajduje się na 
Żoliborzu, w odległości grubo ponad dwóch kilometrów, 
toteż czasem łatwiej na Pole Bielańskie dostać się pieszo, 
rowerem, furmanką albo pociągiem, z rzadka kursującym 
od strony Dworca Gdańskiego i Słodowca, wzdłuż Ma-
rymonckiej do Łomianek. Z czasem na Zdobycz zostaje 
skierowany ford przerobiony na autobusik – zdolny jest 
jednak pomieścić najwyżej od ośmiu do dziesięciu osób 
w zamkniętej budzie i jeszcze kogoś lub coś na odkrytej 
platformie dachowej. Część pracowników ciepłą porą 
przypuszczalnie – i może nie całkiem legalnie – nocuje 
na miejscu, w prowizorycznych szopach albo w długim ba-
raku wystawionym między Chełmżyńską a Kleczewską, 
gdzie trzeba upchać także narzędzia. W bliskim sąsiedz-
twie baraku, od strony ulicy Schroegera, robotnicy zbijają 

Pierwsze ukończone segmenty przy Chełmżyńskiej (ob. Płatnicza) w pobliżu placu Konfederacji, sierpień 1927 r.
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z desek zadaszoną, ażurową platformę wieżową, z której 
można obserwować postęp robót oraz dokumentować je 
na fotografii i filmie. 

marzenia budowane na piasku
Jako pierwsza ma powstać zabudowa ulicy Chełmżyńskiej, 
która w 1952 r. zostanie przemianowana na Płatniczą. 
1 stycznia 1927 r. niewielki tłumek pośrodku pustki cele-
bruje uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Cien-
ka kołderka śniegu ma nie stanowić przeszkody – byle prze-
bić łopatą powierzchniową warstwę zmarzliny. Codziennie 
rano na teren budowy wlewa się tłum mężczyzn i ledwie 
podrostków w ubogich strojach roboczych. W pierwszej 
fazie prac trzeba splantować teren, zasypać część wykro-
tów, ale najpierw dokopać się do życiodajnej wody, więc 
w najgłębszym dole ludzie z mozołem wiercą trzy studnie 
artezyjskie oraz doły kloaczne. Łopaty co rusz zgrzytają na 
otoczakach, ale trafiają też – przy wiązankach przekleństw 
kopaczy – na okrągłe kule armatnie albo odłamki poci-
sków nowszej konstrukcji. Niektóre tkwią w gruncie nie-
mal od półtora stulecia, czyli od czasu założenia poligonu 
przez pruskich okupantów.

W dostarczeniu wszystkiego co niezbędne na budo-
wie pomocą służy kolej, ale od Marymonckiej trzeba po-
przez bezdroże dowieźć zaopatrzenie za pomocą plat-
form konnych albo ręcznie pchanych wózków szynowych. 
Jak wszystko na Zdobyczy, robi się to szybko i jak najtań-
szym kosztem, kładąc tory niemal bez podkładów i mocu-
jąc je bezpośrednio do gruntu długimi sztyftami.

Pierwszy etap budowy – rycie dołów fundamento-
wych – wygląda pozornie tak samo w najskromniejszych 
segmentach i w domach o znacznie wyższym standardzie. 
Robota przy tych pierwszych jest lżejsza, bo budynki są 
pozbawione pełnego podpiwniczenia, zamiast którego 
zostały zaprojektowane małe, obudowane cegłą wkopy, 
po wystawieniu domu dostępne po drabinie poprzez kla-
pę w podłodze. Na pozostałej powierzchni segmentu 
musi wystarczyć płytka ława fundamentowa, ale zrobio-
ne w niej otwory wentylacyjne z powodzeniem uzupeł-
nią najprostszą izolację pionową. Roboty murarskie to 
jednak zupełnie inna kwestia, albowiem tylko część pra-
cowników ma jakiekolwiek pojęcie o tym fachu. Co gor-
sza, wśród budowniczych zdecydowanie przeważają ludzie 
bez zawodowych kwalifikacji, co najwyżej doświadczeni 
jako kopacze czy wozacy. Wznoszone przez nich mury są 
wprawdzie doglądane przez majstra, ale nie na tyle, żeby 
grzeszyć choć jednym kątem prostym między ścianami – 
ważne jednak, że od biedy trzymają pion! Tylko partery 
domów przy Chełmżyńskiej buduje się w całości z cegły, 
co eliminuje potrzebę klecenia drewnianych rusztowań. 
Ich rolę z powodzeniem pełnią platformy osadzane na wy-
sokich kozłach. Prosty wyrobnik czy wozak awansowa-
ny do godności spółdzielcy ma trudności z pozbyciem się 
starych nawyków, toteż materiały budowlane tu i ówdzie 
w tajemniczy sposób znikają. Kilka lat później na upadło-

Roboty ziemne, wiosna 1927 r.

Budowa domu szeregowego przy Kleczewskiej w pobliżu ulicy Kasprowicza, 1927 r.

Dom przy placu Konfederacji, 1928 r.
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ściowym procesie sądowym spółdzielnia zostanie oskarżo-
na o bardziej zorganizowaną kradzież i to wcale nie na naj-
niższych szczeblach hierarchii! Rezultat niedoborów jest 
opłakany – zaprawa murarska składa się zazwyczaj tylko 
z wapna i piasku, ze śladową domieszką cementu, a jakość 
drewna na legary i krokwie – zapewne niedostatecznie 
wysezonowanego – także pozostawia wiele do życzenia. 
Okna i drzwi od początku są nieszczelne i zimą przyjdzie 
ogacać je watoliną. 

Po wymurowaniu parterów robotnicy stawiają kominy 
i wznoszą piętro o drewnianej konstrukcji szkieletowej 
i pokryciu z desek. Po przymocowaniu do nich warstwy 
trzciny można położyć wapienny tynk, taki sam jak na 
ceglanym parterze. Wcześniej jednak wkraczają strycha-
rze, mocujący belki podwalinowe, krokwie i łaty, na któ-
rych po położeniu warstwy papy pojawi się dachówka. 
Tak wyglądają najbardziej liche segmenty dwóch najstar-
szych domów szeregowych w pobliżu miejsca, które ma 
się wkrótce przekształcić w plac Konfederacji. Kolejne, 
budowane bliżej ulicy Kasprowicza, cechuje nieco więk-
sza powierzchnia użytkowa, wystawki o murowanych 
frontach w obrębie drewnianego piętra oraz lepsza ja-
kość robót. 

Na budowie przez cały sezon trwa gorączkowa krząta-
nina, słychać pokrzykiwania i przekleństwa kopaczy i mu-
rarzy, stukot młotków, wizg pił i hebli, parskanie koni, 
z trudem ciągnących przez piach drabiniaste wozy, a tak-
że przenikliwe skrzypienie kół wyładowanych po brzegi 
wózków pchanych po torach siłą ludzkich mięśni. Byle jak 
układane szyny uginają się pod ich ciężarem, co od cza-
su do czasu powoduje wypadnięcie wózka z toru. Jedni 
robotnicy układają wyładowane z platformy cegły, lega-
ry i trzcinę w pryzmy i stosy, inni niosą na kozłach cegły 
spiętrzone w słupki po drewnianej pochylni na platformę 
rusztowania. Od czasu do czasu w ten zgiełk wkrada się 
terkot silnika i dźwięk klaksonu, który zapowiada wizy-
tę kolejnej ważnej komisji złożonej z panów w surdutach 
i marynarkach, melonikach i kapeluszach, obowiązkowo 
z laseczką lub teczką w ręku.

osadnicy gospodarują
Prace postępują szybko i do lata 1927 r. dwa domy szere-
gowe przy Chełmżyńskiej są otynkowane i stoją pod cera-
micznymi dachami, a w następnych miesiącach dołączają do 
nich kolejne, coraz bardziej okazałe. Do lipca 1928 r. w fa-
zie mniej lub bardziej zaawansowanej budowy znajduje się 
aż 29 domów szeregowych, bliźniaczych i indywidualnych, 
które mają pomieścić 296 lokali o 856 izbach. Dosłownie 
z niczego kształtują się ulice: Chełmżyńska, Kleczewska 
i Lipińska oraz przyległa do nich strona placu Konfederacji, 
a także odcinek ulicy Przybyszewskiego, jak również frag-
menty ulic Schroegera i Kasprowicza. Całkowicie ukoń-
czonych jest 175 mieszkań, zasiedlonych przez 875 osób, 
wybranych w poszczególnych kategoriach spółdzielców – 
zależnych od możliwości finansowych – drogą losowania. 
Biorąc pod uwagę, że w pierwszej fazie prac wzniesiono 
segmenty najmniejsze, głównie dwuizbowe (te większe, 
późniejsze, mają trzy lub cztery izby), to ciasnota jest dość 
znaczna, aczkolwiek daleka od przerażających standardów 
koszarowych czynszówek robotniczych na Woli, Powiślu 
czy Pradze, nie mówiąc o Muranowie! Najskromniejszy 
segment składa się na parterze z izby mieszkalnej, kuchni 
z wanną (kocioł z wodą trzeba podgrzać na ogniu!), ma-
leńkiego WC oraz równie miniaturowych przedpokojów 
od frontu i zaplecza. Drewniane schody prowadzą do po-
koiku na piętrze, który jest oświetlony oknem od strony za-
plecza posesji, od frontu zaś sąsiaduje z wąskim jak kiszka 
i niskim przygórkiem doświetlonym jedynie miniaturowym 
okienkiem w spadzistej połaci dachu. Z przygórka można 
dostać się na strych, który nadaje się jednak tylko na suszar-
nię bielizny lub składzik. 

Segmenty dysponują przedogródkami oraz głębokimi 
placami na zapleczu, które w domach szeregowych przy 
Chełmżyńskiej i Kleczewskiej są wąskie niczym działki 
staromiejskie, z reguły na 5,5 m, znacznie szersze tylko 
na posesjach narożnych. Zagospodarowanie zaplecza to 
sprawa spółdzielców, natomiast na front przeznaczone są 
zorganizowane przez zarząd spółdzielni sadzonki mor-
wowców. Nie chodzi przy tym o pozyskanie owoców, 

Domy przy Chełmżyńskiej i Lipińskiej po ukończeniu w 1928 r.
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ale przede wszystkim kokonów jedwabnika, które można 
korzystnie sprzedać do przędzalni w Milanówku, zasilając 
zazwyczaj chudy budżet rodzinny. Każdy segment zostaje 
wyposażony w szambo, które z reguły przecieka, napeł-
niając podskórnie samorodny cuchnący staw w pobliżu 
ulicy Kasprowicza. 

Ulice pozbawione są nawierzchni, posesje ogrodzono 
drewnianymi płotkami, a problem braku oświetlenia ca-
łej kolonii znajduje prowizoryczne rozwiązanie w postaci 
linii elektrycznej doprowadzonej z elektrowni w Prusz-
kowie (sic!). Na drewnianych słupach niosących kable 
umocowano słabo świecące lampy. W domach elektrycz-
ność służy tylko do oświetlenia pomieszczeń, resztę po-
trzeb załatwiają kaflowe piece i kuchnie, w których pali się 
bardziej czym popadnie niż kosztownym węglem. Opał, 
a także worki z ziemniakami i inne wymagające chłodu 
produkty trzyma się w klitkach piwnicznych, przy czym 
okienko zsypowe znajduje się na tyłach domu.

krach i pokłosie
W 1930 r., gdy do Polski docierają coraz groźniejsze po-
mruki nawałnicy wielkiego kryzysu ekonomicznego, tereny 

Zdobyczy Robotniczej oraz innych powstających w najbliż-
szym sąsiedztwie kolonii spółdzielczych zostają przyłączone 
do Warszawy, aż po linię alei Konstytucji, czyli powojennej 
ulicy Reymonta. Wtedy nic jeszcze nie zapowiada katastro-
fy i zarząd nadal ma ambicję zbudowania 1200 mieszkań, 
choć tempo prac stopniowo spada i nie ma już szans na peł-
ną realizację czteroletniego cyklu budowy. Wraz z upływem 
czasu pomajowy reżim, niechętny lewicowym inicjatywom 
spółdzielczym, wywiera coraz większy nacisk na odstąpienie 
od ekstensywnej, zdaniem władz, zabudowy niskiej i rozluź-
nionej na rzecz kilkupiętrowych domów wielorodzinnych. 
Rozpadają się więc w pył marzenia o własnym segmencie 
z ogrodem, zaczyna zaś epoka zwartych szeregów dwupię-
trowych domów, których budowę już rozpoczęto lub pla-
nuje się wzdłuż ulic Schroegera i Skalbmierskiej oraz alei 
Zjednoczenia.

W następnym stuleciu trudno będzie rozstrzygnąć, 
jakie są prawdziwe przyczyny bankructwa spółdzielni 
oskarżanej o malwersacje finansowe i niegospodarność, 
faktem pozostaje jednak całkowite wstrzymanie prac i na-
łożenie w 1931 r. na Zdobycz Robotniczą sekwestru sądo-
wego. Ogłoszona rok później upadłość przypieczętuje los 

REKLAMA

• Krok od stacji metra „Stare Bielany”, zabytkowe mury, 

ogródek, niepowtarzalna atmosfera • Doborowe wina 

Nowego Świata: degustacja na miejscu i możliwość za-

kupu na wynos bez marży gastronomicznej • Specjalna, 

limitowana edycja wina „90 lat Zdobyczy Robotniczej” 

wyprodukowanego na tegoroczne bielańskie święto •  

autorskie podpłomyki, ciabatty i naleśniki w szerokim 

wachlarzu smaków • Salonik z literaturą podróżniczą 

i  wystawami artystycznymi

Godziny otwarcia: pn-pt od 16 do 23, sb: 14-23, nd: 14-22 
Stacja Bielany, ul. Kasprowicza 63

Domy przy ul. Schroegera 72-80 po przekształceniu w prywatne czynszówki, ok. 1937 r.
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ogromnej większości spółdzielców, którzy nie zdążyli od-
pracować kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego zażąda 
od nich jednorazowej spłaty, co dla robotniczych rodzin 
będzie absolutnie niewykonalne. Ostatni akt dramatu, ha-
niebny dla ówczesnych władz państwowych, rozegra się 
krótko potem z udziałem wojska, które dosłownie na ba-
gnetach wypędzi ludzi na ulicę. Wielu wygnańców będzie 
koczować na niej jeszcze długo, nie wiedząc, gdzie się po-
dziać, a pozostali w domach szczęśliwcy będą ich jedynie 
doraźnie dożywiać.

Skonfiskowane domy bank wystawi na sprzedaż, co po 
kilku latach doprowadzi do ponownego zasiedlenia Zdo-
byczy Robotniczej ludźmi, których będzie stać na wkład 
własnych środków finansowych. Wywodzić się oni będą 
z różnych warstw społecznych i obok wysoko kwalifiko-
wanych pracowników fizycznych pojawią się nieźle sytu-
owani rzemieślnicy i kupcy, urzędnicy, wojskowi i emery-
ci, a nawet zdeklasowani arystokraci. Nieukończone domy 
wielorodzinne przy ulicy Schroegera między Chełmżyń-
Plac Konfederacji, zdjęcie współczesne

ską a Kleczewską po ich zakupieniu przez naftowych 
magnatów z Borysławia – hr. Henryka Towarnickiego 
i Borysa Bielajewa – zostaną przekształcone w komforto-
we czynszówki o wielopokojowych lokalach. Te zmiany 
w statusie społecznym zaowocują zwiększoną aktywnością 
handlową – do nielicznych sklepików z podstawowymi 
artykułami dołączy cała plejada nowych placówek handlo-
wych i usługowych różnych branż, które ulokują się nawet 
w najmniejszych segmentach szeregowców. 

W latach 1935-1936 ulice Zdobyczy zostaną wybruko-
wane kocimi łbami i wyposażone w system wodociągo-
wo-kanalizacyjny oraz latarnie gazowe, ale magistrat nie 
skorzysta z okazji doprowadzenia gazu do samych miesz-
kań. W takim stanie powoli obrastająca w zieleń Zdobycz 
Robotnicza przetrwa drugą wojnę światową, choć po wy-
pędzeniu ludności przez Niemców w 1944 r. będzie do-
szczętnie złupiona przez okolicznych wieśniaków. Aż po 
lata 70. zasadniczo nie zmieni wyglądu, a nawet poważnej 
części składu społecznego. Dopiero następne dekady przy-
niosą ze sobą stopniową gentryfikację kolonii, w większej 
części ostatecznie przekształconej w luksusową enklawę, 
w której za parawanem spetryfikowanych lub zrekonstru-
owanych fasad robotniczych domków ukryją się oszała-
miającej nierzadko wielkości apartamenty, w dobudo-
wanej części przyczajone w gruncie, dachu i okrojonym 
ogrodzie. To jednak będą już zupełnie inne czasy…  

Plac Konfederacji, zdjęcie współczesne
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Czytelnikom, którzy pragną dowiedzieć się 
więcej na temat historii tej części Warszawy, 
polecamy wznowioną właśnie monografię Bie-
lany – przewodnik historyczny pióra Jarosła-
wa Zielińskiego, dostępną bezpłatnie w wersji 
elektronicznej na stronie Urzędu Dzielnicy Bie-
lany: bielany.waw.pl oraz do wygrania w kon-
kursach organizowanych przez Urząd.
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Dwie Godziny dla Rodziny

Kulturalnie na Bielanach
Bielański Ośrodek Kultury prowadzi działalność w siedzibie przy ul. Gol-
doniego 1, w dwóch ośrodkach filialnych (ul. Estrady 112 oraz ul. Samo-
głoska 9A) oraz w kilku innych miejscach na terenie dzielnicy (osiedlowe 
kluby mieszkańców), tworząc otwartą scenę dla wydarzeń artystycznych 
i środowiskowych.
Główna działalność imprezowa BOK to koncerty, spektakle teatralne, przed-
sięwzięcia interdyscyplinarne oraz działalność wystawiennicza.
W 2017 r. planujemy takie wydarzenia, jak koncert Johna Portera, projekt 
Tribute to Tadeusz Nalepa, projekt Chopin na strunach, czyli w jazzowych 
aranżacjach w wykonaniu Piotra Rodowicza z Maciejem Strzelczykiem i Ro-
mualdem Erencem. Zagrają również grupy folkowe: Krzikopa ze Śląska czy 
Odpoczno z Mazowsza. Kontynuować będziemy cykle Wieczorów Między-
narodowych czy spotkań podróżniczych, prelekcji historycznych, koncertów 
w ramach Muzycznych podróży, spektakli w ramach Artystycznej niedzieli. 
Nie zabraknie wieczorów satyrycznych z Markiem Majewskim czy Jerzym 
Kryszakiem.
Bielański Ośrodek Kultury oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych dla 
dzieci od lat trzech w cyklach Dwie Godziny dla Rodziny, Podróżniczek czy 
Kocham teatr. Wiele projektów edukacyjnych dedykujemy dzieciom w wieku 
szkolnym. Są realizowane metodami warsztatowymi lub poprzez koncerty 
i spektakle. Przekazywana jest wiedza o muzyce, jej gatunkach, o historii 
sztuki, teatrze. W pracy z najmłodszymi stosujemy zasadę „poprzez zaba-
wę do wiedzy”. Szczególnie godne polecenia są cykle Filharmonia w BOK, 
Szkoła Muz czy lekcje umuzykalniające.
Edukacja artystyczna poprzez organizację warsztatów czy zajęć hobby-
stycznych to kolejny ważny rozdział naszej działalności. Rodzice znajdą 
u nas pomysły na aktywność dla swoich pociech już od 1,5 roku życia, inne 
atrakcje czekają na młodzież i osoby dorosłe. Nasi goście mogą śpiewać 
(nauka śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej), tańczyć (taniec współ-
czesny, towarzyski, w kręgu, flamenco, orientalny), próbować swoich sił na 
zajęciach plastycznych, rękodzielniczych czy teatralnych. Warto zwrócić 
uwagę na takie projekty jak Akademia Malarska, Międzypokoleniowa Pra-
cownia Artystyczna „Nic Trudnego”, Dron Teatralny, zajęcia w pracowni ry-
sunku i malarstwa dla dorosłych, w pracowni Studium z Natury dla młodzieży 
czy aktywności w ramach grupy teatralnej Reaktorzy.
Ważną częścią naszych działań są warsztaty doskonalące dla nauczycieli 
i animatorów. Jesienią proponujemy: papieroplastykę, metody aktywizujące 
grupę, wykorzystanie muzyki oraz działań teatralnych i tanecznych w pro-
cesie nauczania czy animacji grupy. Zaprosimy też Państwa na warsztaty 
o tematyce folkloru polskiego.
Ośrodek Kultury współpracuje z wieloma grupami środowiskowymi miesz-
kańców dzielnicy i jest otwarty na nowe propozycje w ramach Miejsc Ak-
tywności Lokalnej przy ul. Estrady 112 (MAL Studnia) i ul. Samogłoska 9A 
(MAL Samogłoska). Biblioteka Sąsiedzka, pikniki sąsiedzkie, cykl Naturalnie 
Kulturalni (edukacja ekologiczna o charakterze międzypokoleniowym), cykl 
Off na Zakręcie, czyli pokazy filmów krótkometrażowych, projekty obywa-
telskie w ramach budżetu partycypacyjnego – to tylko niektóre z aktywności 
już realizowanych i planowanych do realizacji.
To tylko tyle, a może aż tyle, co Bielański Ośrodek Kultury ma do zaoferowa-
nia zarówno mieszkańcom dzielnicy, jak i wszystkim spragnionym kultury.
Więcej informacji na naszych stronach www: bok-bielany.eu i bok-filia.eu.

M
. Ł

uk
as

iuk

Szkoła Muz

Koncert Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu
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Skąd wziął się w kościele Mały Rycerz o twarzy 
Tadeusza Łomnickiego, niezapomnianego odtwórcy 
tej roli w filmie Jerzego Hoffmana?
Wszystko zaczęło się od Henryka Sienkiewicza. 
W Panu Wołodyjowskim, w piątym rozdziale, opisana 
jest scena, w której Wołodyjowski – po tym, jak 
przeżył wielki zawód miłosny – trafia do kamedułów 
na warszawskie Bielany i zamierza tu spędzić resztę 
życia. Ale dla ratowania Rzeczypospolitej pan 
Zagłoba przedziwnym fortelem go stąd wydobywa. 
Można o tym przeczytać w Trylogii albo zobaczyć to 
w filmie Hoffmana. Postanowiliśmy przypomnieć 
tę słynną postać literacką, która gościła przecież 
w naszym klasztorze. Zaczęliśmy od tego, że 
zamówiłem u znakomitego kompozytora Michała 
Lorenca prawdziwy hejnał bielański. Zakonnicy 
według Sienkiewicza pozdrawiali się zwykle słowami 
„memento mori!”, które w wolnym tłumaczeniu – 
wymyśliłem to całkiem niedawno – mogło oznaczać 
„dzień dobry panu!”. Michał Lorenc zgodził się 
skomponować hejnał, który miał wyrażać to powitanie, 
i słowa dotrzymał. Powstało takie radosne „memento 
mori”. Melodię nagrali muzycy z Des Orient, 
a partię wokalną wykonał znakomity polski tenor 
Artur Ruciński. Twarz i całą głowę odtwórcy roli 
Wołodyjowskiego w filmie Hoffmana wykonała 
pracownia Teatru Wielkiego w Warszawie. I jest to 
właściwie jedyny przypadek, żeby członek Komitetu 
Centralnego PZPR, którym skądinąd był Tadeusz 

Nawet ptaki ukochały 
sobie to miejsce
z księdzem wojciechem drozdowiczem rozmawia artur mościcki

Kościół ojców kamedułów na warszawskich 
Bielanach po niemal 400 latach doczekał się 
gruntownej renowacji. Położony na wysokiej 
skarpie wiślanej w otulinie Lasu Bielańskiego, 
kryje w sobie wiele zaskakujących 
niespodzianek. Ksiądz Wojciech Drozdowicz, 
proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP, znany jest dobrze warszawiakom 
jako animator życia kulturalnego stolicy 
i prawdziwy gejzer niezwykłych jak na to 
miejsce pomysłów. I pewnie dlatego 10 lat 
temu zaprosił do klasztoru przybysza z kart 
Sienkiewiczowskiej Trylogii – imć Michała 
Wołodyjowskiego

Łomnicki, co godzinę wychodził na wieżę kościoła 
katolickiego i po otwarciu drzwiczek śpiewał donośnie 
„memento mori”. I tak już chyba od 10 lat.

Czy warszawiacy o tym słyszeli?
Tak, oczywiście. Mieliśmy wprawdzie przerwę, kiedy 
popsuł nam się mechanizm, bo na głowę biednego 
Wołodyjowskiego narobiły ptaki i chyba przez 
dwa lata stał sobie bezczynnie. Ale udało nam się 
przywrócić go do życia i od tamtej pory punktualnie 
co godzinę – nawet wieczorem – wychodzi na wieżę 
kościoła. Ma nawet zamontowane specjalne lampki, 
żeby był z daleka widoczny. Ta wieża, dzięki całemu 
mechanizmowi, który uruchamia postać Małego 
Rycerza, i specjalnemu oświetleniu, stała się jednym 
z najciekawszych miejsc w naszym klasztorze. 
Już dwukrotnie w rocznicę śmierci Janis Joplin i Jimiego 
Hendrixa urządzaliśmy tam po mszy małe recitale. 
W roli Janis Joplin wystąpiła znakomita solistka Teatru 
Wielkiego w Łodzi. Śpiewała przepięknie. Te rocznice 
przypadają jesienią i także dzięki temu uzyskaliśmy 
bardzo tajemniczy nastrój całego koncertu.

Tym bardziej że kościół jest już częściowo odnowiony. 
Ostatnia, dość powierzchowna renowacja miała 
miejsce 30 lat temu... A w jakiej fazie jest teraz cała 
rekonstrukcja?
Kościół był w całkiem niezłym stanie głównie dzięki 
temu, że przez 12 lat było tu seminarium duchowne. 
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Ksiądz Wojciech, który jest również znakomitym kucharzem, w swojej kuchni w eremie

Rozmowa STOliCy
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W tym czasie był to więc kościół seminaryjny. Instalacje 
i dach były dosyć szczelne, ale oczywiście lata lecą 
i okazało się, że potrzebna jest jednak renowacja. Dzięki 
staraniom księdza Bogusława Jankowskiego – szefa 
Dobrego Miejsca, który tu wszystkim zarządza – przy 
wsparciu Urzędu Dzielnicy Bielany dostaliśmy z Brukseli, 
z UE, 3,5 mln zł na renowację kościoła. Poprzednio 
otrzymywaliśmy już pomoc od Miasta st. Warszawy, 
z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z Dzielnicy. 
Ściśle współpracujemy z dzielnicą Bielany, która ma 
swój wielki wkład w życie całego naszego kompleksu 
pokamedulskiego. Udało nam się już wymienić instalacje 
wodne, które były dziurawe i powodowały zawilgocenie 
budynku, odrestaurowaliśmy zabytkowe dębowe XVII- 
-wieczne schody prowadzące do podziemia, drzwi 
główne i drzwi boczne, a także figury św. Benedykta 
i św. Romualda z fasady kościoła. Dzięki funduszom 
przyznanym niedawno naszemu kościołowi będzie można 
dokończyć renowację wszystkich pozostałych elementów 
architektury.

W trakcie prac rekonstrukcyjnych okazało się, 
ku zaskoczeniu konserwatorów, że te dwie figury 
z fasady kościoła nie są zrobione z kamienia 
ani piaskowca, tylko z drewna. Były pomalowane 
w taki sposób, że nikt tego do tej pory nie odkrył...
Tak – są już odrestaurowane. Jeśli ktoś ma ochotę je 
zobaczyć, to zapraszamy na Bielany. Można je oglądać 
na razie we wnętrzu kościoła.

Postacie tych dwóch świętych są zapewne 
w szczególny sposób związane z zakonem kamedułów?

Święty Benedykt – VI stulecie – to twórca 
monastycyzmu, tradycji trwającej do dnia dzisiejszego. 
Jego charakterystycznym atrybutem jest pęknięty 
kielich, z którego wypełza wąż. To upamiętnienie 
momentu, kiedy próbowano świętego otruć. Kielich 
pękł i dzięki temu Benedykt ocalał. A św. Romuald – 
trzymający w rękach kościół – to postać z początku 
drugiego tysiąclecia, założyciel klasztoru kamedułów.

W prezbiterium kościoła kryje się pewna sensacyjna 
niespodzianka...
Tak, pięciu męczenników polskich. To byli pierwsi 
na świecie mnisi kamedulscy, którzy zostali wysłani 
do Polski z misją ewangelizacji – jeszcze na początku 
drugiego tysiąclecia. Papież Sylwester, cesarz Otton... 
To była na dobrą sprawę pierwsza próba zjednoczenia 
Europy – pod sztandarami Chrystusa. Przeważnie 
z tamtych czasów pamięta się tylko o św. Wojciechu 
czy Stanisławie, a o tych pięciu męczennikach wspomina 
się dopiero od kilkunastu lat, wcześniej ten fakt nie był 
szeroko znany. Są czczeni w tradycji kamedulskiej. 
Przedstawia się ich zazwyczaj w białych strojach, 
a w Tyńcu – u benedyktynów – w brązowych.

Jakie są największe zagrożenia dla samego kościoła? 
Co jeszcze trzeba zrobić?
Najbardziej niebezpieczna jest wilgoć, więc najważniejsza 
jest wymiana tych instalacji, które powodowały, 
że do podziemia sączyła się woda niszcząca systematycznie 
fundamenty i ściany boczne budynku. Po ich naprawieniu 
i załataniu dachu będzie można wymienić wszystkie tynki 
zewnętrzne i wyremontować całą fasadę.

Planowane było także założenie wielkiego 
podziemnego płaszcza, który miał chronić 
konstrukcję kościoła od spodu.
Potrzebna będzie jeszcze izolacja pionowa, która 
powinna całkowicie zabezpieczyć kościół przed 
działaniem wilgoci. Mam nadzieję, że takie 
zabezpieczenia wystarczą na długo.

Kościół pochodzi z XVII stulecia – był budowany 
bardzo solidnie, jego wznoszenie trwało prawie 
90 lat. Aż tu niedawno okazało się, że niewielki owad 
o wdzięcznej nazwie kołatek bezpardonowo rozprawił 
się z konstrukcjami drewnianymi i zjadł jeden 
z dwóch biegów dębowych schodów prowadzących 
do podziemi.
Rzeczywiście. Udało się je już zrekonstruować, chociaż 
kołatek miał jeszcze w zanadrzu sporo innych ciekawych 
pomysłów konsumpcyjnych. Podziemia kościoła, 
do których prowadziły te schody, nie były wcześniej 
znane wielu ludziom. Były tam ścianki działowe i kiedy 
je burzyliśmy – 17 lat temu – odkryta przestrzeń aż 
się prosiła, żeby ją zagospodarować. Bardzo pomogła 

Figury św. św. Benedykta (po lewej) i Romualda (po prawej) z fasady kościoła, 
czasowo umieszczone we wnętrzu świątyni
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nam w tym pani Ewa Błaszczyk, która kupowała 
z nami na pchlim targu na Kole stare meble do tych 
wnętrz. I wtedy kołatek szybko przerzucił się na te 
meble – najwyraźniej bardzo mu smakowały. To był 
bardzo trudny przeciwnik.

W czasie remontu podziemi ujawniła się jeszcze 
jedna tajemnica – XIX-wieczne inskrypcje w języku 
polskim i rosyjskim w pierwszej, najstarszej warstwie 
tynku. Jak bardzo podobni jesteśmy w naszych 
codziennych obyczajach do naszych prapradziadków, 
okazało się, kiedy odczytano napisy na ścianie. 
Najczęściej pojawiały się tam zdania typu: Kocham 
Małgosię czy Tum był…
Po powstaniu styczniowym w podziemiach mieścił się 
szpital polowy i było to miejsce powszechnie dostępne. 
Stąd – być może – wzięły się te napisy, a potem już 
każde kolejne pokolenie dodawało swoje. Nawet napisy, 
które pojawiły się tam ponad 50 lat temu, czyli już po 
drugiej wojnie światowej, zgodnie z prawem podlegają 
ochronie. Artysta plastyk Józef Wilkoń chciał w tych 
podziemiach namalować wielki fresk, ale będzie musiał 
zbudować swoją Kaplicę Sykstyńską w innym miejscu.

Józef Wilkoń zaprojektował także i zbudował góralską 
szopkę koło kościoła. Jej głównym lokatorem jest 
teraz osioł – niejaki Franciszek.
Tak. Na samym początku była tam karuzela. Pan Józef 
jest wszechstronnym artystą – malarzem, rzeźbiarzem 
i ilustratorem. Zrobił wspaniałą siedmiometrową 
karuzelę zwierzęcą, która kręci się nieprzerwanie już 
chyba od 14 lat. Miała być napędzana przez osiołka. 
Dostaliśmy takiego z warszawskiego ZOO, ale potem 
doszliśmy do wniosku, że może to być niebezpieczne 
dla dzieci. Osiołek nam został, więc pan Józef 
zaproponował, żeby dorobić jeszcze do niego szopkę. 
I tak się rzeczywiście stało. Przed kościołem zbudował 
szopkę – a sama karuzela stanęła za kościołem, od strony 
grobu Staszica.

W Internecie funkcjonuje do tej pory dość zabawne 
zaproszenie: „Jeśli wybierasz się do nas, to nie 
zapomnij wziąć ze sobą czegoś smacznego dla osiołka!”. 
Tymczasem nad rozmarzonym wyrazem twarzy 
osiołka, który tęsknie wygląda swoich gości, unosi się 
groźna tablica z ostrzeżeniem: „Dokarmianie osiołka 
Franciszka absolutnie zabronione!”.
Teraz mieszkają już u nas dwa osiołki: stary Franciszek, 
a od kilku miesięcy także mała ośliczka Klara, 
poza tym dwie owieczki wrzosówki i koza Mieczysław 
oraz niezliczona ilość kotów.

Jeśli mówimy o terenach wokół kościoła,  
to można tutaj zobaczyć także eremy – stare domki 
zakonników. W jakim są stanie? 
Te domki będą sukcesywnie restaurowane. Mamy 
13 takich eremów. Dwa z nich należą do parafii, 
a cztery są własnością Uniwersytetu im. Kardynała 
Wyszyńskiego. Wszystkie podlegają bezpośrednio naszej 
diecezji, a formalnie naszemu seminarium duchownemu. 
W trzech innych mieszkają jeszcze rodziny – od czasów, 
kiedy była tu Akademia Teologii Katolickiej (ATK). 
Jeden z domków ma zostać zamieniony na muzeum 
Bielan i tradycji monastycznej.

Wróćmy jeszcze do podziemi, które są chlubą i dość 
niezwykłym miejscem w kościele. To miejsce znane 
warszawiakom z bogatego życia artystycznego.
Właściwie nie planowałem takich działań. Staram się 
realizować bieżące pomysły i to, co aktualnie pojawia się 
na horyzoncie. Kiedy zburzyliśmy ścianki działowe – ku 
naszemu zaskoczeniu – odsłoniło się wielkie podziemie. 
Zazwyczaj w takich lokalizacjach chowano zmarłych 
i były to niewielkie pomieszczenia. Tymczasem nasze 
podziemia okazały się wyjątkowo duże. Oprócz kaplic 
bocznych, w których pochowani są zakonnicy, odkryliśmy 
tam replikę przestrzenną całego kościoła, a stropy  
w najwyższych miejscach nietypowo sięgają na wysokość 
aż pięciu metrów. Nawet historycy nie potrafią 

Jaworski-Gajewski, ul. Oczapowskiego 15, Warszawa-Bielany, 
tel. 22 569 92 10, 601 378 621, www.ssangyong-jg.pl
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odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięła się ta wysokość. 
Zwłaszcza że w tamtych czasach nie istniało nic takiego 
jak „dolny kościół”. Próbujemy to wnętrze wypełnić 
działalnością artystyczną – organizujemy w podziemiach 
koncerty, wystawy, mieliśmy długi okres współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych. Studenci pokazywali swoje 
prace. Bardzo dobrze to wspominam. Potem współpraca 
z Akademią Teatralną: wystawialiśmy tu m.in. Na dnie 
Gorkiego – przedstawienie dyplomowe w reżyserii 
Wiesława Komasy. Urządzamy festiwale teatralnych 
offów studenckich, cykl festiwali filmowych dla młodych 
twórców. W ramach muzycznych cyklów autorskich, 
cieszących się wielką popularnością, gościliśmy w naszych 
podziemiach wielu znakomitych muzyków: Marka 
Grechutę, całą Piwnicę pod Baranami, a od 10 lat 
dużym powodzeniem cieszy się organizowany przez nas 
i Urząd Dzielnicy Bielany cykl koncertów jazzowych. 
Występuje w nich cała czołówka najlepszych muzyków. 
Nie rezygnujemy także z wystaw plastycznych.  
A w niedzielę można tu zawsze wpaść po mszy na kawę 
i ciasteczko.

W tych niezwykłych plenerach i wnętrzach powstaje 
także wiele filmów.
Tak – ja sam jestem studentem Warszawskiej Szkoły 
Filmowej. Wielu młodych filmowców realizowało tu 
swoje etiudy. Kręcono także szereg scen do filmów 
fabularnych.

Czyżby doszła u księdza do głosu utajona dotąd pasja 
filmowca?
Zawsze lubiłem film i sporo z nim miałem do czynienia. 
Pięć lat temu napisałem scenariusz filmowy. Kiedy 
skończyłem pisanie, dostrzegłem, że to moje ukochane 
dziecko ma „siedem głów”, ale jest przecież moim 
dzieckiem, którego nie mogę się wyprzeć. Trzeba było 
coś z tym zrobić. Powracałem często do tego scenariusza, 
aż w końcu stwierdziłem, że potrzebna jest mi jednak 
jakaś szkoła. No i w tym roku się zapisałem. Na wydziale 
reżyserii chodzę na zajęcia z dziećmi i odrabiam lekcje, 
piszę klasówki, robię etiudy – a wszystko po to, żeby ten 
mój scenariusz dokończyć.

Możemy zdradzić, o czym będzie ten film?
O wariatach! Ja już mam 63 lata, to o czym mogę teraz 
pisać? O wariatach!

Ze środowiskiem filmowym związana jest jeszcze 
jedna bardzo ciekawa sprawa. Przed kilkoma laty 
w kościele zorganizował ksiądz mszę połączoną 
z pożegnaniem reżysera Piotrka Łazarkiewicza. 
To było coś zupełnie niezwykłego, bo oprócz mszy 
odbywały się także koncerty i chwile wspomnień, 
śpiewano przeboje rockowe, przyjaciele reżysera 
opowiadali zabawne anegdoty z jego życia. Panowała 
nieczęsto spotykana u nas radość towarzyszenia 
zmarłemu w jego ostatniej drodze. Nawet nie wiem, 
jak to nazwać...
To był po prostu pogrzeb. Sam Piotr był przecież 
niezwykłą postacią. Myślę, że pogrzeb człowieka jest 
często odbiciem tego, kim był – i dlatego przyszło tutaj 
bardzo kolorowe towarzystwo. Ja tylko udostępniłem 
kościół, odprawiłem mszę, a potem zaśpiewała Marysia 
Peszek, Zbyszek Hołdys, Krzysztof Majchrzak... Później 
wszyscy wrócili tu z cmentarza i wspólne wspominanie 
zmarłego trwało do późnych godzin nocnych. Powiem 
szczerze, że było to jedno z największych przeżyć 
i doświadczeń mojego życia. Ja sam byłem przyjacielem 
Piotra. Byliśmy nawet razem na festiwalu Woodstock. 
Niedawno też żegnaliśmy tu panią Danutę Szaflarską. 
To także było coś niezwykłego. Trudno to nawet 
nazwać pogrzebem. To było święto teatru, tych ludzi, 
Nieba i Ziemi – coś absolutnie unikatowego!

Niezwykłą atmosferę tego miejsca tworzy dodatkowo 
jego usytuowanie na wysokiej skarpie wiślanej 
w otoczeniu Lasu Bielańskiego. Mam nadzieję, 
że nie zostanie wkrótce wyrąbany?
Nie. Mamy całkiem niezłą ochronę. Największym 
zagrożeniem dla tego lasu jest, oprócz oczywiście ludzi 
i techniki, budowa miasta wokół nas i obniżanie się wód 
gruntowych, które sprawia, że powoli usychają stare 
drzewa. Znam dobrze Las Bielański, bo urodziłem się 
na Żoliborzu, niedaleko placu Wilsona. Nawet ptaki 
jakoś ukochały sobie to miejsce...

Wśród warszawiaków jest ksiądz postacią niemal 
legendarną. Krążą nawet opowieści o tym, że śpi 
ksiądz w trumnie!
To stara tradycja, związana jeszcze z trapistami, 
którzy byli kiedyś w Polsce. Teraz jest ich już bardzo 
niewielu. Rzeczywiście, kiedy przyjechałem z Rosji, 
miałem takie odbicie: zamówiłem sobie trumienkę 
i spałem w niej chyba ze trzy lata. Ale w końcu utyłem 
i przestałem się w niej mieścić i teraz ta trumna stoi 
sobie w mojej piwnicy i czeka na ten lepszy czas  
w moim życiu.

Bryła kościoła kamedułów na Bielanach
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Nowo obrany władca uświetnił fundacją monu-
mentu uroczysty akt wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę murowanego kościo-

ła pustelniczego – 19 czerwca 1669 r. Nieoficjalnie ko-
lumna była też prywatnym wotum króla za uratowanie 
od trucizny, którą mieli mu rzekomo podać przeciwni-
cy polityczni z obozu profrancuskiego podczas bankietu 
poelekcyjnego.

Jedynym źródłowym świadectwem istnienia wyjątko-
wego zabytku jest artykuł Ildefonsa Starożyka opubliko-
wany 31 maja 1884 r. na łamach „Tygodnika Illustrowa-
nego”, opatrzony drzeworytem na podstawie kompozycji 
znanego rysownika warszawskiego Bronisława Podbiel-
skiego. Rycinę sporządził J. Jarmużyński, pracujący 
w Zakładzie Artystyczno-Drzeworytniczym Bronisława 
Puca. Autor artykułu, omawiając historię powstania ko-
lumny, wspomniał o jej złym stanie technicznym. Wedle 
późniejszych, nie do końca sprecyzowanych relacji nie-
konserwowany pomnik runął i w 1902 r. został usunięty 
w związku z ostateczną kasatą eremu. Nie wyjaśniono 
przy tym lokalizacji obiektu, nie podano też dokład-
niejszych informacji o materiałach, z jakich go odkuto. 
Na rycinie widać tylko, że skromna toskańska kolumna 
i mitra książęca na szczycie (?) – wbrew opisowi Staro-
żyka widzącego w nich elementy kamienne (piaskowco-
we) – mają bardzo ciemną barwę i lekko się błyszczą. 

Wskazuje to na ich odkucie z marmuru lub innej skały 
dekoracyjnej, długo zachowującej polor.

Częściowe rozwiązanie tych kwestii przynoszą naj-
nowsze odkrycia archiwalne dr hab. Huberta Kowal-
skiego – przeprowadzone w ramach projektu Rekon-
strukcja i ekspozycja fragmentów wazowskich rezydencji 
odnalezionych na dnie Wisły. Odzyskane dziedzictwo 
narodowe w ramach interdyscyplinarnych badań dna 
rzeki – dotyczące skomplikowanych wojennych losów 

michał wardzyński

Zaginiona kolumna królewska

Erem kamedulski na Bielanach, 
otaczany opieką przez kolejnych królów 
Rzeczypospolitej – od Władysława IV Wazy 
po Stanisława Augusta Poniatowskiego – 
doczekał się w 2016 r. obszernej i bardzo 
wartościowej zbiorowej monografii naukowej 
pod redakcją Karola Guttmejera, o której 
pisaliśmy na łamach numeru 3/2017 
„Stolicy”. Rozważania źródłowe i artystyczne 
o kościele i zespole domków pustelniczych 
przysłoniły jednak nieco badania nad 
otoczeniem eremu, w tym nad wyjątkowym 
zabytkiem – kolumną upamiętniającą elekcję 
króla Michała I Korybuta Wiśniowieckiego 
w 1669 r.

Kolumna wzniesiona przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego pod laskiem 
na Bielanach (Na pamiątkę obrania go królem), 1884 r., drzeworyt sztorcowy 
wg rysunku Bronisława Podbielskiego, wykonał J. Jarmużyński pracujący w Zakładzie 
Artystyczno-Drzeworytniczym Bronisława Puca w Warszawie
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marmurowych elementów okazałej 32-kolumnowej log-
gii frontowej (zachodniej) Villa Regia przy Krakowskim 
Przedmieściu – Pałacu Kazimierzowskiego. Rozebrali ją 
okupanci szwedzcy i brandenburscy w latach 1655-1657. 
Jako trofea wojenne przeznaczone do podziału między 
sojuszników elementy loggii trafiły na szkuty wiślane 
wiozące m.in. zdobyczne działa i kosztowności z War-
szawy, Krakowa i Małopolski. Co najmniej jedna z nich 
osiadła na mieliźnie na Kępie Pólkowskiej, naprzeciw 
dzisiejszej cytadeli, druga zaś w rejonie Bielan. We wrze-
śniu 1656 r., po ponownym opanowaniu Warszawy przez 
stronę polską, król Jan II Kazimierz nakazał władzom 
Starej Warszawy uratowanie i zakopanie na brzegu wiśla-
nym odnalezionych cennych elementów architektonicz-
nych i dzieł sztuki. Kierownikiem tych prac był szafarz 
miejski Hans Lanckberk. Rok później, w ramach po-
stanowień traktatów welawsko-bydgoskich, król polski 
przyobiecał elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi 
Wilhelmowi I von Hohenzollernowi sprezentować ,,ja-
spisowe kolumny” z Villa Regia. Doszło do tego dopiero 
w 1662 r., a transport nadzorowali: namiestnik elekto-
ra w Prusach Królewskich książę Bogusław Radziwiłł, 
radca dworu berlińskiego Johann von Brerbrecke oraz 
agent handlowy w Gdańsku Johann Stöckel. Tymczasem 
jeszcze w roku następnym ks. Radziwiłł zlecił własnym 
dworzanom poszukiwania kolejnych kolumn w Warsza-
wie, m.in. ,,w ogrodzie Pani Mincerowej” oraz na Kępie 
Pólkowskiej i w samym eremie kamedulskim. Wszystkie 
zebrane wtedy podpory trafiły do podberlińskiej rezy-
dencji wielkiego elektora w Oranienburgu. Dalsze relacje 
źródłowe dowodzą, że między 1663 a 1669 r. kameduli 
bielańscy weszli w posiadanie co najmniej czterech trzo-
nów kolumn z willi królewskiej, z których dwie usiło-
wał w 1681 r. nabyć do rezydencji wilanowskiej architekt 
królewski Agostino Vincenzo Locci. Do transakcji nie 
doszło z uwagi na sprzeciw samych zakonników. Kolejne 
znaleziska związane z omawianymi kolumnami królew-
skimi przyniosły wiślane odkrycia archeologiczne zespo-
łu projektowego Huberta Kowalskiego z lat 2011-2015. 
W ramach przeszukiwania nurtu Wisły w okolicach Kę-
py Pólkowskiej wyłowiono dwie lufy dział i ponad dwie 
setki marmurowych oraz kamiennych detali architek-
tonicznych i rzeźbiarskich z opisanej loggii oraz wnętrz 
Villa Regia, w tym bazy i toskańskie kapitele kolumn. 
Wyglądają one identycznie jak w pomniku bielańskim.

Jedynym dzisiaj na Bielanach śladem po wspaniałych 
królewskich zabytkach jest pojedynczy, ukruszony trzon, 
stojący od 1796 r. na południowym dziedzińcu założenia 
kamedulskiego i służący jako podstawa zegara słonecz-
nego. Wydaje się jednak, że nie ma on nic wspólnego 
z omawianą fundacją pomnika króla Michała Korybu-
ta Wiśniowieckiego, a jest destruktem – być może iden-
tycznym z jedną z kolumn będących w 1681 r. przed-
miotem nieudanej transakcji zakonników z Vincenzem 
Agostinem Loccim.

Ułomek kolumny marmurowej z dawnej loggii paradnej Villa Regia (obecnie 
na południowym dziedzińcu przykościelnym w eremie na Bielanach), przed 1637 r., 
wapień koralowcowy Rouge griotte – Vieux Rance, stan z 2010 r.
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Warto poddać uważniejszej analizie konwencję arty-
styczną pomników monarszych. Wzorami były w tym 
przypadku kolumna Zygmunta III Wazy przy Krakow-
skim Przedmieściu (1607 i 1643-1644, proj. Agostino 
Locci starszy, wyk. Clemente Molli, Costante Tencal-
la i Daniel Tym) oraz obelisk w Wyszkowie nad Bu-
giem, upamiętniający miejsce śmierci królewicza kar-
dynała Karola Ferdynanda Wazy (1655). Uwagę zwraca 
w nich przede wszystkim użycie czerwonawego mar-
muru lub wapienia zbitego, mającego imitować antycz-
ny porfir egipski o wyraźnych konotacjach sakralnych 
i imperialnych, zarezerwowany w starożytnym Rzymie 
i Bizancjum do wyłącznego użytku rodziny cesarskiej. 
W drugiej połowie XVII w. w Warszawie surogatami dla 
niego mogły być południowoniderlandzki wapień Rouge 
griotte – Vieux Rance, nazywany Marbre jaspé (jaspiso-
wy) i sprowadzany w postaci prefabrykatów znad Mozy 
via Maastricht, Amsterdam i Gdańsk, oraz wydobywa-
ne w chęcińskim ośrodku kamieniarsko-rzeźbiarskim 
wapienie Chęciny – Góra Zamkowa / Bolechowice i Zyg-
muntówka. Ten ostatni posłużył do odkucia trzonu ko-
lumny pierwszego z Wazów na tronie polsko-litewskim 
i tej fundacji zawdzięcza swoją nazwę. Trzony kolumn 
obrabiano w tym okresie w specjalistycznych tokarniach, 
z których w drugiej połowie XVII w. funkcjonowała już 
tylko ta w Dębniku pod Krakowem. Z tego powodu tak 
wielkiego znaczenia w stolicy sejmowej Korony nabierały 
ocalone z potopu szwedzkiego „porfirowe” / „jaspisowe” 
kolumny z Villa Regia. Zważywszy na bardzo krótki czas, 
jaki młody władca miał do dyspozycji między dniem elek-
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cji a świętem na Bielanach, pomoc zakonników w przygo-
towaniu materiałów kamieniarskich do budowy kolumny 
królewskiej miała kluczowe znaczenie. Dlatego podejrze-
wam, że wykorzystano tutaj spolium – jedną z odkopa-
nych po 1663 r. na brzegu rzeki podpór ze szwedzko- 
-brandenburskiego transportu wiślanego. 

Kolumnę wystawiono w najpewniej reprezentacyjnym 
i ogólnie dostępnym miejscu eremu, by mogli ją podziwiać 
przybywający goście i pielgrzymi. Na litografii Podbiel-
skiego widać wyraźnie skąpo zadrzewiony cypel skarpy 
wiślanej z widocznym z lewej strony szczytem dachu nie-
zidentyfikowanego budynku. Pozostałe źródła ikonogra-
ficzne ukazujące otoczenie eremu oraz jego XIX-wieczny 
plan przedkasacyjny nie pozwalają jednak na identyfikację 
tej lokalizacji.

Chociaż od zniszczenia kolumny króla Michała upły-
nęło już ponad 110 lat, warto podkreślić, że ten skrom-
ny wyraz aspiracji potraktowanego przez historię nie do 
końca sprawiedliwie władcy wpisuje się w długą linię roz-
wojową pomników monarszych w Warszawie i Koronie, 
zapoczątkowaną przez pionierską koncepcję przestrzenną 
Forum Vasorum (Wazów) na Krakowskim Przedmieściu. 
Projektowane prawdopodobnie w latach 1651-1655, mia-
ło się składać z trzech antykizujących pomników chwały 
członków polskiej gałęzi tej dynastii: kolumny Zygmun-
ta III, obelisku Władysława IV oraz łuku triumfalnego 

Jana II Kazimierza. Siły tradycji monarszych monumen-
tów dowodzą późniejsze plany i dokonania kolejnych 
królów Rzeczypospolitej: Jana III Sobieskiego w Wila-
nowie oraz Augusta II Mocnego Wettyna w Kalwarii 
Ujazdowskiej (para porfirowych kolumn na dzisiejszym 
placu Trzech Krzyży, 1724-1731, proj. Joachim Daniel 
Jauch z Drezna). Te ostatnie swoimi formami przywodzą 
na myśl właśnie zaginioną kolumnę bielańską. 

Ostatnim ogniwem tego procesu jest wybitny nagro-
bek wnuczki Jana III i ostatniej przedstawicielki rodu 
Sobieskich – księżnej Marii Karoliny de Bouillon (1697- 
-1740) w kościele sakramentek na Nowym Mieście (1745- 
-1747, fund. Michał Kazimierz Radziwiłł ,,Rybeńko” 
i kanclerz wielki koronny bp Andrzej Stanisław Kostka 
Załuski, proj. i wyk. Lorenzo Mattielli z Drezna). Anty-
kizujący sarkofag, ozdobiony reliefem z pękniętym go-
dłem herbowym rodziny – Janiną – symbolizującym je-
go koniec, dekoruje imitująca porfir wiśniowoczerwona 
marmoryzacja.

dr hab. Michał Wardzyński – historyk sztuki, Instytut Historii  
Sztuki UW, Mazowiecki Instytut Kultury, badacz sztuki Mazowsza, 
varsavianista; zajmuje się nowożytną rzeźbą i małą architekturą
Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, interdyscyplinarnie łącząc 

poszukiwania materiałoznawcze, historyczne i formalno-stylistyczne; 
autor czterech książek oraz ponad stu tekstów naukowych 
i popularyzatorskich opublikowanych w kraju i za granicą  
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Między unikatem  
a prefabrykatem

W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej 
Bielany miały charakter dalekiego przedmie-
ścia. Pośród rozległych pól i nieużytków stały 

uporządkowane kolonie willowe, pojedyncze kamienice 
i nieliczne budynki użyteczności publicznej. Młociny były 
w tym czasie dalekim, wiejskim przedpolem Warszawy, są-
siadującym z obrzeżami Puszczy Kampinoskiej. Istniejący 
od połowy lat 20. plan urbanistyczny tzw. Serka Bielańskie-
go był nadal daleki od pełnej realizacji. W planach ogólnych 
i szczegółowych uchwalanych przed 1939 r. zakładano dal-
szy rozwój dzielnicy mieszkaniowej o małej intensywności 
zabudowy. Główne działania wojenne Powstania Warszaw-
skiego ominęły Bielany, lecz i tak niejedna kolonia została 
uszkodzona, a część domów – spalona. 

Już podczas okupacji prowadzone były studia nad czę-
ściową zmianą „modelu” miasta i nowych dzielnic miesz-
kaniowych. Postępowi architekci związani ze środowi-
skiem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
dawnego Biura Planowania Miasta proponowali odejście 
od ekskluzywnej zabudowy willowej na rzecz budowy no-
woczesnych osiedli społecznych, wzorowanych na żolibor-
skich eksperymentach WSM i Towarzystwa Osiedli Ro-
botniczych na Kole. 

Utworzenie BOS otwierało nowy rozdział rozwoju Bie-
lan. Już w pierwszych planach z 1946 r. proponowano bu-

Grzegorz mika
Budując osiedla na Bielanach i Młocinach, architekci starali się godzić odgórne normatywy 
z potrzebami tożsamości i identyfikacji warszawiaków z miejscem zamieszkania. Efekty 
jednak były różne

dowę kolonii domów szeregowych, wzniesionych z funduszy 
TOR. Również WSM planowała budowę własnej kolonii 
na Bielanach. Choć podstawowe wytyczne przestrzenne dla 
dzielnicy były ustalone, pierwsze lata odbudowy przynio-
sły skupienie inwestycji w dzielnicach centralnych bądź na 
przedmieściach znajdujących się w zasięgu sieci komunal-
nych (prąd i kanalizacja). Do 1949 r. nieliczne inwestycje 
budowlane były niemal wyłącznie prywatne. W 1947 r. po-
wstała przy ulicy Kasprowicza, między ulicami Podczaszyń-
skiego a Fontany, spora kolonia domów wielorodzinnych 
Spółdzielni Związku Zawodowego Pracowników Budow-
nictwa, w skład której weszły także dwie nieukończone do 
tego czasu przedwojene kamienice. 

Impulsem rozwoju dzielnicy była decyzja o budowie 
Huty Warszawa, podjęta przez władze centralne w 1950 r. 
w ramach planu sześcioletniego. Pierwsze bloki powstały 
m.in. przy Skalbmierskiej (proj. Stefan Zieliński) oraz na 
rogu ulic Podczaszyńskiego i Żeromskiego (proj. Barba-
ra Hanna Kowarska). W 1952 r. projektowanie zabudo-
wy całego serka bielańskiego powierzono Kazimierzowi 
i Marii Piechotkom, małżeństwu 30-letnich architektów 
z chlubną przeszłością w AK, zaangażowanych zarówno 
pracę w BOS przy odbudowie zabytków, jak i w nowocze-
sne mieszkalnictwo. Praca nad projektem nowej dzielnicy 
związała ich z Bielanami na przeszło 15 lat. W Miasto-
projekcie Stolica-Północ powstał w latach 1952-1953 pro-

Wizja zabudowy w rejonie 
ulicy Kasprowicza;  
rys. Maria Piechotka, 1956 r.

Architektura
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jekt zabudowy środkowych części dzielnicy, znany jako 
Bielany I. Pod kierownictwem Piechotków zrealizowano 
też w kolejnych latach dwa bloki pierzei alei Zjednocze-
nia między Żeromskiego a Kasprowicza. Potem wznie-
siono jednolitą zabudowę wzdłuż Żeromskiego między 
Podczaszyńskiego a Reymonta. Również między Przyby-
szewskiego a Reymonta powstały kolonie powtarzalnych 
i symetrycznych, ale stojących wśród zieleni bloków miesz-
kaniowych. Największym przedsięwzięciem była kreacja 
monumentalnej zabudowy centralnej arterii – Kaspro-
wicza. Między ulicami Podczaszyńskiego a Oczapow-
skiego stanęły bloki w skali nawiązującej do zabudowy 
śródmiejskiej.

Architektura głównych ulic Bielan, podobnie jak wie-
le osiedli realizowanych dla stołecznego oddziału ZOR 
w okresie socrealizmu, miała cechy zabudowy obrzeżnej, 
w której sekcje klatek tworzyły długie bloki o powtarzal-
nych kompozycjach. 

Finalizacja budowy socrealistycznych Bielan I zbiegła 
się w czasie z narastającą krytyką oficjalnego stylu na-
rzuconego architektom. Napięcia w środowisku warszaw-
skich twórców i decydentów budownictwa zapoczątkowa-
ły okres odwilży architektonicznej, oznaczający powrót 
do rozwiązań architektury nowoczesnej. Ubocznym skut-
kiem nagłego porzucenia doktryn socrealizmu była rezy-
gnacja z dekorowania, a czasem nawet i tynkowania dopie-
ro co wzniesionych bloków. Ostatnie obiekty ukończono 
w 1958 r. Powstała wtedy kolonia VI – zgrupowana w oto-
czeniu Skalbmierskiej. Cechowała ją bardzo zróżnicowa-
na zabudowa – realizowano zarówno niskie punktowce, 
jak i bloki „deski” o wysokości od dwóch do czterech pięter 
w konstrukcji prefabrykowanej. Nowe budynki pozbawione 
były dekoracji. Poza odlewanymi obramieniami okien fasa-
dy obłożone były szarą cegłą silikatową, tworzącą nawiąza-
nia do przedwojennego warszawskiego modernizmu. Domy 
przy Skalbmierskiej były zupełnie niepodobne do architek-
tury sprzed pięciu lat. W 1956 r. wprowadzono nowy nor-
matyw projektowy, umożliwiający realizację nowoczesnych 
osiedli o dość racjonalnej gęstości: od 490 do 560 mieszkań-
ców na hektar. 

W tym samym czasie Piechotkowie pracowali nad konty-
nuacją budowy dzielnicy. Wyznaczono dwa kolejne etapy – 
wznoszenia Bielan II w rozwidleniu Serka i przy ulicy Żerom-
skiego oraz realizacji Bielan III. Druga inwestycja miała sięgać 
planowanej ulicy Broniewskiego. Pracując nad projektem Bie-
lan II, małżeństwo architektów stawiało sobie za cel stworze-
nie przestrzeni łatwych w identyfikacji przez mieszkańców. 
Nowe osiedle podzielono na cztery duże kolonie o zróżnico-
wanej gęstości zabudowy i układzie dziedzińców sąsiedzkich. 
Na północy „dwójki”, między Marymoncką a Kasprowicza, 
wznosić się miała zabudowa z dominującymi ośmiopiętro-
wymi obiektami. Wzdłuż głównych ulic stanęły bloki trzy-
piętrowe. W ich sąsiedztwie przy ulicy Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej zaplanowano ponad 20 domków szeregowych.

Bielany II, projekt zagospodarowania terenu, 1958 r.

Bielany I, kolonia VI, domy przy rogu Skalbmierskiej i Kulczyckiej, 1958 r.
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Na południe od Żeromskiego następowało rozluźnienie 
zabudowy – przechodziła tu ona od trzypiętrowych do-
mów sytuowanych prostopadle do ulicy do jednorodzin-
nych domków szeregowych. Piętrowe kubatury, których 
wzniesiono przeszło 40, rozciągały się wraz z ogrodami 
wzdłuż ulicy Staffa. Z domami przy Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej stanowiły swoisty unikat wśród warszaw-
skich osiedli robotniczych. Co ciekawe, w poszczegól-
nych koloniach planowano zróżnicowanie planów oraz 
kształtów tektoniki bloków, w celu łatwiejszej identyfi-
kacji. Architekturę osiedla można było definiować jako 
oszczędny modernizm. Elementy prefabrykowane z beto-
nu kontrastowały z surowymi okładzinami z cegieł. Ca-
łość, uzupełniona o nieliczne tynkowania i dachy spadzi-
ste, tworzyła zabudowę kameralną, momentami jednak 
zbyt jednolitą. 

W 1958 r. Bielany były jednym z największych placów 
budowy w stolicy, skupiającym około 10% wszystkich 
inwestycji budowlanych. Niestety, na tym rozległym 
osiedlu rozplanowano jedynie 14 boksów garażowych na 
1000 mieszkańców! Osiedle realizowano w technologii mie-
szanej. Ściany nośne, stropy i balkony były prefabrykowane, 

a pozostałe elementy wznoszono tradycyjnie. Wynikało to 
z wysokich kosztów montażu przy pomocy dźwigów. Zrezy-
gnowano też z odlewanych obramień okiennych. 

Mimo określonego programu i struktury mieszkań ar-
chitekci starali się stworzyć jak najbardziej otwarte plany 
wnętrz, pozbawione ścian działowych. Bielany II powstały 
w oparciu o 14 podstawowych typów mieszkań, przezna-
czonych dla od trzech do sześciu osób. Dla każdego miesz-
kania typowego projektanci stworzyli od trzech do ośmiu 
sposobów aranżacji wnętrz, z możliwością przestawienia 
kuchni i łazienek włącznie, co było ewenementem. 

Trzecia część nowych Bielan powstała na południe od 
ulicy Staffa i na wschód od ulicy Duracza; sięgnęła plano-
wanej już wtedy alei Armii Krajowej. Mimo zwiększonych 
normatywów „trójka” zachowała w dużej mierze kameral-
ną zabudowę, kształtowaną przez trzy- i czteropiętrowe 
domy. Niestety, zwiększono gęstość zabudowy. Dziesię-
ciopiętrowe bloki usytuowano jedynie w ostatniej kolonii 
osiedla, zajmującej południowo-wschodni skraj terenu.

Rekompensatę dla mieszkańców stanowią trzy parki: 
przy Perzyńskiego, Zbigniewa Herberta oraz Olszyna. Ra-
zem tworzą one wspaniałe pasmo spacerowe i rekreacyjne 
o zmiennej szerokości i zróżnicowanym zagospodarowa-
niu oraz zalesieniu, rozciągające się od końca ulicy Fonta-
ny aż do skrzyżowania Broniewskiego i alei AK. 

Rozbudowa huty wymusiła dalsze inwestycje mieszka-
niowe. Wybrano lokalizację. Na obszarze ok. 80 ha miało 
powstać 10 tys. mieszkań dla 34 tys. osób. Większość lokali 
przeznaczona była dla pracowników sąsiedniej Huty War-
szawa. Projekt autorstwa Stefana Deubla i Lecha Zaborskie-
go powstał w latach 1960-1961. 

Rozległe osiedle zaprojektowano wedle koncepcji pier-
ścieniowej, która polegała na grupowaniu bloków w kolej-
nych koloniach połączonych pierścieniem głównej ulicy 
wewnętrznej (Wrzeciono). Po zewnętrznej stronie Wrze-
ciona rozplanowane były kolejne kolonie, zaś przestrzeń 
wewnątrz owalnej ulicy przeznaczona została na lokali-
zację szkół, przedszkoli, placów i budynków garażowych 
oraz niedużego stadionu sportowego. W pierwotnej kon-

Pawilon handlowy przy ul. Wrzeciono 5 (dziś nieistniejący)

Bloki przy ulicy Wrzeciono i Marymonckiej

Bielany II, zabudowa I Kolonii u zbiegu Kasprowicza i Marymonckiej

N
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cepcji park miał plan grota strzały przecinającego poszcze-
gólne kolonie równolegle do Marymonckiej. Pięć odnóg 
w różnych kierunkach tworzyło zielone korytarze peł-
niące funkcje traktów spacerowych. Konieczność zasto-
sowania masowej prefabrykacji stanowiła wyzwanie dla 
projektantów. Stosując powtarzalne rozwiązania, zapro-
ponowali łącznie osiem oddzielnych zespołów – kolonii 
zaplanowanych według unikatowych układów usytuowa-
nia bloków. Układy były powtarzalne tylko wewnątrz po-
szczególnych kolonii, dzięki czemu cała dzielnica zyskała 
plan o ortogonalnym, bardzo graficznym układzie bloków, 
w większości wznoszonych równolegle, zgodnie z ruchem 
dźwigów budowlanych. 

Budowę minidzielnicy rozpoczęto w 1961 r. W pierw-
szym etapie powstała kolonia między ulicami Lindego, 
Kasprowicza, Przy Agorze i Wrzecionie. Druga – między 
łukiem ulicy Wrzeciono a skrzyżowaniem Marymonc-
kiej i Nocznickiego. Tylko te dwa zespoły powstały wedle 
pierwotnej koncepcji. W 1964 r. zaczął obowiązywać nowy 
normatyw dla projektowania osiedli i mieszkań. Jego wpro-
wadzenie wymusiło znaczące zmiany w projekcie, m.in. po-
rzucenie koncepcji odmiennych układów bloków na rzecz 
masowej budowy domów równoległych (np. zabudowa po 
obu stronach wschodniej części ulicy Wrzeciono).

Ostatnie kolonie tworzące zespoły osiedla Młociny III 
oraz IV (oficjalna nazwa Wrzeciona) wzniesiono już 
w 1970 r. Znajdowały się w rejonie zbiegu Kasprowicza, 
Nocznickiego oraz między Wrzecionem i Przy Agorze. 
Normatywy obowiązujące od połowy 1964 r. wyznacza-
ły zwiększenie intensywności zabudowy. W pierwotnym 
projekcie powstać miało aż 27 niskich bloków czteropię-
trowych i tylko osiem wieżowców. Zmiany były znaczą-
ce. Z prawie 30 zrealizowanych bloków obu kolonii aż 21 
miało 10 pięter. Jakość wykończenia i rozplanowanie cia-
snych mieszkań pozostawiały wiele do życzenia, podob-
nie – otoczenie samych bloków. 

Jak wiele innych osiedli, tak i Wrzeciono padło ofiarą 
pośpiechu i planowania centralnego. Ponieważ nacisk kła-
dziono na terminowe przekazywanie jak największej licz-
by mieszkań, wykończenie bloków oraz zaplecze usługowe 
i handlowe przesuwano w planach realizacyjnych na kolej-
ne lata. Skutkiem tego były niewykończone elewacje czy 
brak chodników. Największym problemem – jak wspomi-
nają mieszkańcy – była bardzo rzadka sieć obiektów han-
dlowych. Rozwiązaniem miała być realizacja dzielnicowe-
go centrum wzdłuż ulicy Przy Agorze, rozplanowanego 

w formie pasażu pieszego. Po obu jego stronach stać miały 
pawilony usługowe różnego rozmiaru i funkcji. W efekcie 
zamiast kilkunastu obiektów powstał jeden piętrowy pawi-
lon. Dopiero w latach 90. nastąpiły zmiany – w sąsiedztwie 
kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, z lat 1988- 
-1995, zrealizowano bloki mieszkalne z lokalami usługo-
wymi, tworzące pierwsze odcinki zabudowy pierzejowej. 

Rozwój Bielan w latach 50. i 60. dokumentował zna-
czące zmiany zachodzące w świadomości projektantów 
wierzących w humanizm Karty Ateńskiej, ale i techni-
ków zmierzających do maksymalnego uprzemysłowienia 
budownictwa. Dzielnica stanowi świadectwo trudnych lo-
sów warszawskiej architektury i urbanistyki – od późnych 
realizacji okresu stalinowskiego do późnego Gomułki.

Wrzeciono, projekt koncepcyjny osiedla, l. 1960-1961

Osiedle Bielany III, typowy blok trzypiętrowy

Panorama Huty Warszawa z obszaru przyszłego osiedla Wrzeciono, l. 50.



30

  nr 5/2017

Skończyłem opowieść w miejscu, w którym bierze 
początek Nowy Świat; pokonuję teraz południo-
wy, mało ciekawy odcinek tej ulicy, mijam budynek 

dawnego KC PZPR (dziś Centrum Bankowo-Finanso-
wego) i dochodzę do ronda de Gaulle’a z jego trzema cha-
rakterystycznymi akcentami – po prawej jest to pomnik 
wybitnego męża stanu, pośrodku – palma, kontrowersyj-
ny obiekt autorstwa Joanny Rajkowskiej, a z lewej – du-
ży gmach Banku Gospodarstwa Krajowego. To ta sama, 
tylko nieco w stronę zachodnią przedłużona budowla, 
którą pamiętam sprzed wojny. I ten sam bank. Po wojnie, 
zanim BGK powrócił do swej dawnej siedziby, znajdo-
wały się tam biura Polskiej Agencji Prasowej – określa-
nej dziś w niektórych kręgach jako „wylęgarnia kwia-
tu polskiego (a także agenturalnego) dziennikarstwa”. 
Nie wszyscy wiedzą, że w pobliżu tego miejsca znajdowa-
ły się w 1939 r. ukryte ładunki wybuchowe o dużej mo-
cy, które miały być odpalone w czasie przejazdu Hitlera 
i jego świty po zakończeniu triumfalnej defilady 5 paź-
dziernika 1939 r. w Alejach Ujazdowskich niedaleko 

90-letni tadeusz zieliński kontynuuje swoją wędrówkę wzdłuż Traktu Królewskiego; 
z placu Trzech Krzyży przenosimy się wraz z nim na Nowy Świat – zarówno ten dzisiejszy, 
jak z czasów jego młodości

skrzyżowania z Piękną. Realizację zamachu powierzo-
no majorowi saperów WP Franciszkowi Niepokólczyc-
kiemu. Z niewyjaśnionych przyczyn plan ten nie został 
zrealizowany, a sam Niepokólczycki zachował w tej spra-
wie milczenie do śmierci.

Z ronda roztacza się przede mną widok na główną część 
Nowego Światu, tej tak często opisywanej i utrwalanej na 
zdjęciach arterii Warszawy. Odbudowana po wojnie, sta-
nowi nieprzerwany ciąg jednakowej wysokości dwupię-
trowych kamieniczek, z których niemal każda ma własną 
historię. Warto przypomnieć, że przed wojną jeździły tu 
tramwaje i nieliczne wtedy samochody. W okresie PRL 
tych ostatnich stopniowo przybywało, aż pod koniec 
lat 70. wprowadzono „reglamentację” ruchu, dopuszczając 
tylko pojazdy specjalne i uprzywilejowane. W czasach naj-
nowszych ścierały się różne koncepcje, początkowo miał 
tu być tylko deptak, ale ostatecznie zostało to, co jest te-
raz – ograniczony ruch kołowy. Jest wiele mało się od sie-
bie różniących barów i kawiarni, które coraz gęściej zapeł-
niają chodniki.

Panorama Nowego Światu w l. 1900-1905
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Są na Nowym Świecie trzy miejsca, o których chciałbym 
opowiedzieć. To pałac Branickich z numerem 18/20, tyły 
domu nr 23 i biuro usług turystycznych pod numerem 19.

Pałac Branickich zajmuje miejsce narożne z ulicą Smol-
ną – dobrze mi znaną, bo przy niej pod numerem 30 
znajdowała się moja szkoła – im. Jana Zamoyskiego (dziś 
funkcjonuje tu XVIII LO z imieniem tego samego patro-
na). Pałac, odgrodzony od ulicy wysokim żelaznym pło-
tem, styka się z dwiema oficynami. Ta z prawej to jedno-
piętrowy budyneczek, cudem ocalały z wojny, w którym 
do niedawna znajdowała się istniejąca od 1852 r. apteka 
z neogotyckim wyposażeniem, a która – o zgrozo! – zosta-
ła zlikwidowana. Neogotyckie wyposażenie wywieziono, 
żeby zrobić miejsce dla... sklepu spożywczego z alkohola-
mi. Historia pałacu jest bardzo bogata: przed wojną sta-
nowił on siedzibę ambasady Wielkiej Brytanii i 3 wrze-
śnia 1939 r. stał się świadkiem szczególnych wydarzeń. 
Zgromadził się przed nim tłum wiwatujących na wieść 
o wypowiedzeniu przez Anglię wojny (scenę tę utrwali-
ła transmisja radiowa, której słuchałem, trzymając przy 
uchu słuchawki złączone z kryształkowym aparatem). 
Pozdrawiający ludzi z balkonu ambasador Wielkiej Bry-
tanii w Polsce Howard William Kennard napisze potem 
we wspomnieniach: „Byłem przerażony, przecież za chwilę 
mogły tu spaść bomby. Ilu ludzi mogło zginąć!”. 

Pałac Branickich po wojnie zmieniał często właścicie-
li. W jego wnętrzach znajdowały się m.in.: Urząd Stanu 
Cywilnego (gdzie sam w 1960 wziąłem ślub) i redakcja 
„Chłopskiej Drogi”, gazety kierowanej przez niejakiego 
Świergonia (sekretarza KC PZPR). Przez pewien czas 
obiekt stanowił też siedzibę Konfederacji Polski Niepod-
ległej. Teraz znajdują się tu biura Stołecznego i Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przechodzę na drugą stronę ulicy i zatrzymuję się przed 
domem z numerem 23, którego parter zajmuje hinduska 
restauracja Buddha. Nie widzę żadnego przejścia, które 
wskazywałoby na wejście do znanego mi przed wojną pa-
sażu Italia. Okrążam budynek, przechodzę przez zanie-

dbany trawnik i staję przed żelazną, zardzewiałą kratą. 
To było tu. Pasaż Italia! Ta nazwa wiązała się z właściciel-
ką budynku, przez który pasaż przechodził, Lucianą Fras-
sati-Gawrońską, z pochodzenia Włoszką, żoną polskiego 
dyplomaty akredytowanego przed wojną w Rzymie. Pa-
saż miał kształt dużej litery L, zaczynał się przy Nowym 
Świecie, potem biegł długim korytarzem, skręcał w pew-
nym miejscu na prawo i wychodził na podwórze kamie-
nicy przy ul. Chmielnej 7. Była to część mojej codziennej 
trasy do szkoły, którą przebywałem po przejściu z Dwor-
ca Głównego dłuższego odcinka ulicy Chmielnej, potem 
przez pasaż Italia do Nowego Światu i dalej – do Smolnej. 
Po lekcjach, gdzieś między godziną pierwszą a drugą, sze-
dłem znów tamtędy w drodze powrotnej do domu.

Pasaż miał charakter usługowo-handlowy. Było w nim 
zawsze gwarno i wesoło, pełno świateł i neonów. Oprócz 
małego kina Studio mieściła się tu ekskluzywna kawiarnia 
Italia (często zmieniająca nazwę i prawdopodobnie wy-
strój; po Italii – Bodega, a na krótko przed wojną Swann) 
i różne lokale sklepowe. W podziemiu był lokal nocny 
z dancingiem – znajdował się pod długą płytą stropową 

Pasaż Italia mógłby być łącznikiem między starą a nową Warszawą. Tak wygląda w 2017 r. 

Pałac Branickich, przed wojną siedziba ambasady Wielkiej Brytanii, 1929 r.Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego, 1938 r.
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z licznymi otworami, w których tkwiły okrągłe, wyko-
nane z grubego szkła lampki. Kiedy szło się po tej płycie 
przez korytarz mocniejszym krokiem, powstawała wibra-
cja przechodząca w lekkie dudnienie. Sprawiało mi to za-
wsze przyjemność i często dla uzyskania tego efektu spe-
cjalnie mocniej stąpałem.

Ten pasaż miał swoje wewnętrzne życie, trochę inne 
niż to, które się toczyło na zewnątrz, na ulicy. Już samo 
wkroczenie do niego prosto ze światła dziennego w krąg 
sztucznego zmieniało gwałtownie percepcję. Wszystko, 
co się tam widziało, słyszało czy może nawet czuło, sta-
wało się od razu jakby bardziej wyraziste, bardziej dotykal-
ne, bardziej wnikające w świadomość. Dla mnie specjalną 
wymowę miały napisy i reklamy; najmocniej utkwił mi 
w pamięci długo wiszący afisz filmu Błękitna maska z ty-
tułową rolą Márty Eggerth, partnerki i przyszłej żony Jana 
Kiepury. Dziś wszystkie podziemne przejścia w Alejach 
Jerozolimskich nie mają w porównaniu z tym miejscem 
żadnego charakteru.

W końcowej części pasażu, tuż przy wyjściu na Chmiel-
ną, kręciły się czasem dziewczyny, o których dziś powie-
dzielibyśmy – prostytutki. Wydaje mi się, że w tamtych 
czasach to określenie nie było częste. U nas w domu nigdy 
się o tym nie mówiło, to było tabu. Pamiętam, że po prze-
czytaniu jakiegoś artykułu w gazecie po raz pierwszy spo-
tkałem się z tym określeniem i zwróciłem do pewnej osoby 
cieszącej się dużym autorytetem w naszej rodzinie z py-
taniem, co to jest prostytucja. Otrzymałem odpowiedź: 

„A, to takie wałęsanie się po ulicach”. W szkole tego tema-
tu nauczyciele też nie dotykali. A w rozmowach z kolegami? 
Owszem, padały czasem jakieś półsłówka, ale rozwodnione 
lub wzmocnione dowcipem nie układały się dla mnie, ów-
czesnego nastolatka, w żadną całość. Coś tam wiedziałem 
i jednocześnie nie wiedziałem, coś rozumiałem i zarazem 
nie rozumiałem. Któregoś dnia dwie takie dziewczyny po-
deszły do mnie z wyraźną zaczepką: „O, jaki ładny chłop-
czyk!”, powiedziała jedna, przybliżając się i jakby próbując 
ująć mnie za rękę. Chyba coś odburknąłem, robiąc znak, 
żeby się odczepiła. „No, co?! Przecież cię nie ugryzę”, rzekła 
jakby z żalem w głosie i bardziej zdziwiona niż oburzona 
odwróciła się i odeszła, a za nią druga.

Kiedy zbliżam się do miejsca, gdzie znajdował się ten 
pasaż, ogarnia mnie smutek i przerażenie. Minąwszy cały 
rząd pojemników śmietnikowych i porozrzucanych szpar-
gałów, odciągam wspomnianą przed chwilą kratę i wcho-
dzę w ciemny, cuchnący brudem i wilgocią korytarz. To 
część dawnego pasażu Italia. Czarne, zabazgrane przez 
grafficiarzy ściany, pełno starych, ledwo wiszących plaka-
tów, namazane farbą i prawdopodobnie już nieaktualne 
napisy w rodzaju In Side Pub czy Akademia de la Lengua. 
Widoki żywo przypominające Harlem w Nowym Jorku. 
Ten straszliwy kontrast teraźniejszości z przeszłością za-
chęca mnie do pytań. Dlaczego władze Śródmieścia do-
puściły to miejsce do takiego stanu? Rozumiem, to nie był 
zabytek architektury najwyższej klasy – ale jednak punkt, 
w którym bił puls przedwojennej, wesołej, beztroskiej, tak-
że tej hulaszczej Warszawy. Jeden z tych nielicznych zakąt-
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   Pałac Kossakowskich, Nowy Świat 19, 1922 r. 
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ków, który można było przywrócić do życia, reaktywować, 
napełnić wesołością, także tą współczesną. 

Jak zapowiadałem, jest jeszcze trzecie miejsce, którego 
nie mogę na Nowym Świecie pominąć. To mieszcząca się 
niegdyś w budynku pod dzisiejszym numerem 19 (dawny 
pałac Kossakowskich) siedziba linii lotniczych, gdzie na 
stanowisku kierowniczym pracował jeszcze w początkach 
XXI w. znany mi osobiście hr. Jan Zamoyski, XVI ordynat 
dynastii wywodzącej się w prostej linii od kanclerza Jana 
Zamoyskiego, patrona mojej szkoły. Na jego temat napisa-
no już wiele, chcę tylko dla uzupełnienia dodać mały wą-
tek osobisty. Poznałem go w 1958 r., wkrótce po tym, jak 
opuścił więzienie mokotowskie. Był bez pracy i w trudnej 
sytuacji materialnej. Ówczesny prezes Polskiej Izby Han-
dlu Zagranicznego zgodził się go zaangażować w naszej re-
dakcji „Rynków Zagranicznych”. Stał się więc moim kole-
gą i mimo sporej różnicy wieku nawiązałem z nim od razu 
bardzo serdeczne, nacechowane obustronną życzliwością 
i zrozumieniem relacje. Potem, gdy jego sytuacja osobista 
zaczęła dzięki odnowionym w ziemiańsko-arystokratycz-
nym środowisku relacjom i kontaktom krzepnąć, oddał mi 

kilka cennych, bezinteresownych przysług. Dalsza droga ży-
ciowa hr. Zamoyskiego, przypadająca już na okres gierkow-
ski, układała się coraz bardziej pomyślnie. Jego bezpośred-
ni, życzliwy stosunek do ludzi, podjęta szybko aktywność 
społeczna i wspaniała (a nie roszczeniowa po 1990) postawa 
obywatelska zjednywały mu przyjaciół na każdym kroku. 
Przez prezydenta Lecha Wałęsę został odznaczony Orde-
rem Orła Białego.

Powracam do spaceru. Jest sierpień 2016 r. Dzień ciepły, 
bezchmurny, sporo przechodniów, wszyscy w lekkich, prze-
wiewnych strojach, w pogodnym nastroju. Co krok stoli-
ki, całe rzędy barów, pubów, kawiarenek. Wszystko czyste, 
starannie utrzymane, pełna otwartość na klienta, na jego 
gusta i potrzeby. Pojazdów niewiele, a te, które przemykają, 
nie drażnią specjalnie uszu. Zadaję sobie pytanie, jak Nowy 
Świat wyglądał 80, 90 lat temu. Czym się różnił od obecne-
go – nie pod względem zabudowy – ale w ruchu ulicznym, 
w wyglądzie i zachowaniach ludzi? Sięgam do pamięci, do-
powiadam sobie w oparciu o stare fotografie i przewodniki. 
Widzę cztery podstawowe różnice. Ta pierwsza to stroje. 
Przed wojną do rzadkości należało, żeby wyjść na miasto 
bez nakrycia głowy. Wszędzie widziało się kapelusze, czap-
ki, berety – w zasadzie bez względu na porę roku. Cza-
sem pojawił się jegomość w meloniku (cylindry należały 
do ministrów czy niektórych parlamentarzystów, nie mó-
wiąc o głowie państwa). Na Nowym Świecie rzadko widy-
wało się typowe nakrycie głowy kobiet wiejskich – chust-
ki; te częściej pojawiały się na Pradze, Woli czy Powiślu 
i zwykle na bazarach. Koszule męskie nie miały zazwyczaj 
tak jak dziś luźnych kołnierzyków, w modzie były sztyw-
ne, niektóre wysokie, mocno przyszpilone, tzw. vatermör-
der. Przy niepogodzie wielu panów chodziło w kaloszach. 
W zimowych strojach pań zwracały uwagę obcisłe futra 
oraz żółte lub niebieskie lisy, którymi okrywały sobie szyje. 
W porze letniej i wiosennej widziało się wszędzie sukienki 
lub spódnice.

Szyld linii Skandinavian Airlines na elewacji odbudowanego pałacu Kossakowskich, 1971 r.

Fo
to

po
lsk

a

Ar
ch

iw
um

 J.
S.

 M
aj

ew
sk

ie
go

Takie zdjęcia w latach międzywojennych często robili uliczni fotografowie; od prawej: 
Bolesław Kuraciński z żoną Jadwigą z Kęsickich (pośrodku) i jej siostra; 
Nowy Świat, 1935 r.
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Druga różnica dotyczy dorożek. Panoramę dawnego 
Nowego Światu, tak jak innych ulic ówczesnej Warsza-
wy, dorożki określały niezwykle wyraziście. Zauważmy, 
że dorożka razem z koniem zajmowała więcej długości niż 
przeciętny naonczas samochód. Ale też w układzie piono-
wym była lepiej z oddali widoczna, bo siedzący wysoko na 
koźle dorożkarz z batem górował nad jezdnią bardziej niż 
dach samochodu. Dorożki dawały też charakterystyczny 
efekt akustyczny, stukanie kopyt końskich o asfalt. Szko-
da, że dziś tak rzadko można je usłyszeć. Trzecia różnica to 
dawniej wyraźna dysproporcja płci wśród przechodniów na 
niekorzyść kobiet. Dominowali – co widać na wszystkich 
zdjęciach – mężczyźni, bo ówczesne obyczaje i sytuacja go-
spodarcza zatrzymywały panie w domach. Dodajmy też, 
że w 1937 r. były w Warszawie zaledwie 3752 samochody 
prywatne, 2146 taksówek i 464 ciężarowe. W sumie samo-
chodów było zatem kilkadziesiąt razy mniej niż obecnie 
i musieliśmy częściej niż dziś pokonywać odległości pie-
szo. Ta dysproporcja wygląda teraz zdecydowanie inaczej. 
Stojąc przy zbiegu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich, 
wyliczyłem niedawno, że w ciągu 10 minut minęło mnie 
w obydwie strony 240 osób, w tym 128 kobiet i 112 męż-
czyzn. A zatem dziś proporcje prawie się wyrównały.

Różnicę tworzą także turyści – tych przed wojną by-
ło w Warszawie mało, wycieczki zagraniczne należały do 
rzadkości. Teraz odwiedzających nasze miasto gości z in-
nych krajów jest sporo, stroje mają prawie takie same jak 
nasze. Na Nowym Świecie i w ogóle na całym Trakcie 
Królewskim coraz częściej wpadają w ucho słowa w ob-
cym języku.

Słyszy się czasem opinie, że przedwojenna Warszawa i jej 
mieszkańcy żyli radośnie i byli szczęśliwi. Jeśli jest w tym 
ziarno prawdy – a sądzę, że jest – to prawdopodobnie przy-
czyną była beztroska, na którą złożyło się wiele czynników: 
niezła i powoli poprawiająca się koniunktura gospodarcza, 
przyjemne ciepłe lata, ale przede wszystkim niewiedza, cał-
kowity brak orientacji w tym, co się naokoło działo czy mo-
że dopiero się wykluwało. A przecież zło już się rodziło, jego 
straszliwy potencjał stale rósł i pęczniał, żeby już wkrótce na 
Europę, na Polskę, a szczególnie na Warszawę zwalić ogrom 
niewyobrażalnych nieszczęść i tragedii.

Zanim rozstanę się z Nowym Światem, podzielę się 
jeszcze czterema związanymi z tą ulicą migawkami wspo-
mnień. Jest rok 1948. Stalin, ogarnięty wściekłością 
z powodu jugosłowiańskiej schizmy, postanawia w pod-
porządkowanych mu krajach demokracji ludowej przy-
kręcić śrubę. Do Warszawy na konferencję ministrów 
spraw zagranicznych państw socjalistycznych przybywa 
Wiaczesław Mołotow. Cały Nowy Świat zostaje szczelnie 
obstawiony oddziałami Korpusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego. Zatrzymują przechodniów, legitymują, wie-
lu zawracają – mnie również.

Rok 1959, lipiec. Na zaproszenie Gomułki odwiedza 
Warszawę Chruszczow, któremu towarzyszy duże grono 
najwyższych rangą osobistości. W kraju utrzymują się po-
październikowe nastroje, nie te same, co w 1956 r., jednak 
jeszcze trochę wyczuwalne. Na ulicy grupki gapiów – ale 
więcej jest tych, którzy przyszli powitać gościa, bo tak im 
w miejscu pracy zalecono (albo polecono). Jest pogodnie 
i ciepło, twarze też pogodne, może nawet radosne. Mało 
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Tramwaj i dorożki na Nowym Świecie, l. 1908-1910
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kto wie, kim był dawniej Chruszczow i co wyprawiał na 
Ukrainie, ale przecież Stalina skrytykował, z Gomułką się 
porozumiał... Widzę, jak ze Świętokrzyskiej wytacza się 
odkryta limuzyna, a w niej sam Chruszczow – uśmiech-
nięty, w dużym białym kapeluszu. Ktoś podchodzi i wrę-
cza mu wiązankę kwiatów. Obydwa ruchy, i wręczenie, 
i odbiór, jakieś bez wyrazu, jakby od niechcenia.

Rok 1966, może 1967. Czasy późnego Gomułki. W kra-
ju szara, siermiężna stabilizacja. Widzę, jak środkiem No-
wego Światu kroczy on sam – wypoczęty, opalony (może 
po urlopie na Krymie?), a za nim kilkunastoosobowa świ-
ta. Rozgląda się po domach, chwilami przystaje, coś taksu-
jąc wzrokiem. Typowe zachowanie gospodarza, który robi 
inspekcję swoich włości. 

Rok 1968, marzec. Nasilenie represji wobec protestu-
jących studentów. Środkiem jezdni idzie, szorując asfalt, 
zwarty czworobok młodych mężczyzn. Co chwila wydają 
okrzyk: „Wolność! Wolność!”. Chyba kierują się w stronę 
gmachu KC PZPR. Na chodnikach prawie pustki.

dr Tadeusz Zieliński – ekonomista, życie zawodowe wypełniała mu
działalność publicystyczna w zakresie gospodarki światowej

i międzynarodowych stosunków ekonomicznych; był wieloletnim   
redaktorem naczelnym czasopisma „Rynki zagraniczne”;

po przejściu na emeryturę skierował swoje zainteresowania w stronę
psychologii ekonomicznej, jest autorem kilku prac z tego zakresu;

współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego;
urodzony w Warszawie, mieszka w Warszawie

Władysław Gomułka, l. 1956-1964

Ruch uliczny na Nowym Świecie, 1967 r.

Rozświetlony neonami Nowy Świat w nocy, przed 1939 r.
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Gdy spoglądamy na panoramę późnobarokowej 
Warszawy na planie de Tirregaille’a z 1762 r., po-
nad skarpą, wzdłuż linii Nowego Światu, wyróż-

niają się dwa barokowe ogrody z opisami Mniszech i Brühl. 
Pierwszy otaczał pałac marszałka Jerzego Augusta Mnisz-
cha, należący w latach późniejszych do marszałka konfe-
deracji targowickiej Stanisława Szczęsnego Potockiego, 
jednego z najbogatszych ludzi Europy. Drugi, w rejonie dzi-
siejszej ulicy Foksal, aż do Nowego Światu, założony został 
przez żonę hrabiego Heinricha von Brühla, ministra Augu-
sta III – Franciszkę Marię z Kolowrathów. Był to ogród spa-
cerowy, z pawilonem wzniesionym w 1758 r. według projek-
tu Szymona Bogumiła Zuga. Około 1772 r. założenie kupił 
bankier Fryderyk Kabryt, który wraz z kamerdynerem kró-
lewskim Franciszkiem Ryxem organizował tu widowiska.

Na późniejszej o lat dziewięć delineacji Hiża i Jędrze-
jowskiego autorzy starannie rozrysowali plan Warsza-
wy wraz z Nowym Światem. Plan został pokolorowany. 

Wśród pałaców i ogrodów
jerzy s. majewski 
Dawid Przepiórka był kamienicznikiem i jednocześnie sławnym na całą Europę mistrzem 
szachowym. Karol Szymanowski z trudem wchodził do mieszkania na ostatnim piętrze 
kamienicy. Fryderyk Chopin miał tu przyjaciół, znajomych i profesorów. Poznajmy 
kilku mieszkańców dawnego Nowego Światu — oni też tworzyli klimat tej niezwykłej 
warszawskiej ulicy

Wiele na nim zieleni pałacowych parków, sadów i żółci 
pól uprawnych. Na czerwono zaznaczone zostały domy 
murowane, na żółto drewniane. Niewiele tej czerwieni 
wzdłuż wąskiego Nowego Światu, nieprzeciętego jesz-
cze szerokimi Alejami Jerozolimskimi. Wyróżniają się za 
to równo pokratkowane partery obydwu wspomnianych 
ogrodów pałacowych. Między nimi w rejonie dzisiejszej 
Smolnej widnieje trzeci, dopiero co założony przez Józe-
fa (?) Mystkowskiego.

wrogowie stanisława augusta 
Budowniczym pałacu Mniszchów był marszałek nadwor-
ny koronny Jerzy August Mniszech, bliski stronnik Augu-
sta III, zięć samego Brühla. Owdowiały, ożenił się z jego 
córką Marią Amalią, co dało mu niezwykle silną pozycję 
na dworze saskim i sprawiło, że uważano go za przywódcę 
tzw. stronnictwa dworskiego. Nienawidzono, ale też bano 
się go i schlebiano mu. Zmonopolizował rozdawnictwo łask, 

Fragment panoramy Warszawy z otoku planu de Tirregaille'a, 1762 r.
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Niewiele o nim wiemy. Stworzył tu barokową rezydencję 
z geometrycznym ogrodem. Na przełomie XVIII i XIX w. 
założenie stało się własnością szambelana królewskiego 
Marcina Badeniego, późniejszego zastępcy ministra skarbu 
Królestwa Polskiego, zaś już w początkach istnienia Kró-
lestwa Polskiego w 1815 r. budowlę kupił generał Leopold 
T. Bielicki. Osiem lat później pałac przebudowano na zle-
cenie jego córki, Wincentyny Ksawerowej Lewińskiej.

Po drugiej stronie ulicy stał piętrowy, przyuliczny pa-
łac Izaaka Olliera (później – pałac Kossakowskich przy 
Nowym Świecie 19). Ollier nie był arystokratą, lecz kup-
cem bławatnym. Jak pisał prof. Tadeusz S. Jaroszewski 
w książce Pałac Kossakowskich, pochodził on z hugonoc-
kiej rodziny osiadłej w Berlinie. „Przez pewien czas był 
kasjerem kopalni soli w Wieliczce, a w roku 1776 wpisa-
ny został w Album Civile Starej Warszawy. Jego wielki 
magazyn bławatny mieścił się na Rynku Starego Miasta. 
Ożeniony był z Anną Marią z Turnerów”. Miał z nią syna 
i sześć córek. Dom Ollierów był gościnny. Wspominali 
go podróżnicy odwiedzający ówczesną Warszawę. Tak 
pisał o nim Johann Bernoulli: „Panowała tam atmosfe-
ra życzliwa ludziom, wyrobiony gust i zamiłowanie do 
sztuk pięknych”. Gdy Ollier zmarł, pałac odziedziczyły 
jego córki; sprzedały go dopiero w 1848 r. Władysławo-
wi Pusłowskiemu.

ambitni sułkowscy 
Posesję na drugim końcu Nowego Światu, w miejscu, 
gdzie do dziś stoi klasycystyczna kamienica pod nume-
rem 64, przez ponad sto lat nazywano Na Sułkowskiem. 
W 1736 r. kupił ją od Jana Ansgarego Czapskiego książę 
Aleksander Józef Sułkowski, koniuszy koronny i kolejny 

przywilejów i urzędów. Był wrogiem Czartoryskich i – już po 
śmierci Augusta III – zajadłym przeciwnikiem Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, starającym się nie dopuścić do je-
go elekcji. Mniszech stał się jednym z inicjatorów zawiązania 
konfederacji barskiej. Zmarł w 1778 r. Kolejnym właścicielem 
rezydencji stał się późniejszy marszałek konfederacji targo-
wickiej – Stanisław Szczęsny Potocki (1751-1805), wojewoda 
ruski. Historyk Jerzy Łojek określił go jako „indywiduum 
umysłowo nadzwyczaj ograniczone, poziomem swego inte-
lektualnego rozwoju zaledwie przekraczające granice debili-
zmu”. Mimo to, jak pisze Łojek, dzięki pozycji majątkowej, 
a także świetnym tradycjom rodu, w opinii szlacheckiej Po-
tocki dysponował wszelkimi kwalifikacjami nawet do zasia-
dania na tronie Rzeczypospolitej. Warszawski pałac posiadł 
wraz z żoną – w 1774 r. ożenił się z Józefą Amalią z Mnisz-
chów, kasztelanką krakowską. Józefa Amalia parała się ma-
larstwem, poezją i dramatem, a jej utworami interesował się 
sam Stanisław August Poniatowski. Szczęsny Potocki w war-
szawskim pałacu przebywał rzadko; mieszkał w Tulczynie, 
dużo przebywał za granicą. Po drugim rozbiorze, jako mar-
szałek konfederacji targowickiej rojący o polskim tronie, był 
w Warszawie powszechnie znienawidzony. W 1793 r. wraz ze 
swą kochanką, „Piękną Bitynką”, czyli wsławioną miłosnymi 
przygodami greczynką Zofią Celice Clavone, rozwiedzioną 
z Józefem de Witte, wyjechał do Hamburga. Sprzedał wów-
czas swój warszawski pałac. Według spisu z 1797 r., czyli już 
z czasów panowania pruskiego, właścicielem rezydencji stał 
się niejaki Hering.

kulturalny ollier
Drugi ze wspomnianych pałaców w rejonie obecnej Smol-
nej należał od 1771 r. do wspomnianego Mystkowskiego. 

Nowy Świat na delineacji Hiża i Jędrzejowskiego, 1771 r., 1: ogrody pałacu Jerzego Mniszcha, 2: ogrody pałacu Heinricha von Brühla, 3: Rozdroże Złotych Krzyży, 4: Nowy Świat
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faworyt króla Augusta III. Sułkowskiego ostro osądzał Sta-
nisław August: „Wychowany jako paź przy Auguście III, 
kiedy tenże był jeszcze następcą saskiego elektorskiego tro-
nu. Dobry jeździec i namiętny myśliwy, tymi przymiotami 
zyskał z początku dostęp do łask swego pana, który na-
stępnie pokochał go ze szczególną namiętnością, co tym 
było dziwniejsze, że nikt nie wątpił w czystość obyczajów 
Augusta III. W końcu namiętność ta stała się tak mocną, 
iż zależało od niej usposobienie i wszelkie uczucia królewi-
cza. Sułkowski tak był jej pewien, że pozwalał sobie śmia-
ło na długie nieobecności, nieraz grubiańsko obchodził 
się z królową i wyniośle traktował każdego, kto mu się nie 
spodobał” – pisał król, dodając, że Sułkowski manipulował 
Augustem III. „Sam będąc wielce ograniczonym, często 
oświadczał bez ogródek, że boi się i nie lubi ludzi o sze-
rokich horyzontach, ale nigdy za to nie pomawiano go za 
oszustwa ani brak uczciwości. [...] Choć z urodzenia wy-
wodził się z pomniejszego rodu, nie zapomniał, iż jest Po-
lakiem i starał się skłonić króla do pobytu w Polsce i zajęcia 
się jej sprawami” – charakteryzował go Stanisław August. 
Jeszcze za panowania Augusta III syn Sułkowskiego, wo-
jewoda gnieźnieński August, zbudował tu jednopiętrowy 
pałac. Znajdowały się w nim pomieszczenia mieszkalne, 
ale też sale recepcyjne i teatr. Odbywały się tu przedstawie-
nia teatralne, balety, reduty, bale oraz przeróżne licytacje, 
prowadzone przez spółkę Sułkowskich z kamerdynerem 
królewskim Fryderykiem Ryxem. 

w dobie królestwa
W epoce konstytucyjnego Królestwa Polskiego Nowy Świat 
bardzo się zmienił. „Niegdyś wąski, smutny i wiejską ma-
jący postać, błotnisty i nieoświetlony, teraz piękną i we-
sołą, schludną, a okazałą nabył powierzchowność” – pisał 
„Kurier Warszawski” w latach 20. XIX w. Stawiano nowe 
dwupiętrowe gmachy, wśród nich imponujące budynki 
o kolumnowych portykach i rozmiarach pałaców. Miesz-
kali tu przedsiębiorcy, kupcy, uczeni i artyści. I tak, już po 
wytyczeniu Alej Jerozolimskich, w miejscu dawnego pałacu 
Mniszchów, w roku 1827 zbudował kamienicę Jakub Al-
fons Jasiński. Jako przedsiębiorca budowlany uczestniczył 

przy kreśleniu nowej arterii komunikacyjnej. Zawarty przez 
niego kontrakt był na tyle intratny, że pozwolił mu na sfi-
nansowanie budowy kamienicy. Była nie tylko największą 
prywatną kamienicą ówczesnej Warszawy, ale też projek-
tował ją najbardziej wówczas wzięty, a pewnie i najdroższy 
architekt w Warszawie – Antonio Corazzi. Jasiński, wła-
ściciel jeszcze jednej kamienicy przy Nowym Świecie, pod 
numerem 25, nie ograniczał się do podejmowania przed-
sięwzięć budowlanych. Działał jako kupiec, a także dzier-
żawca dochodów „z dziennych biletów od obcych Żydów 
przybywających do stolicy”. Budowę kamienicy traktował 
jako dochodowe przedsięwzięcie. Inwestycje poczynione na 
rzecz budowy gmachu mieszczącego setki pokojów do wy-
najęcia, wielkie stajnie i powozownie na dziesiątki powozów 
miały się szybko zwrócić. Jasiński zamieszkał w kamienicy, 
ale od samego początku zamierzał ją sprzedać z wielkim 
zyskiem. Nie zdążył. Do transakcji doszło dopiero po jego 
śmierci – w 1840 r.

Poseł i biskup
Aż do 1880 r. ulica Foksal nie łączyła się z Nowym Świa-
tem. Wylot zamykała jednopiętrowa kamienica pod nu-
merem 32, wzniesiona w latach 1818-1820. Mieściła się tu 
siedziba konsula francuskiego w Warszawie, Raymonda 
Duranda. Ten zwolennik Burbona – Karola X – po jego 
obaleniu przez rewolucję lipcową w Paryżu w 1830 r. zbie-
giem okoliczności pozostał w Warszawie w służbie u nowe-
go króla Ludwika Filipa. Złożył mu przysięgę wierności za 
poradą księcia Konstantego. Jak dowiadujemy się z książki 
Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831, konsul przybył 
do Warszawy 20 lipca 1827 r. i wynajął część kamienicz-
ki od jej właściciela Bobińskiego. Kontrakt był odnawiany 
dwa razy w roku. Apartamenty konsula składały się z ośmiu 
pokojów w oficynie z przedpokojem i „kuchnią angielską” 
oraz przedpokojem w kamienicy frontowej, strychem nad 
kamienicą, wozownią na dwa pojazdy, drewutnią i cztere-
ma pokoikami na piętrze dla służby. Za wszystko Durand 
płacił z góry 1309 zł w „brzęczącej monecie”. W roku 1820 
niemal naprzeciwko, u zbiegu z Chmielną, kamienicę zbu-
dował arcybiskup Szczepan Hołowczyc. Dziś w jej miejscu 
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wznosi się dom Pod Biustonoszami. Gdy biskup kupował 
posesję, nie był jeszcze purpuratem. Sakrę biskupią otrzy-
mał w 1819 r. Został wówczas pierwszym biskupem nowo 
utworzonej diecezji sandomierskiej. Jednak rządy sprawo-
wał za pośrednictwem pełnomocnika, biskupa Aleksandra 
Dobrzańskiego, sam zaś został wybrany w kwietniu 1819 r. 
wikariuszem kapitulnym archidiecezji warszawskiej. Kilka 
miesięcy później był już arcybiskupem i metropolitą war-
szawskim. W kamienicy zapewne bywał, ale jako arcybi-
skup raczej w niej nie mieszkał.

nowy Świat chopina 
Fryderyk Chopin, który pierwszą połowę życia spędził 
w Warszawie, bardzo często przemierzał Nowy Świat. 
Mieszkali tu jego koledzy, przyjaciele, nauczyciele i profe-
sorowie uniwersyteccy. Odwiedzał ich. Z Nowym Światem 
wreszcie związane są późniejsze losy jego rodziców i sióstr. 
I tak przy Nowym Świecie 8, gdzie dziś wznosi się dawny 
Dom Partii, mieszkał kolega Fryderyka, przybysz z Krze-
mieńca, Stefan Witwicki. Był poetą i ciętym publicystą. 
Z Fryderykiem przyjaźnił się całym sercem. Do wierszy 
Witwickiego Chopin skomponował 10 pieśni.

W tym samym domu, gdzie rezydował poseł francu-
ski Durand, przed wybuchem powstania listopadowe-
go mieszkał Jan Siebert, gorący krzewiciel romantyzmu. 

Uczył historii, geografii, niemieckiego i łaciny zarówno 
w Liceum Warszawskim, jak i na pensji Mikołaja Cho-
pina. Z ojcem Fryderyka spotykał się towarzysko. Razem 
grywali w karty, pykali fajkę, rozmawiali o sztuce. Gene-
ralnym kasjerem Dyrekcji Poczt Królestwa Polskiego przy 
Nowym Świecie był Karol Bürger, właściciel kamienicy 
pod numerem 35, która do dziś nie zmieniła zanadto swe-
go kształtu zewnętrznego, nadanego jej w 1819 r. przez 
Alberta Lessla. Wdową po Bürgerze była Filipina z Beren-
tów, spowinowacona z Samuelem B. Lindem, rektorem 
Liceum Warszawskiego, nauczycielem Fryderyka i przyja-
cielem jego ojca. Wielokrotnie spotykał ją Fryderyk Cho-
pin. Klasycystyczna kamienica pod numerem 41 należała 
z kolei do Jakuba Fryderyka Hoffmanna, profesora historii 
naturalnej Uniwersytetu Warszawskiego, botanika i mi-
neraloga. Hoffmann zakładał ogród botaniczny (tzw. sta-
ry) przy Pałacu Kazimierzowskim. Prowadził w ogrodzie 
praktyczne lekcje botaniki, których słuchał Fryderyk. Za-
interesowania profesora nie ograniczały się do nauk przy-
rodniczych. To według jego wskazówek August Brünner 
skonstruował choralion, na którym popisywał się grą mło-
dy Fryderyk Chopin.

Profesorem Uniwersytetu Warszawskiego był też Feliks 
Jan Bentkowski. I on mieszkał we własnej kamienicy, pod nu-
merem 49, klasycystycznej, zbudowanej w latach 1820-1822  

Sala jadalna w pałacu Branickich przy Nowym Świecie 18, 1938 r.
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być może według projektu Hilarego Szpilowskiego lub 
Michała Kady. Bentkowski był cenionym historykiem, 
znawcą literatury i filologiem. Uczył w Liceum Warszaw-
skim i sprawował tam funkcję bibliotekarza. Później był 
wieloletnim dziekanem Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych. 
Także nauczycielem Fryderyka Chopina, po latach zaś ko-
respondował z siostrą kompozytora, Ludwiką Jędrzejewi-
czową. Bentkowski zmarł w 1852 r. podczas dziesiątkującej 
Warszawę epidemii cholery. Przy Nowym Świecie ostatnie 
lata życia spędzili też rodzice Fryderyka Chopina – kamie-
nica pod numerem 47 w latach 40. i 50. XIX w. należa-
ła bowiem do Antoniego Barcińskiego i jego żony Izabel-
li, młodszej siostry Fryderyka Chopina. Na tyłach domu 
Mikołaj Chopin założył miniaturową winnicę. Robił  
na użytek domowy wino, którym częstował swoje córki, 
zięciów i gości, o czym pisała Izabella w liście do Fryderyka 
z 1842 r. Tutaj też ojciec Chopina zmarł 3 maja 1844 r.

braniccy kupują pałac
Niedługo przed powstaniem styczniowym, w gorącym roku 
1861, kiedy to przez Warszawę przetaczały się wielkie ma-
nifestacje patriotyczne, a w mieście wrzało jak w ulu, przy 
Nowym Świecie (w domu stojącym wówczas pod obecnym 
numerem 47) na krótko zamieszkał dramaturg, poeta i tłu-
macz Apollo Nałęcz Korzeniowski. Znalazł się w Warsza-
wie jako delegat szlachty kresowej i był członkiem Komitetu 
Miejskiego Czerwonych. Wraz z ojcem zamieszkał tu jego 
niespełna pięcioletni syn Józef Teodor Konrad, późniejszy 
wybitny powieściopisarz Joseph Conrad. W listopadzie 
1861 r. Apollo Korzeniowski został aresztowany i nieba-
wem zesłano go do Wołogdy.

Niemal dekadę wcześniej, w 1852 r., właścicieli zmie-
nił wspominany wcześniej pałac przy Nowym Świecie 18 
u zbiegu z ulicą Smolną. To ważna data w dziejach No-
wego Światu, gdyż rezydencja na ponad sto lat, aż po rok 
1944, stała się własnością rodu Branickich. Pałac kupiła 
Róża z Potockich Branicka, z pierwszego męża Antoniowa 
Potocka. Od lat przebywała w Paryżu, a jej plenipotentem 
był wówczas przemysłowiec Andrzej Zamoyski. Na jego 
zlecenie architekt Henryk Marconi nadał budowli neo-
renesansową szatę. W dziejach rezydencji oraz sąsiednich 
ulic odznaczył się szczególnie Ksawery Branicki, żyjący 
na przełomie XIX i XX w. Zgodnie z projektem Bronisła-
wa Brochwicz-Rogoyskiego rozparcelował ogród. Między 
Smolną a Foksal powstało wówczas kilka luksusowych ka-
mienic oraz Siedziba Warszawskiego Towarzystwa Wio-
ślarskiego. Jak wspominała pamiętnikarka Jadwiga Way-
del-Dmochowska, na początku XX w. na ogrodzony kratą 
obszerny placyk między zapleczem pałacu a nowymi ka-
mienicami przy Smolnej zajeżdżał czasem zimą długi ko-
rowód sań lub wozów. „Na saniach w pomostach leżały 
stosy zajęcy, sarny, dziki. To znak, że wczoraj polowano 
w Wilanowie. Ubitą zwierzynę przywożono do stolicy, 
rozwieszano na pałacowym podwórzu na drewnianych 
kozłach lub układano na śniegu; tam to odbywała się 
sprzedaż z pierwszej ręki”.

w pałacu kossakowskich
Rok po tym, jak Branicka kupiła pałac przy Nowym Świe-
cie 18, dawną rezydencję Olliera przy Nowym Świecie 17 
nabyła Aleksandra z Lavalów Kossakowska, córka hr. Jana 
de Laval de la Loubrerie, emigranta z czasów rewolucji fran-

Galeria obrazów w pałacu Branickich przy Nowym Świecie 18, ok. 1900 r.
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cuskiej. Pisał o nich prof. Tadeusz S. Jaroszewski w książce 
Pałac Kossakowskich. Laval „pojąwszy za żonę jedną z najbo-
gatszych dziedziczek Rosji, Aleksandrę Kozicką [...], osiadł 
w Petersburgu i doszedł tam do zaszczytów i wpływów 
u dworu. Siedzibą petersburską rodziny był wspaniały kla-
sycystyczny pałac na Wybrzeżu Angielskim [...] Aleksandra 
de Laval de la Loubrerie poślubiła w 1829 r. hr. Stanisła-
wa Szczęsnego Kossakowskiego, mistrza ceremonii dworu 
Królestwa Polskiego, dyplomatę w służbie rosyjskiej, lite-
rata, malarza, kolekcjonera i egiptologa amatora. Jednego 
ze światlejszych przedstawicieli ówczesnej arystokracji pol-
skiej” – czytamy. Dodajmy, że był on synem Józefa Domini-
ka Kossakowskiego i Ludwiki z Potockich, córki Szczęsnego 
Potockiego. Tak oto splatały się ze sobą losy ludzi i rezyden-
cji wzdłuż Nowego Światu. W czasach, kiedy Aleksandra 
z Lavalów kupowała pałac, jej mąż gospodarował, inwesto-
wał w wielkie przedsięwzięcia, zakładał Towarzystwo Rol-
nicze w Królestwie Polskim, organizował kasy zasiłkowe 
i szpitale. „Był jednym z najbogatszych Polaków doby ów-
czesnej. Obok ogromnych latyfundiów własnych: Wojt-
kuszki w guberni kowieńskiej, Brzostowica Wielka w gu-
berni grodzieńskiej i Lachowicze w mińskiej miał jeszcze 
dobra w guberni penzeńskiej, sumbirskiej i archangielskiej, 
które mu wniosła żona. Miał podobno 16 tysięcy podda-
nych” – czytamy.

Pałac po rodzicach dziedziczył Stanisław Kazimierz 
hr. Kossakowski. Postać to wyjątkowa: ziemianin, dzia-
łacz społeczny, znakomity gospodarz w swoich włościach 
na Litwie Kowieńskiej, a także profesjonalny fotograf. 
Jego zdjęcia wnętrz pałacu przy Nowym Świecie, a tak-
że zmieniającej się ulicy są równie cennym i wartościo-

wym artystycznie dokumentem, co starsze o kilka dekad 
fotografie Karola Beyera czy Konrada Brandla. Większa 
część jego spuścizny fotograficznej (ok. 6 tys. fotografii) 
dziś przechowywana jest w Narodowym Muzeum Sztu-
ki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie na Litwie. Kossakow-
ski mógł bawić się w fotografię, jako że dysponował wiel-
ką fortuną. Był prawdziwym milionerem drugiej połowy 
XIX stulecia. Mieszkał niemal jak brytyjski książę – 
w olśniewającym pałacu w Wojtkuszkach na Litwie. Po-
dobnie jak ojciec miał talent do gospodarowania, ale też 
odznaczał się niezwykłą aktywnością na wielu polach ży-
cia społecznego, artystycznego, naukowego i towarzyskie-
go. Był heraldykiem, mecenasem sztuki, badaczem, spo-
łecznikiem. Współtworzył Towarzystwo Fotograficzne. 
Należał do ważnych sponsorów warszawskiego Towarzy-
stwa Sztuk Pięknych Zachęta. Dzielił czas między rodzin-
nymi Wojtkuszkami a Warszawą, gdzie mieszkał w swoim 
pałacu przy Nowym Świecie. Przy okazji pałac skrupu-
latnie obfotografował, pozostawiając dokumentację XIX- 
-wiecznego wnętrza warszawskiej rezydencji arystokra-
tycznej. Tadeusz S. Jaroszewski w cytowanej książce Pałac 
Kossakowkich pisze, że hr. Stanisław od młodości zdradzał 
zainteresowanie historią i genealogią. Publikując herbarze, 
był pierwszym, który w dużym stopniu sięgał do archiwów 
Heroldii Królestwa Polskiego oraz do archiwów rodo-
wych. Wreszcie arystokrata sprawował też liczne funkcje 
publiczne. Był sędzią pokoju Wydziału III w Warszawie 
i honorowym sędzią pokoju powiatu Wiłkomirskiego 
i w latach 1879-1883 prezydentem Wiłkomierza (dziś 
Ukmergé na Litwie). Miał trzy żony, 11 dzieci i ogromny 
majątek. Zmarł w swoim litewskim pałacu w 1905 r.

Skrzyżowanie Nowego Światu i Alej Jerozolimskich, 1922 r.; w miejscu drzew rosnących po prawej kilka lat póżniej rozpocznie się budowa gmachu BGK
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salon „literatury buffo”
Od 1871 r. w kamienicy pod późniejszym numerem 41 duże 
wydawnictwo i księgarnię prowadził Salomon Lewental – 
i tutaj też mieszkał. Był m.in. głównym właścicielem „Kurie-
ra Warszawskiego”; mozolnie, od 1887 r., kupował udziały 
gazety. Pochodził z żydowskiej rodziny z Włocławka. Jego 
ojciec, Dawid, był nauczycielem języka hebrajskiego i w tym 
języku pisał poezję. W karierze pomogły Lewentalowi mał-
żeństwa. Po raz pierwszy ożenił się z córką Jana Glüksber-
ga, jednego z najbardziej znanych wydawców warszawskich. 
Gdy Glüksberg zmarł, Lewental odziedziczył po nim wy-
dawnictwo wraz z drukarnią. Rok później umarła jego żona 
i Lewental pozostał sam w wydawnictwie teścia. Po latach 
pojął za żonę córkę wielkiego finansisty warszawskiego, Ma-
thiasa Bersohna, miłośnika historii i znanego kolekcjone-
ra. Gdy Salomon (a po zmianie wyznania Franciszek Salezy 
Lewental) zmarł, współrządy w „Kurierze Warszawskim” 
przejęła wdowa po nim, Hortensja z Bersohnów. Miała duże 
ambicje artystyczne. W domu przy Nowym Świecie założy-
ła salon, o którym Juliusz Wiktor Gomulicki pisał z przeką-
sem, że realizowała się w nim „literatura buffo”. Ściągała do 
siebie zarówno pisarzy starszego pokolenia, jak i młodych, 
m.in. skamandrytów. „U niej to właśnie czupurny Jan Le-
choń starł się w roku 1918 z sędziwym Janem Kotarbińskim 
na temat głośnej Wiosny Tuwima, budząc w umyśle gospo-
dyni «rozkoszne złudzenie», że prowadzi prawdziwy salon 
warszawski, gdzie romantycy walczą na noże z klasykami” – 
czytamy w książce Gomulickiego Aleje czarów.

W latach 90. XIX w. w tej samej kamienicy zamiesz-
kał dziennikarz, teatrolog i redaktor czasopisma „Wiek” – 
Kazimierz Zalewski. Był synem znanego adwokata. Sam, 
mimo wykształcenia prawniczego, oddał się całkowicie li-
teraturze i dziennikarstwu, a w swym najlepszym okresie 
przynajmniej raz do roku wystawiał napisany przez sie-
bie dramat. Chyba nie była to jednak literatura wybitna, 
bo do naszych czasów nic z jego sztuk nie pozostało, choć 
miały niemal zawsze pochlebne recenzje. Jak pisał Stefan 
Dunin we Wspomnieniach dziennikarza, Zalewski oże-
nił się z panną Olszewską, siostrą późniejszego adwokata, 
w latach międzywojennych posła Rzeczypospolitej w Ber-
linie, a następnie ambasadora RP w Ankarze – Karola 
Olszewskiego. Młodzi państwo Zalewscy prowadzili dom 
otwarty. „Odziedziczony po ojcu spadek wpłynął hamu-
jąco na tempo pracy Kazimierza. Rozporządzając płynną 
gotówką, wciągał do redakcji „Wieku” coraz to lepsze siły, 
przerzucając na ich barki cały ciężar. Tak więc przez re-
dakcję w latach 90. XIX w. przeszli wszyscy wybitniejsi 
dziennikarze warszawscy” – pisał Stefan Dunin.

anglicy w pałacu branickich 
Niedługo po tym, jak Polska odzyskała niepodległość i na-
wiązała stosunki dyplomatyczne z innymi krajami, Bra-
niccy (mający wielki apartament w kamienicy przy ulicy 
Smolnej) wynajęli pałac ambasadzie brytyjskiej. „Służba, 
aczkolwiek polska, nabrała przez sam wygląd zewnętrzny 
cech angielskich, a i w sztywności swej i całem zachowaniu 
przypomina najzupełniej typowych synów Albionu” – pi-
sał w latach 20. XX w. dziennikarz miesięcznika „Naokoło 
świata”. Z urody słynęła żona jednego z pierwszych posłów 
brytyjskich w Polsce, sir Williama Grenfell Max-Mullera – 
Lady Wanda – córka prof. Arvida Heiberga z Oslo. W ca-
łym mieście opowiadano o niej przy okazji strajku warszaw-
skich dozorców, gdy sama, ku zdumieniu przechodniów, 
zamiatała dziedziniec ambasady.

Niemało wdzięku miała też Lady Kennard – żona ostat-
niego przed wojną ambasadora Wielkiej Brytanii. Mini-
strowa Jadwiga Beckowa wspominała jednak, że przeby-
wając w ambasadzie brytyjskiej, zawsze odnosiła wrażenie, 
że „trzeba skracać wizyty, aby nie męczyć zanadto przy-
jemnej pani domu”.

schody – utrapienie dla kompozytora
W 1924 r. do dawnego domu tygodnika „Wędrowiec”, 
wzniesionego w końcu XIX w. na miejscu kamienicy, 
w której mieszkał mały Józef Teodor Konrad Korzeniow-
ski, wprowadził się słynny kompozytor i znawca muzyki 
Chopina, Karol Szymanowski. Zamieszkał w dwupokojo-
wym mieszkaniu na piątym piętrze oficyny. Józef Chudek 
i Stanisław Szenic pisali w Najstarszym szlaku Warszawy, 
że w domu nie było windy – a że Szymanowski miał sztyw-
ną nogę, bardzo niewygodne i ciasne schody nie sprzyjały 
jego zdrowiu. Jednak, jak wiadomo, to nie strome scho-
dy były przyczyną późniejszej choroby i śmierci artysty 

Uczestniczka balu kostiumowego w ambasadzie Wielkiej Brytanii w pałacu Branickich  
przy Nowym Świecie 18, 1925 r.
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w 1937 r., lecz m.in. nałóg palenia papierosów, który za-
owocował gruźlicą krtani. I choć wówczas palenie należa-
ło do towarzyskiego szyku, to – jak pisze Jarosław Zawada 
w Dwudziestoleciu literackim – powszechnie ubolewano 
nad namiętnością Szymanowskiego do papierosów, która 
sprawiła, że pod koniec życia niemal nie mógł mówić.

mistrz szachowy Przepiórka
Ogromną popularnością cieszył się w latach międzywojen-
nych inny z mieszkańców Nowego Światu, właściciel ka-
mienicy u zbiegu z Alejami Jerozolimskimi, mieszczącej po-
pularną restaurację Gastronomia. Był to Dawid Przepiórka, 
syn tzw. spekulanta budowlanego, czyli ówczesnego dewelo-
pera. Jego pasją były nie tyle nieruchomości, co matematyka 
i szachy. Dziś nazwisko Dawida Przepiórki znane jest chy-
ba bardziej za granicą niż w Polsce. Opracował wiele kom-
pozycji szachowych oraz regułę gry końcowej, zwaną linią 
Przepiórki. Urodził się w 1880 r. Gdy miał ok. 30 lat, zjeź-
dził Europę, odnosząc sukcesy na turniejach szachowych. 
W 1926 r. zwyciężył w turnieju w Monachium z udziałem 
Jefima Bogolubowa i Rudolfa Spielmanna. Został pierw-
szym mistrzem Polski na turnieju w Warszawie. W 1930 r. 
uczestniczył w olimpiadzie szachowej w Hamburgu. Wte-
dy to polska drużyna zdobyła złoty medal, zaś rok później 
w Pradze – srebrny. Był też wiceprezesem Polskiego Związ-
ku Szachowego. Gdy zaczęła się okupacja, Niemcy bardzo 
szybko aresztowali Przepiórkę. Stało się to w czasie, gdy roz-

grywał partię szachów w nielegalnej kawiarni szachowej 
przy Marszałkowskiej. Został rozstrzelany w 1940 r. w Pal-
mirach. Nie znamy daty jego śmierci.

Pies ratuje bendę 
Artystą – a zarazem przedsiębiorcą – mieszkającym przy 
Nowym Świecie od końca XIX w. aż do śmierci w 1937 r. 
był architekt Artur Otton Spitzbarth. To on projektował 
i finansował budowę kamienic przy ulicy Foksal, które 
wkrótce po zbudowaniu sprzedawał. On też zaprojekto-
wał i zbudował dom przy Nowym Świecie 30, w którym, 
na trzecim piętrze, zamieszkał z rodziną. O mieszkaniu 
i jego lokatorach opowiadała mi przed laty nieżyjąca już 
dziś wnuczka architekta, Irena Zacharzewska. Spitzbarth 
mieszkał z żoną, Aleksandrą z Dunin-Borkowskich, i ich 
dziećmi. Dwóch synów z tego małżeństwa zapisało się 
w dziejach Warszawy. Artur Jerzy podobnie jak ojciec zo-
stał architektem lat międzywojennych. Zamordowano go 
w 1940 r. w Starobielsku. Dużą sławę zyskał w dwudzie-
stoleciu jego brat Karol. Był popularnym aktorem i reżyse-
rem. Przyjął pseudonim Karol Benda. Występował m.in. na 
scenie teatrów: Polskiego, Rozmaitości, Aktora, Kameral-
nego i Malickiej, a od 1936 r. też Teatru 8.15, będącego ko-
mediowym teatrem muzycznym. Zmarł podczas okupacji, 
na scenie. Mógł zginąć wcześniej – w czasie wrześniowego 
bombardowania Warszawy nie zszedł do schronu. Pozostał 
w mieszkaniu z kolegą, aktorem Witoldem Zdzitowieckim. 
Ocaleli cudem. Z narożnego pokoju ściągnął ich ujadaniem 
na drugi koniec mieszkania pies. W tym momencie w ka-
mienicę trafiła bomba, zwalając aż do parteru cały naroż-
nik. Zaczynał się nowy etap w dziejach Nowego Światu. 
Arteria została poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r. 
Dzieła tego dokończyło Powstanie Warszawskie. Po wojnie 
ulica miała wiele szczęścia – odtworzono ją w skali z począt-
ku XIX w., tworząc harmonijną całość. Niestety, budynki 
straciły oficyny i zaplecza. Dziś Nowy Świat jest ulicą knajp 
i kawiarni. Tętni życiem. Jest to jednak całkiem inne tętno 
niż to przed 1939 r. 

Wejście do salonu obuwia Lucjana Leszczyńskiego przy Nowym Świecie 34 — 
najbardziej eleganckiego sklepu obuwniczego międzywojennej Warszawy

Kolarze na Nowym Świecie, l. 30. XX w.
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Nowy Świat  
od podszewki
jarosław zieliński 
Wydawnictwa ilustrowane przyzwyczajają nas do starannie kadrowanych widoków 
najpiękniejszych ulic przedwojennej Warszawy i w tej grupie Nowy Świat nie jest wyjątkiem. 
W naszym miesięczniku już dwukrotnie prezentowaliśmy Czytelnikom takie widoki, tym razem 
proponujemy więc zajrzeć do wnętrz budynków, które – w odróżnieniu od niektórych 
murów zewnętrznych – uległy w różnych czasach zupełnemu zniszczeniu albo przynajmniej 
całkowicie zmieniły wygląd. Zaskakujące, że wnętrza nawet najbardziej renomowanych 
restauracji, kin, czy sklepów były rzadko fotografowane, a jeśli już, to publikowane 
w ówczesnych czasopismach reprodukcje cechowała bardzo kiepska jakość

Nowy Świat 27. Cukiernia Lardellego około 1906 r. Była to jedna z filii sieci cukierni założonych w Warszawie przez Szwajcara Giovanniego Giacoma Lardellego. Działalność 
w naszym mieście rozpoczął on w 1902 r. w lokalu przy ulicy Kruczej i w ciągu siedmiu lat dysponował w Śródmieściu wytwórnią słodyczy oraz pięcioma wytwornie urządzonymi 
kawiarniami i cukierniami

Z albumu pradziadka
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Nowy Świat 58. Hotel Savoy w roku 1906. Ukończony rok wcześniej komfortowy 
pięciopiętrowy hotel był jedynym w Warszawie, który z zewnątrz i wewnątrz 
wyróżniał się najmodniejszym ówcześnie wystrojem secesyjnym. Na piętrze 

dysponował kilkusalową, zdobioną witrażami restauracją oraz kawiarnią, którą 
umieszczono w nadwieszonej nad przyziemiem werandzie. Lokal po 1918 r. 

zasłynął jako pierwszy, w którym na dancingu tolerowano damy bez męskiej 
asysty. Do dziś zachowała się dolna część marmurowej klatki schodowej hotelu, 

ale nie ma śladu po wspaniałej windzie

Nowy Świat 40. Warsztaty De Dion-Bouton w roku 1910. Automobilowe 
szaleństwo doby belle époque zaowocowało powstaniem licznych firmowych 
warsztatów samochodowych, które łączono z garażami, a nawet rodzajem 
salonu sprzedaży. W ciasnym Śródmieściu trzeba było w tym celu 
zabudowywać podwórza, jak to miało miejsce w przypadku przepastnego, 
ale wąskiego dziedzińca zabytkowej kamieniczki przy Nowym Świecie. 
Po 1918 r. w hali ulokowało się kino Pan na 850 miejsc. Cztery dekady 
później na jego gruzach wyrosło kino Skarpa, dziś już także nieistniejące

Nowy Świat 15. Mleczarnia Udziałowa przed 1910 r. Legendarna kawiarnia 
przyjęła „mleczne” miano, aby lansować modny ówcześnie kefir i konkurować 
w ten sposób z działającą po sąsiedzku Mleczarnią Nadświdrzańską. Założona 

w ostatnich latach XIX w., szybko przyciągnęła na późne śniadania i jeszcze 
bardziej spóźnione kolacje gromadę największych w mieście dziwaków 

i oryginałów, zwanych elegancko cyganerią. Część z nich jednak wkraczała 
właśnie z hukiem do parnasu polskiej literatury, teatru i sztuk pięknych.  

Nie mogło w tym gronie zabraknąć króla knajpianych filozofów, Franciszka Fiszera
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Nowy Świat 14A. Weranda restauracji 
i kawiarni Gastronomia w 1928 r. Jeden 
z bardziej znanych w Warszawie lokali 
postał w latach 20. na miejscu równie 
zasłużonego lokalu Tomasza Gablera 
w pięciopiętrowej kamienicy. Dziś na jej 
miejscu znajduje się skwer. Wnętrza 
we wzmiankowanym roku zostały 
urządzone w manierze art déco przez 
prof. Karola Frycza

Nowy Świat 23. Kawiarnia Italia w 1930 r. Lokal 
znajdował się na tyłach księgarni Biblioteki Polskiej, 
stanowiąc część równocześnie zbudowanego Pasażu 

Italia. W olbrzymiej sali o neogotyckim wystroju 
słuchano przy kawie audycji radiowych, kawiarnia 

bowiem była jednocześnie salonem odbiorników 
firmy Philips. W 1933 r. dołączono do niej wnętrza 
zlikwidowanej księgarni, a główną salę, nazwaną 

Mauretańską, przekształcono w stylu orientalnym. 
Dwa lata później firma ogłosiła upadłość, miejsce 

Italii zajęła Café Milano, a w końcu kawiarnia 
z dancingiem Swann

Nowy Świat 23. Księgarnia Biblioteki Polskiej w roku 1925. 
Największy w mieście salon książki został otwarty w 1924 r. 
i bogactwem wystroju amfiladowych sal przypominał pałac. 
Pięć lat później w obliczu plajty przeniósł się do niewielkiej 
klitki w sąsiedniej kamienicy
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Nowy Świat 3. Kawiarnia i dancing Paradis w 1933 r. Otwarty wtedy 
lokal to kolejne dzieło spółki Gelbard-Sigalinowie. Awangardowe 

wnętrze, zaprojektowane jako część funkcjonalistycznej kamienicy, 
przetrwało wraz z nią do naszych czasów, nie można bowiem było 

usunąć najbardziej charakterystycznych elementów, takich jak 
monumentalne słupy, które podtrzymują konstrukcję budynku. 

Na parterze mieściła się kawiarnia, a pod nią widoczna na zdjęciu 
sala dancingowa. W epoce PRL lokal słynął pod nazwą Melodia

Nowy Świat 43. Widownia kina Majestic w 1931 r. Otwarte w tymże 
roku, przejęło schedę – po gruntownej przebudowie – po kabarecie 

i kawiarni Renaissance oraz teatrze i kinie Wodewil, które w jednej sali 
mieściło 1200 widzów. Szokująco ówcześnie nowoczesne, 

funkcjonalistyczne wnętrza były dziełem początkującej dopiero spółki 
Jerzego Gelbarda oraz Grzegorza i Romana Sigalinów

Nowy Świat 34. Salon obuwia Lucjana Leszczyńskiego 
przed 1939 r. Wystawione w kryształowych gablotach 
dzieła sztuki szewskiej zasługiwały na miano biżuterii 
i podobnie kosztowały. Nic więc dziwnego, 
że w elitarnym gronie klientów znalazła się w 1930 r. 
bratowa japońskiego cesarza Hirohito, księżniczka 
Kikuko Hikosaburo
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Na otwarcie miejskiego ogrodu nie było szans, po-
wstawały więc prywatne zwierzyńce. W 1884 r. 
adwokat Jan Maurycy Kamiński otworzył ogród 

zoologiczny na Mokotowie przy ulicy Bagatela. Założenie 
przestało istnieć po siedmiu latach – mieszkające w nim 
drapieżniki padły po zjedzeniu zatrutego mięsa. Przeszło 
30 lat trzeba było czekać na otwarcie nowego ogrodu. Cu-
kiernik Mieczysław Pągowski w lipcu 1926 r. zaprosił war-
szawiaków i przyjezdnych do ogrodu przy ulicy Koszykowej. 
W ciągu pierwszych siedmiu tygodni zwierzyniec odwie-
dziły 24 tys. gości. Niedługo po tym zwierzęta przeniesio-
no na plac przy alei 3 Maja, u zbiegu z ulicą Solec. Można 
tam było obejrzeć ponad 70 gatunków zwierząt, m.in. mał-
py, niedźwiedzie, pingwiny, flamingi; był też struś, kangur 
i aligator.

Założenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na war-
szawskiej Pradze przy ulicy Ratuszowej uchwalił magi-
strat 12 czerwca 1927 r. Otwarcie zoo dla publiczności 
nastąpiło 11 marca 1928 r. Na działce o powierzchni 12 ha 
znaleźli swe miejsce futrzani i pierzaści mieszkańcy zwie-

Z miłości 
do zwierząt,
z miłości 
do ludzi
Z dziejów warszawskiego zoo

krzysztof traczyński
W czasach nowożytnych zwierzyńce 
w miastach powstawały przy dworach 
królewskich. Opisana w Potopie przez 
Sienkiewicza walka Zagłoby z małpami 
toczyła się na skarpie przy Pałacu 
Kazimierzowskim, gdzie znajdowała 
się menażeria dworu Wazów. W XIX w. 
w Europie powstawały pierwsze ogrody 
zoologiczne, ale Warszawa żyła wówczas 
w cieniu okupacji rosyjskiej, która nasiliła 
się po upadku powstania listopadowego

rzyńca Pągowskiego. Dyrektorem placówki został Wenan-
ty Burdziński, założyciel i dyrektor ogrodu zoologicznego 
w Kijowie. W ogrodzie można było oglądać 475 okazów 
fauny. Park cieszył się wielkim powodzeniem i w pierw-
szych dwóch tygodniach odwiedziło go 6,5 tys. osób.

W 1929 r. stanowisko dyrektorskie objął – w wyniku 
konkursu – Jan Żabiński, adiunkt Katedry Zoologii i Fi-
zjologii Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Przed wojną w ogrodzie powstały: małpiarnia, 
hipopotamiarnia, słoniarnia, żyrafiarnia, wybieg dla białych 
niedźwiedzi, basen dla fok. W 1937 r. świętowano narodzi-
ny słonicy Tuzinki, jedynego słonia urodzonego w Polsce.

Czas prosperity warszawskiego zoo przerwały wydarze-
nia września 1939 r. i lata okupacji. W ogrodzie poło-
żonym w strategicznym miejscu, nieopodal przyczółków 
mostowych, ulokowano stanowiska obrony przeciwlot-
niczej i  zapór balonowych. Ogród, jak i całe miasto, był 
atakowany z lądu i powietrza. Podczas jednego z nalotów, 
6 września, bomby uszkodziły wybieg dla białych niedź-
wiedzi. Ranne zwierzęta rozbiegły się po terenie i trzeba 
je było zastrzelić. Pozbawiono wtedy życia wszystkie dra-
pieżne zwierzęta, szalejące ze strachu w swoich pomiesz-
czeniach lub wydostające się na zewnątrz. Antonina Ża-
bińska, żona ówczesnego dyrektora, tak relacjonowała te 
wydarzenia: „Wyszłam na ganek, kiedy to się stało. W po-
bliżu studni zobaczyłam gromadkę żołnierzy, porucznika 
i kilku ludzi z ogrodu. Wszyscy milczeli, jeden z dozorców 
płakał”. 

Spłonęły niektóre drewniane zabudowania na terenie 
zoo. Pożary pochłonęły też magazyn, warsztaty i budynek 
mieszkalny dozorców. Zniszczonych lub uszkodzonych 
zostało wiele schronisk dla zwierząt. Decyzją władz nie-

Jan Żabiński, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w l. 1929-1951, z lwem
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mieckich ogród w Warszawie zlikwidowano, a cenniejsze 
zwierzęta przewieziono do ogrodów w Rzeszy, głównie do 
Berlina. Zabudowania gospodarcze wykorzystano pod tu-
czarnię dla świń. Z biegiem czasu świnie zastąpiono lisami; 
lisia ferma przetrwała do czasów Powstania. Na obszarze 
niegdysiejszego zoo utworzono ogródki działkowe i miesz-
kańcy miasta mogli wykorzystywać ten teren do upraw. 

Żabińscy wraz z synem Rysiem mieszkali w willi stoją-
cej na terenie ogrodu. Pani Antonina, kiedy powróciła na 
Ratuszową po kapitulacji miasta, odnalazła dom w dobrym 
stanie – tylko w oknach brakowało szyb. Willa Żabińskich 
wkrótce znowu zatętniła życiem – oprócz rodziny często 
przybywali tu niespodziewani goście. Natomiast w urzą-
dzonym w piwnicy schronie, na piętrze domu oraz w schow-
kach przygotowanych w zwierzęcych klatkach ukrywano 
Żydów. Jan Żabiński, mając z możliwość przedostawania 
się na teren getta przez bramę budynku Arbeitsamtu przy 
zbiegu ulic Leszno i Żelaznej, przeprowadzał tędy przyja-
ciół i znajomych. 

Antonina i Jan Żabińscy uratowali ok. 300 Żydów. 
W 1965 r. nadano im tytuł Sprawiedliwych wśród Naro-
dów Świata, a w 1968 r. w Ogrodzie Sprawiedliwych Insty-
tutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad 
Vashem w Jerozolimie zasadzono drzewa ku ich pamięci. 
Wśród uratowanych znalazła się słynna rzeźbiarka Mag-
dalena Gross, pisarka Rachela Auerbach, Eleonora Tenen-
baum, żona znanego entomologa Szymona Tenenbauma, 
czy radca prawny Ministerstwa Skarbu Maurycy Franen-
kel. Z chwilą wybuchu Powstania Jan Żabiński wyruszył 
walczyć w oddziałach na terenie lewobrzeżnej Warszawy. 
Antonina została w willi na terenie zoo z Ryszardem i czte-
rotygodniową córką Teresą. Z tarasu domu widzieli tragedię 
miasta. Dom i Warszawę opuścili 23 sierpnia. 

Po wyzwoleniu Żabińscy wrócili do stolicy. Pani Anto-
nina tak relacjonowała ich przybycie na Ratuszową: „Wol-
no ruszałam bramę. Nie mogłam przyspieszyć kroku ze 
wzruszenia. Ogarnęłam spojrzeniem to, co było w zasięgu 
wzroku: ziemia pokryta śniegiem, przerzedzone drzewa 
o wierzchołkach ściętych przez kule i pociski, gałęzie de-

likatnie czerniejące na tle nieba, w głębi sylwetka naszego 
domu, zarys małpiarni i mury sąsiadujących z nią budyn-
ków. Obeszliśmy dom dookoła. Ryś miał rację, nie było 
tak źle, chociaż jeden pokój na piętrze przestał istnieć, […] 
brakowało drewnianych ścian przegrodowych, w których 
od strony pracowni i gabinetu mieściły się szafy. Widocz-
nie porąbano je na opał tak jak wszystkie drzwi, resztę 
szaf i większość futryn. [...] W końcu chłód wypędził nas 
z domu. Rozpoczęliśmy przegląd ogrodu prawie biegiem. 
Przybyło nowych lejów od bomb, wzdłuż głównej alei 
ciągnęły się okopy – od żyrafiarni do ulicy Jagiellońskiej 
teren przecinały głębokie rowy przeciwczołgowe. Wszę-
dzie kupy odłamków, niewypały, żelazo, zasieki z drutów 
kolczastych. Wszystkie woliery i wybiegi bez siatek. […] 
Stąd wojna dopiero co odeszła, snuł się jeszcze w powie-
trzu jej trujący zapach, a tak bardzo pragnęliśmy o niej 
zapomnieć”. 

Jan Żabiński w listopadzie 1945 r. rozpoczął pracę w ra-
diu, a w 1948 r. – kiedy władze reaktywowały warszaw-

Wielbłąd zaprzężony do wozu, w tle zabudowania zoo, lata międzywojenne (?)

Wizyta burmistrza Kowna Antona Merkisa w warszawskim zoo, 1938 r.

Szympansy na spacerze z opiekunem, lata międzywojenne
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Warszawski ogród zoologiczny położony jest w doli-
nie Wisły, niemalże w bezpośrednim kontakcie z rze-
ką. Od wiślanej plaży oddziela go jedynie ulica. Jeszcze 
w XIX w., gdy Warszawę nawiedzała powódź, tereny usy-
tuowane wzdłuż wschodniego brzegu rzeki znajdowały się 
pod wodą. Powódź ogarniała Gocław, Saską Kępę, działki 
położone wzdłuż ulicy Jagiellońskiej. Woda zalewała także 
ulice Powiśla i Czerniakowa. W efekcie licznych powodzi 
pod koniec XIX w. usypano pierwsze odcinki wałów prze-
ciwpowodziowych. Po lewej stronie rzeki miasto chronił 
wał ciągnący się od ulicy Solec do Bednarskiej. Z biegiem lat 
powstawały kolejne odcinki. Zabezpieczenie terenów przy 
Jagiellońskiej umożliwiło utworzenie ogrodu zoologicznego 
w tej właśnie części miasta. 

Po drugiej wojnie światowej rekordową wodę odno-
towano w 1962 r. Stan rzeki wynosił 787 cm. W czasie 
ostatniej powodzi, w 2010 r., woda podeszła w okolicach 
ogrodu blisko jezdni na Wybrzeżu Helskim i zalała znaj-
dujące się w pobliżu korty tenisowe. Wzdłuż ulicy ułożo-
no worki z piaskiem. Zwierzęta w ogrodzie przygotowa-
no do ewakuację. Wysoka woda nie zaszkodziła planom 
inwestycyjnym placówki i w 2010 r. zakończono budowę 
rekinarium oraz hipopotarium. Nowe pomieszczenie dla 
hipopotamów prezentuje się efektownie. To jeden z ład-
niejszych zakątków warszawskiego zoo.

W kwietniu 2017 r. na ekrany kin wszedł amerykański 
film Azyl w reżyserii Niki Caro. To historia rodziny Ża-
bińskich i ich walka o uratowanie ludzi i zwierząt w czasie 
niemieckiej okupacji. 

dr inż. Krzysztof Traczyński – ukończył Wydział Inżynierii Lądowej 
na Politechnice Warszawskiej, od 1981 r. wykłada geotechnikę tamże, 

studiował geologię na Uniwersytecie Warszawskim; od 1990 r. prowadzi 
firmę geotechniczną Geotest

ski ogród zoologiczny – ponownie został dyrektorem pla-
cówki. Zagraniczne ogrody przekazały Warszawie nowe 
zwierzęta. Otwarcie zoo odbyło się 22 lipca 1949 r. – jak 
większość ówczesnych ważnych inwestycji.

W 1950 r. Żabiński z uwagi na AK-owską przeszłość zo-
stał zmuszony do rezygnacji z powierzonej mu funkcji. 
Poświęcił się pisaniu książek – spod jego pióra wyszło 60 ty-
tułów. Prowadził też audycje radiowe o tematyce zoologicz-
nej. Po odejściu Jana Żabińskiego dyrektorem zoo został Jan 
Landowski. 

W 1952 r. na terenie ogrodu utworzono wybieg dla 
niedźwiedzi brunatnych – przy trasie W-Z, w pobliżu 
placu Weteranów. Ogród zyskał też innych nowych re-
zydentów. Dwa niedźwiedzie polarne podarowała zoo 
w 1961 r. ekspedycja naukowa ze Spitsbergenu. Żyrafy 
z Kenii – Iskra i Płomyk – pojawiły się w 1970 r. W la-
tach 80. wyremontowano i zmodernizowano 95% obiek-
tów, a w początku lat 90. ogród zoologiczny wszedł w no-
wy okres rozwoju. Wybudowano nowoczesny budynek dla 
gadów, otworzono ptaszarnię wraz z Ośrodkiem Rehabi-
litacyjnym Dzikich Ptaków. 

W 1999 r. bramy parku przekroczyło przeszło pół milio-
na gości. Z otwarciem nowej słoniarni – w 2003 r. – zbiegł 
się jubileusz 75-lecia powstania ogrodu. W obiekcie o po-
wierzchni 6000 m2 zamieszkały dwa słonie: Jowi i Nino, 
a także trzy słonice: Zula, Buba i Fryderyka. I w kolejnych 
latach nie brakowało nowych inwestycji. W 2006 r. zwie-
dzający mogli zobaczyć pawilon dla egzotycznych bezkrę-
gowców, a dwa lata później – nowe pomieszczenie dla małp 
człekokształtnych. Pierwszy raz w historii ogrodu przy Ra-
tuszowej zamieszkały goryle. 

Willa Żabińskich po pracach remontowo-konserwatorskich, 2017 r.

Mały lew, który urodził się w warszawskim zoo, 1974 r.
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Mimo niewielkich rozmiarów brązowe rzeźby 
Magdaleny Gross to unikatowe dzieła sztuki 
o dużych walorach dekoracyjnych. Dorównują 

najlepszym brązom europejskim, nie ustępując im w żaden 
sposób również pod względem technicznym. Opracowane 
po mistrzowsku, w najdrobniejszych szczegółach dowodzą 
ogromnej biegłości warsztatowej autorki, która przykładała 
ogromną wagę do obróbki oraz wykańczania odlewów i sa-
ma w tych procesach uczestniczyła. Poszczególne modele, 
powtarzane w niewielkiej liczbie egzemplarzy, należą dziś 
do rzadkości.

Rzeźby zwierząt przesądziły o sławie Magdaleny Gross. 
Także ona sama uważała się przede wszystkim za anima-
listkę. Choć najpierw byli ludzie. Przez niemal 20 lat na 
jej wystawach pojawiały się liczne kobiece i męskie głowy. 
Czasem autorka różnicowała je w tytułach inicjałami bądź 
imionami, czasem tylko kolejnymi rzymskimi cyframi, np. 

magdalena Gross (1891-1948)
emilia bzicka
Wśród osób pochodzenia żydowskiego uratowanych przez Antoninę i Jana Żabińskich w willi 
na terenie warszawskiego zoo znalazła się Magdalena Gross. Już przed wojną uznawana 
była za największą polską animalistkę. Nie odbyła regularnych studiów – jej nazwiska nie ma 
na oficjalnych listach studentów Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Prawdopodobnie 
pobierała tylko prywatne lekcje u znanych profesorów tej uczelni: Tadeusza Breyera i Henryka 
Kuny. Twórczość Magdaleny Gross w ostatnich dziesięcioleciach odeszła w niepamięć; 
teraz artystkę i jej dorobek chce przypomnieć Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa w Warszawie

Portret I, II, III… Oprócz na wpół anonimowych osób po-
zowali rzeźbiarce także ludzie powszechnie znani w świe-
cie kultury czy polityki, jak konferansjer, aktor i reżyser 
Fryderyk Jarossy, śpiewak operowy Ignacy Dygas, filozof 
i erudyta Franciszek Fiszer, dziennikarz i prawnik Leon 
Okręt, skrzypek Stanisław Barcewicz czy minister Józef 
Beck. Obok portretów powstało też kilka niewielkich 
rozmiarów rzeźb figuralnych, m.in. Po kąpieli, Tancerka, 
Dziewczyna z ptaszkiem.

Dopiero od przełomu lat 20. i 30. XX w. miejsce ludzi 
zaczęły zajmować w twórczości Magdaleny Gross zwie-
rzęta. Artystkę zafascynowały ich kształty i ruchy, które 
pobudzały wyobraźnię i stawiały przed rzeźbiarką nieznane 
dotąd problemy formalne. Początkowo w sposób szczegól-
ny intrygowały ją ptaki – istoty otulone miękkim puchem, 
o kruchej anatomii. Z twardego, zimnego brązu rzeźb pta-

Magdalena Gross, rzeźby zwierząt: flaminga, młodej lamy, marabuta
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ków Gross w istocie emanuje ptasia delikatność i lekkość. 
Po kilku latach, jakby dla kontrastu, zaczęła ją nurtować bu-
dowa dużych ssaków. Tym razem artystka, transponując je 
na rzeźbę, dążyła do oddania stabilności, ciężaru i siły zwie-
rząt. Lubiła trudne wyzwania. Może dlatego kilkakrotnie 
podejmowała się pracy z młodymi osobnikami: wielbłąd-
kiem, lamką, słoniczką Tuzinką urodzoną w warszawskim 
zoo. Darzyła je szczególną sympatią, choć jako modele – ru-
chliwe, niesforne i ciekawskie – były o wiele trudniejsze niż 
i tak niełatwe dorosłe. 

Do wybuchu wojny polem obserwacji i zarazem warsz-
tatem pracy Gross był nowo otwarty ogród zoologiczny. 
Tam pozowały jej m.in. gęś japońska, flaming, bażant zło-
ty, zebu. Uwieczniła też żubra, który był przedmiotem na-
ukowych badań dyrektora zoo, Jana Żabińskiego. Po woj-
nie, kiedy zniszczone bombardowaniem zoo opustoszało, 
zastąpili je mieszkańcy domowych podwórek – kaczor, 
kogut i udomowiony zajączek. 

Magdalena Gross utrwaliła w swoich dziełach około 
20 gatunków zwierząt. Dzikie i domowe, ptaki i ssaki, do-
rosłe i młode. Wszystkie darzyła jednakową sympatią, dla 
wszystkich miała ogromne pokłady niezbędnej w swojej 
pracy cierpliwości. Dzięki tym cechom artystki, a także 
dzięki długim i wnikliwym obserwacjom powstały rzeźby 
oddające cechy gatunkowe zwierząt.

Zarówno w pierwszym, portretowym, jak i później-
szym – animalistycznym – okresie twórczości rzeź-
biarka znajdowała uznanie największych krytyków 
i historyków sztuki. Na kilkadziesiąt recenzji wystaw, 
w których jest wymieniona, trudno znaleźć niepochlebną 
opinię. Zwykle jej nazwisko umieszczane było w czołówce 
najbardziej liczących się artystów. A przecież dyscyplina 
sztuki, którą reprezentowała, nigdy nie cieszyła się takim 
zainteresowaniem jak malarstwo, a zwierzęca tematyka 
była raczej drugorzędna. 

W 1928 r. zdobyła wyróżnienie za Portret Fryderyka 
Jarossy’ego, a w 1937 r. uhonorowana została złotym me-
dalem na Światowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu 
za Żubra i Bąka. Przed wojną miały miejsce trzy wystawy 

indywidualne Magdaleny Gross. Pierwszą zorganizowało 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, w 1926 r., pokazu-
jąc 18 rzeźb figuralnych. Drugą, liczącą 13 odlewów – In-
stytut Propagandy Sztuki w 1934 r. Trzecia i ostatnia 
z wystaw Gross odbyła się w galerii Stafford w Londynie 
na przełomie 1938 i 1939 r. Zaprezentowano na niej dzie-
więć rzeźb animalistycznych. Po wojnie kilkakrotnie, na 
różnych wystawach, prezentowane były pojedyncze jej pra-
ce, ale powoli o rzeźbiarce zapominano. Nigdy nie docze-
kała się wystawy obejmującej całokształt twórczości. 

W związku z przypadającą na 2018 r. 70. rocznicą śmier-
ci Magdaleny Gross Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Warszawie przygotowuje pierwszą monograficzną wysta-
wę i publikację poświęconą twórczości znakomitej artyst-
ki. Przybliżając jej sylwetkę, Muzeum zwraca się z prośbą 
o pomoc w prowadzonych pracach badawczych. Pracow-
nicy muzeum będą wdzięczni za wszelkie niepublikowane 
dotąd informacje o rzeźbiarce i jej dziełach. Mamy nadzieję, 
że odnajdą się potomkowie jej najbliższej rodziny, spadko-
biercy, dokumenty. Muzeum poszukuje także samych rzeźb, 
chętnie zakupi je do swoich zbiorów, wypożyczy na wystawę 
lub tylko sfotografuje w celu umieszczenia w katalogu.

Z bogatego, liczącego ponad 50 rzeźb dorobku Magda-
leny Gross udało się jak dotąd zlokalizować – w muzeach 
i zbiorach prywatnych – zaledwie kilkanaście. Niektóre 
wciąż są tylko tytułami w spisach katalogów wystaw, inne 
znamy wyłącznie z czarno-białych ilustracji, często niedo-
skonałych, z przedwojennej prasy. Na szczęście lista tych 
rozpoznanych stale się powiększa. Na załączonych do ni-
niejszego tekstu ilustracjach pokazujemy rzeźby, na któ-
rych odnalezieniu szczególnie nam zależy.

Emilia Bzicka – Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Autorka korzystała z publikacji: Magdalena Gross, Jak rzeźbię zwierzęta, 
„Sygnały”, 1936, nr 23, s. 7-8; Mieczysław Wallis, Magdalena Gross, 

Warszawa 1957; Antonina Żabińska, Ludzie i zwierzęta, Kraków 2010

Magdalena Gross i jej rzeźba bażanta; wystawa prac artystki w Instytucie 
Propagandy Sztuki w Warszawie, 1934 r.

Fragment ekspozycji prac Magdaleny Gross na wystawie w Instytucie Propagandy 
Sztuki w Warszawie, 1934 r.
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towarzystwo Przyjaciół warszawy
Oddział KORT TPW zaprasza

 Konkurs na dyrektora teatru Ate-
neum został rozstrzygnięty – in-
stytucją pokieruje człowiek dwóch 
niezbędnych dla tego stanowiska 
profesji, reżyser teatralny i mena-
dżer ubezpieczeniowo-finansowy 
Paweł Dangel. Na obu polach był 
wielokrotnie odznaczany, aż po 
Krzyż Oficerski OOP i tytuł Me-
nadżera 20-lecia – życzymy mu sa-
mych sukcesów także na Powiślu!

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w siedzibie przy ul. Pańskiej 3 
otworzyło prezentowaną wcze-
śniej w Nowym Jorku wystawę 
Myśli odizolowane. Archiwum 
Galerii Foksal 1966-2016. Wybór 
obiektów z kolekcji tej ważnej gale-
rii opowiada w skrócie historię po-
wojennej polskiej awangardy. 
(do 4 czerwca)

 W Miejscu Projektów Zachę-
ty trwa wystawa instalacji Zo-
fii Gramz Skąd się biorą myśli?, 
w której spontanicznie powsta-
jące rysunki post factum opisane 
zostały możliwymi inspiracjami 
i domniemanymi źródłami. 
(do 18 czerwca)

 Galeria Opera w Teatrze Wiel-
kim – Operze Narodowej zapra-
sza na wystawę Cały teatr na naszej 
głowie. Zobaczymy na niej cylin-
dry, meloniki, szapoklaki, kokosz-
niki, wianki, kornety, welony, ma-
ski i peruki znanych projektantów 
z najwybitniejszych przedstawień. 
(do 30 czerwca)

 Na 13 maja Teatr Powszechny 
zapowiedział premierę spektaklu 
Krzysztofa Garbaczewskiego, zre-
alizowanego na podstawie Rey-
montowskich Chłopów. Reżyser 
szuka opowieści o wykluczeniu 
społecznym – ciekawe zatem, czy 
można spodziewać się kolejnych 
manifestacji i rac we foyer.

 14 maja rozpocznie się 58. se-
zon Koncertów Chopinowskich 
w Łazienkach Królewskich. Inau-
guracyjny koncert zagrają Lukas 
Geniušas i Konrad Skolarski. Re-
citale pod pomnikiem Chopina 
będą się odbywały regularnie do 
24 września.

21 maja (niedziela), godz. 11.00, wykład • Jak Feniks z popiołów. 
Odbudowa zamku Królewskiego (Staromiejski Dom Kultury, Rynek 
Starego Miasta 2); spacer tematyczny z przewodnikiem, godz. 13.00 
(zbiórka: pl. Zamkowy 10, przy siedzibie TPW)
8 czerwca (czwartek), godz. 18.00, wykład • Praga wielokulturowa – 
sąsiedzkie historie (kawiarnia-galeria Fochy i fanaberie, ul. Ząbkowska 3)
10 czerwca (sobota), godz. 11.00, spacer tematyczny • 
z przewodnikiem – największe zabytkowe budynki sakralne na Pradze 
(zbiórka przy cerkwi, al. Solidarności 52); gra miejska To nie blaga, 
to Praga, start o godz. 11.00 (kawiarnia i galeria Fochy i fanaberie, 
ul. Ząbkowska 3) – wymagana wcześniejsza rejestracja (tpw.org.pl i FB)
11 czerwca (niedziela), godz. 11.00, wykład • Spór o odbudowę kościołów. 
Odbudowa katedry św. Jana, kościoła św. Krzyża, kościoła św. Aleksandra 
(Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2); spacer tematyczny 
z przewodnikiem, godz. 13.00 (zbiórka: przed budynkiem 
Staromiejskiego Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2)

Projekt Po lewej i prawej stronie wisły współfinansuje Miasto Stołeczne 
Warszawa

Notatnik warszawski

Kraj w obiektywie
W Domu Spotkań z Historią od końca kwiet-
nia trwa wystawa czarno-białych fotografii 
Mariana Schmidta Inside Poland, zbierająca 
ponad sto zdjęć robionych od lat 70. podczas 
jego licznych podróży po Polsce. Znajdują się 
na niej zarówno cykle reporterskie, jak foto-
grafie artystyczne czy pochodzące z rodzin-
nych zbiorów. Biografia tego uznanego twórcy 
żydowskiego pochodzenia, urodzonego jeszcze 
podczas wojny – po tym, jak jego rodzice ura-
towani zostali z warszawskiego getta – który 
niemal trzy pierwsze dekady życia spędził na 
emigracji, sprawia, że jego zdjęcia są emocjo-
nalnym dokumentem zmian zachodzących w Polsce; cechuje je socjologiczne zacię-
cie, malarskość i wspaniała kompozycja kadrów. Prywatne i zdystansowane spojrze-
nie Schmidta na zatrzymane na fotografiach postacie i krajobrazy dają jego pracom 
niepowtarzalną estetykę. Wystawa czeka na odwiedzających do 18 czerwca.

Arcydzieła z byle czego
Od Rubęsa do Pikasa, czyli zrób sobie arcydzieło, to nowa 
wystawa prac Tomasza Brody, której otwarcie zaplanowa-
no na 1 czerwca w Muzeum Karykatury. Broda jest znany 
ze swoich karykaturalnych portretów, tworzonych z przed-
miotów codziennego użytku – teraz na warsztat w cyklu 
Zrób sobie... poszli słynni wybitni malarze. Wystawa po-
trwa do 3 września.



Ukwiecona Warszawa
Od 15 maja trwa 34. edycja konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni, 
największa impreza w Polsce związana z ekologią. Warszawiacy mogą 
konkurować, zgłaszając swoje ogrody, przydomowe ogródki, balkony, 
a nawet ukwiecone okna. W ramach akcji, mającej na celu także posze-
rzanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców, Miasto 
oferuje do „adopcji” 500 doniczek z kwiatami, rozdaje 30 tys. papiero-
wych ekologicznych toreb, organizuje liczne wydarzenia promocyjne, 
odbywające się również przy okazji targów śniadaniowych czy bioba-
zarów, i warsztaty, m.in. z Martą Gessler i Elizą Mórawską. Konkurs 
potrwa do 30 czerwca, zaś gala finałowa odbędzie się 27 sierpnia. Jeżeli 
miejskie ogrodnictwo jest i Państwa pasją, zachęcamy do zgło-
szeń na http://www.warszawawkwiatach.pl/; jeśli jeszcze 
nie – może warto uczestnictwem w przygotowanym pro-
gramie warsztatów i wydarzeń uczcić nadejście wiosny!

Od 25 maja do 12 czerwca odbywać się będzie już 22. edy-
cja wystawy PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Architektura 
Warszawy w projektach, organizowanej od samego po-
czątku przez jej pomysłodawcę, Centrum ŁOWICKA – 
Mokotowski Dom Kultury. Jest to od lat największa wy-
stawa architektoniczna w Polsce, pokazano w jej ramach 
ponad 2 tys. projektów i planów, tworząc swoisty zapis 
i dokumentację rozwoju stolicy. Plany zagospodarowania 
przestrzennego, realizowane rewitalizacje, makiety, filmy 
i animacje rokrocznie zbierane są także w wydawanym 
po polsku i angielsku katalogu. W tym roku na wystawie 
można będzie zobaczyć prawie 100 najnowszych projek-
tów z 59 pracowni architektonicznych, które zostaną zre-
alizowane już niebawem. Wystawę gości tym razem pawi-
lon wystawienniczy SARP przy ul. Foksal 2. Na ilustracji 
jeden z prezentowanych projektów, budynek mieszkalny 
przy ul. Ząbkowskiej 27/31 na terenie dawnej Warszaw-
skiej Wytwórni Wódek Koneser (Projekt ARE Stiasny/
Wacławek, konstrukcja inż. Gabriel Pawenta Inwestor 
REALTY 3 MANAGEMENT Sp. z o.o.).

Architektura w procesie

24-28 maja 2017 / Kino Muranów / Warszawa / ul. Andersa 5          
     

REKLAMA 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nowy Świat (Śródmieście) –
Nagroda im. Stefana Starzyńskiego
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Notatnik warszawski

 Od 15 do 17 maja w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie po trzech 
latach od poprzedniej edycji odbę-
dzie się III Konwencja Muzyki Pol-
skiej. Jej celem jest przygotowanie 
i prezentacja analiz o różnych dzie-
dzinach muzyki i infrastrukturze 
polskiej kultury muzycznej.

 Od 18 do 21 maja w Nowym Te-
atrze można oglądać performans 
taneczny Wyczerpani w reżyserii 
Claude’a Bardouila, opowiadają-
cy o utracie jednostkowości przez 
stawanie się obiektem seksualnym; 
refleksja francuskiego choreografa 
wywiedziona została z życiorysu 
aktorki porno znanej pod pseudo-
nimem Savannah.

 20 maja Teatr Narodowy zapra-
sza na premierę baśni o zazdrości 
i tyranii, czyli Opowieści zimowej 
Shakespeare’a w reżyserii Marcina 
Hycnara. Ta historia szaleństwa 
i pokuty po raz kolejny pokazuje, 
że Hycnar po latach wieńczonej 
sukcesami kariery aktorskiej na 
dobre skupił się na reżyserii.

 W Galerii Delfiny przy ul. Smu-
likowskiego 10 można oglądać 
wystawę malarstwa na jedwabiu 
zmarłego przed rokiem prof. Sta-
nisława Trzeszczkowskiego, zaty-
tułowaną Świat Stacha. Wystawa 
czynna będzie do 26 maja.

 W ramach Roku Kultury 
Węgierskiej od 20 kwietnia do 
2 lipca w Międzynarodowym 
Centrum Kultury prezentowanych 
jest ponad 100 obiektów ze słynnej 
manufaktury ceramiki Zsolnay, 
która jest jednym z symboli 
węgierskiej secesji. Jej wyroby 
porównywane są z pracami Massiera 
czy Tiffany’ego. To pierwsza taka 
prezentacja w Polsce.

 Przez najbliższych pięć lat w Ga-
lerii Sztuki XX i XXI Wieku 
w Muzeum Narodowym można 
będzie oglądać jedną z ostatnich 
prac Romana Opałki, malarza, któ-
rego dzieła rzadko prezentowane są 
w Polsce. Obraz Détail 5547389- 
-5558755, OPALKA 1965 1-∞ 
użyczony został MNW przez pry-
watnego właściciela.

Spotkania na Pradze
POSUL – Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający, działający z od-
dolnej inicjatywy i bez dotacji, zaprasza na kolejne bezpłatne wykłady varsavia-
nistyczne do kawiarni To Się Wytnie przy ul. Stalowej 46:
•  8 maja: Anna Ciałowicz, spotkanie z autorką antologii Moja żydowska War-

szawa, połączone z promocją nowej książki
•  15 maja: Piotr Kilanowski, Plany mieszkań w kamienicach warszawskich przed 

wybuchem pierwszej wojny światowej
•  22 maja: juwenalia na POSUL, koncert Warszawskiego Duetu Sentymental-

nego w składzie Gabriela Mościcka i Grzegorz Domański
•  28 maja: Elżbieta Laszczka, zajęcia terenowe uzupełniające kwietniowy wy-

kład Geologia Wisły; spotkanie przy ul. Kłopotowskiego 1/3 (róg ul. Wybrzeże 
Szczecińskie)
•  29 maja: Aleksandra Łogusz i Maciej Margas, Warszawa z wysokości 

3,5 kilometra
•  5 czerwca: dr Robert Gawkowski, Nadwiślańska rekreacja i sportowe życie daw-

nej Pragi; po wykładzie uroczyste zakończenie roku akademickiego i rozdanie 
dyplomów

Aktualny program na najbliższe tygodnie jest zawsze dostępny na stronie 
posul.waw.pl i facebook.com/posul.warszawa.

Z 20 na 21 maja odbędzie się corocz-
na Noc Muzeów. W Warszawie pro-
gram jak zawsze jest niezwykle inten-
sywny – po obu stronach Wisły biorą 
w niej udział 233 instytucje, zarówno 
kulturalne, jak i skupione na rekreacji, 
np. Hala Koszyki, oferując łącznie po-
nad 300 wydarzeń. Wśród nowych 
partnerów znalazły się m.in. Muzeum 
Sue Ryder i Warszawskie Muzeum Tań-
ca. Warto zawczasu zapoznać się z wy-
daną przed imprezą broszurą i zaplano-
wać szlak kulturalnej wędrówki, którą 
ułatwią jak zwykle specjalne linie mu-
zealne komunikacji miejskiej. Wśród 
szczególnych atrakcji wymienić moż-

na zwiedzanie odnowionego Muzeum 
Warszawy na tydzień przed jego ofi-
cjalnym otwarciem (ale wcześniej trze-
ba wygrać ogłoszony przez organizato-
rów konkurs) czy grę miejską Nie śpij, 
zwiedzaj, zagraj! Nie można jednak za-
pominać, że Noc Muzeów obejmuje też 
mniej oczywiste adresy – nawet Dom 
Literatury przygotował na ten wieczór 
bogaty program wydarzeń ze zwiedza-
niem, pokazem spektaklu, koncertem, 
otwartą sceną poetycką i zakończeniem 
konkursu na wiersz inspirowany twór-
czością Juliusza Słowackiego. Ta noc 
powinna trwać znacznie dłużej!

Najdłuższa noc w roku
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Polskie białe złoto
Zamek Królewski otwiera ekspozycję polskiej porcelany 
w ramach cyklu prezentacji zbiorów prywatnych kolekcjo-
nerów. Na wystawie Polskie białe złoto. Porcelana z Korca 
i żBaranówki z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego znajdzie się 
ponad 150 wyrobów z najstarszych polskich manufaktur 
porcelany. Zgromadzone przez Wasilewskiego wytwory 
z Korca i Baranówki to największy po 1945 r. zbiór pro-
duktów tych fabryk – są w nim nie tylko serwisowe talerze, 

ale także 21 innych naczyń 
stołowych: sosjerki, salater-
ki, kafetiery, kosze na owoce 
oraz wazy na zupę. Niemal 
jedną czwartą kolekcji sta-
nowią najróżniejsze rodza-
je filiżanek. Polska porcela-
na wyróżniała się formami 
i zdobieniami – warto przy-
pomnieć sobie czasy, w któ-
rych nakrycie stołu było 
sztuką. Wystawa otwarta bę-
dzie od 13 maja do 9 lipca.

Saska 
świętuje
27 maja odbędzie się 
12. już edycja Święta Sa-
skiej Kępy. W tym roku 
po raz pierwszy główny 
program wydarzenia 
jest kuratorski i odpo-
wiada za niego PROM 
Kultury. Część artystyczna trwać ma nieprzerwanie 13 go-
dzin, a jej hasłem wywoławczym jest Twoja młodość. Jak co 
roku na kilku scenach odbywać się będą koncerty, któ-
rych gwiazdą będzie zespół Lady Pank, w ogródku jorda-
nowskim zorganizowana będzie strefa dla dzieci, wzdłuż 
Francuskiej rozlokuje się strefa gastronomiczno-handlowa. 
Po raz kolejny w Garden Art Gallery przy ul. Obrońców 12 
wystawią się także artyści związani z dzielnicą, tym razem 
uczestniczyć będzie ich aż 23, m.in. Jolanta Caban, Mag-
dalena Hajnosz czy Marek Ałaszewski. Strefa Święta Sa-
skiej Kępy przebiegać będzie od ronda Waszyngtona aż do  
PROMU – od ronda wyruszy też o godz. 12.00 otwierająca 
co roku wydarzenie parada.
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Stolica czyta

Odkłamana 
legenda
Jarosław Górski

Powojenna odbudowa stolicy stała się jednym z mitów 
założycielskich Polski Ludowej, a jednocześnie auten-

tyczną ludową legendą. Doczekała się nie tylko niezliczo-
nych apologii w poezji, prozie, filmie, piosence, sztukach 
plastycznych i historiografii, ale także wielu znakomitych 
rewizji i reinterpretacji (jak choćby ważny wątek znako-
mitego serialu Dom Jana Łomnickiego), wcale mitu nie 
unieważniających, ale wręcz wzmacniających przez nada-
nie mu nowych znaczeń i głębi. Rozpoczęta niemal w dniu 
wyzwolenia i przedsięwzięta w znacznej mierze entuzja-
stycznym wysiłkiem społecznym odbudowa zrujnowane-
go prawie doszczętnie półtoramilionowego miasta, a przy 
tym nadanie temu miastu zupełnie nowego charakteru by-
ły ewenementem w skali świata, dokonaniem, z którego 
mieszkańcy stolicy i całego kraju byli autentycznie dum-
ni, mimo że komplet zasług próbowały tu sobie przypisać 
znienawidzone władze komunistyczne. I oto po przełomie 
1989 r. o odbudowie w dyskursie głównego nurtu albo nie 
mówi się w ogóle, albo mówi się wyłącznie źle, jak o kolej-
nej absurdalnej ekonomicznie i społecznie ekstrawagancji 
stalinowskiego reżimu oraz zbrodni popełnionej na przed-
wojennych właścicielach kamienic i placów. 

Dziś, kiedy główny nurt zaczyna dostrzegać kompromi-
tację kolejnych mitów i przesądów (najczęściej o hiperlibe-
ralnej proweniencji) III RP, odbudowa staje się tematem 
sporu ważnego dla naszej, warszawskiej i polskiej, tożsa-
mości. Można teraz spojrzeć na sprawę z nowej – może bo-
gatszej niż peerelowska jasna i postkomunistyczna czarna 
legenda – perspektywy. Nakładem Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Warszawie ukazała się właśnie niezwykle 
ciekawa publikacja podsumowująca wystawę Spór o od-
budowę. Znajdziemy tu nie tylko niepokazywane dotąd 
szerokiej publiczności dokumenty i materiały z samej od-
budowy, ale i bardzo ciekawe opracowania tematu, roz-
prawiające się z obiegowymi przekonaniami i pokazujące, 
że czarna legenda odbudowy – w nie mniejszym stopniu 
niż biała – nie tylko była motywowana ideologicznie, 
ale wręcz służyła patologiom nowo-starego systemu.

Jak pokazuje w znakomicie udokumentowanym tekście 
Odbudowa Warszawy i miastobójstwo „małego Paryża” re-
daktor zbioru Tomasz Fudala, w latach 90. i po 2000 r. tek-
sty odsądzające od czci i wiary „komunistów” z Biura Od-
budowy Stolicy za centralne planowanie kształtu miasta, 
„grabież” terenów i ruin kamienic, decyzje o nowym wyty-
czeniu arterii i nieodbudowywaniu wszystkich zrujnowa-

nych budynków nieprzypadkowo zbiegły się z patologiami 
reprywatyzacji, handlem roszczeniami, przejmowaniem 
kolejnych domów przez właścicieli świstków. Rzewne opo-
wieści o straszliwej krzywdzie, jaką Bierut i spółka wyrzą-
dzili spadkobiercom przedwojennych właścicieli, skutecz-
nie zagłuszały informacje o krzywdzie dziesiątków tysięcy 
warszawiaków brutalnie zmuszanych do wyniesienia się 
z mieszkań, w których mieszkali od dziesięcioleci, a nawet 
mordowanych – jak Jolanta Brzeska. 

Historia dekretu Bieruta na tle europejskiej myśli 
urbanistycznej zwraca uwagę na konteksty powojennej 
komunalizacji warszawskich gruntów i nieruchomości. 
Przedwojenna stolica Polski odziedziczyła po czasach ro-
syjskiego zaboru śródmieście zabudowane bardzo gęsto, 
w dużej mierze domami z podwórkami studniami i miesz-
kaniami bez dostępu nie tylko do bieżącej wody, kanali-
zacji czy instalacji elektrycznych i gazowych, ale także do 
dziennego światła, świeżego powietrza, zieleni. Ponieważ 
rabunkowa gospodarka rosyjskich władz miejskich dopro-
wadziła do tego, że 93% warszawskich gruntów znajdowa-
ło się w rękach prywatnych, nie było miejsca na gmachy 
miejskie i państwowe, nie było mowy o planowaniu urba-
nistycznym. Dekret Bieruta, jak dowodzi Małgorzata Po-
piołek, nie był wcale inspirowany rewolucyjnymi grabie-
żami u Wielkiego Brata, ale nowoczesną zachodnią myślą 
ekonomiczną i urbanistyczną.

Architekci, urbaniści i światlejsi urzędnicy zdawali so-
bie sprawę, że chaotyczna i ciasna zabudowa jest barierą 
rozwoju stolicy. Radykalne plany komunalizacji warszaw-
skich gruntów i przebudowy miasta powstawały już przed 
wojną i w czasie wojny także w środowiskach uznających 
rząd RP na uchodźstwie. Szczegółowo omawia je w ar-
tykule Warszawa, miasto do przebudowy Ewa Perlińska- 
-Kobierzyńska, ukazując jako ważny kontekst dla planów 
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i dokonań powojennych władz Warszawy i BOS. „Histo-
ria planów dotyczących przekształcenia Warszawy zaczy-
na się na początku XX wieku, osiągając apogeum w la-
tach 30. Na całokształt prac dotyczących miasta składały 
się projekty: podniesienia poziomu higieny i estetyki prze-
strzeni miejskiej, sanacji, ochrony zabytków czy wreszcie 
planowania przestrzennego i regionalnego. Bez sięgnięcia 
do tych koncepcji, stanowiących źródło dla odbudowy, 
nie można stworzyć jej rzetelnego obrazu” – czytamy.

W artykule Skazani na wielkość? Biuro Odbudowy Sto-
licy 1945-1951 Andrzej Skalimowski pisze o okoliczno-
ściach i warunkach pracy instytucji powołanej do pla-
nowania i koordynacji odbudowy. Kierownictwo BOS 
miało niełatwe zadanie pogodzenia dwóch, wydawało-
by się sprzecznych, postulatów: odbudowania Warszawy 
wraz z jej zabytkami i charakterystycznymi elementami 
krajobrazu miejskiego przy jednoczesnym nadaniu jej zu-
pełnie nowego kształtu urbanistycznego stosownego dla 
stolicy dużego europejskiego państwa i pozwalającego na 
rozwój w przyszłości. Dodatkowym, gigantycznym wy-
zwaniem była potrzeba jak najszybszego zapewnienia da-
chu nad głową setkom tysięcy powracających i nowych 
warszawiaków.

Mimo wyjątkowości zniszczenia Warszawy nasze mia-
sto nie było przecież jedynym morzem gruzów w powojen-
nym świecie. Liczne wielkie miasta niemieckie, z Berlinem 
na czele, radzieckie, ze Stalingradem, francuskie, holen-
derskie po wojnie trzeba było budować niemal od pod-
staw. Beata Chomątowska w obszernym artykule Rozdarte 
miasta. Powojenna odbudowa na zachód od Odry omówiła 
trzy przypadki powojennej odbudowy i przebudowy znisz-
czonych miast. Wschodni Berlin – zrujnowany podczas 
rozpaczliwej obrony w kwietniu i maju 1945 r. – stał się 
stolicą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, państwa 
stawiającego sobie za zadanie stworzenie „socjalistycznego 
narodu niemieckiego”, czemu miała służyć także architek-
tura miasta. Holenderski Rotterdam, zburzony podczas 
terrorystycznego niemieckiego bombardowania w 1940 r., 

odbudowywany był jako futurystyczne centrum kapitali-
stycznego handlu. Z kolei odbudową francuskiego Hawru, 
zbombardowanego w 1944 r. przez Anglików, kierował 
niemal jednoosobowo August Perret, który narzucił całe-
mu miastu spójną awangardową doktrynę urbanistyczną. 
Trzy zupełnie odmienne od warszawskiej wizje odbudowy 
można było zrealizować – podobnie jak w Warszawie – 
dzięki komunalizacji miejskich gruntów i centralnemu 
planowaniu.

Znakomitym podsumowaniem publikacji jest rozmowa 
z Antonim Wiesztortem ze współorganizującego wysta-
wę Kolektywu Syrena, od lat działającego w obronie loka-
torów wyrzucanych z mieszkań i prześladowanych przez 
„odzyskiwaczy” warszawskich nieruchomości. Opowiada 
on, jak ogromne znaczenie ma odkłamywanie czarnej le-
gendy odbudowy Warszawy i komunalizacji jej terenów 
dla obrony krzywdzonych warszawiaków. W urzędach 
i sądach nowo kreowani właściciele powołują się na „świę-
te prawo własności”, przekonując, że skoro kupili (choć-
by i za 50 zł) roszczenia do przedwojennej kamienicy, 
to obiekt im się należy. Członkowie ruchów lokatorskich 
badają jednak losy kamienic, wskazują na wartość społecz-
nej pracy ludzi odgruzowujących ich ruiny i pracujących 
przy odbudowie, na materiały zakupione z datków i ofiar 
mieszkańców całego kraju, cegły zwożone z rozbieranych 
kamienic w całej Polsce, na potężne sumy z budżetu pań-
stwa, w końcu na kilkudziesięcioletnie nakłady wyrzuca-
nych teraz mieszkańców służące utrzymaniu budynków 
w dobrej kondycji. 

Miejmy nadzieję, że dzięki takim wystawom jak Spór 
o odbudowę i dzięki takim publikacjom, jak omawiana, 
opowieść o warszawiakach z entuzjazmem odbudowują-
cych swoje miasto i narodzie budującym swoją stolicę po-
wróci do naszej zbiorowej świadomości.

Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. Tomasz 
Fudala, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa 2016

REKLAMA



60

  nr 5/2017

Dwa pomniki, rondo, ulica, kilka tablic i innych trwa-
łych wyrazów upamiętnienia, tytuł Warszawiaka 

Stulecia, a przede wszystkim powszechne, od dziesiątków 
lat panujące przekonanie o wyjątkowym bohaterstwie, 
o poświęceniu się dla Warszawy, o życiu niemal bez skazy. 
Jak sprawić, by biografia takiej osoby stała się pasjonującą 
literacką opowieścią, by nie otarła się o banał, hagiografię, 
jednocześnie nie zabiegała tanimi sensacjami o poczytność 
i unikała nadużywanej ostatnio metody odzierania bohate-
ra z intymności czy balansowania na granicy fałszu i praw-
dy? To wszystko udało się Grzegorzowi Piątkowi, archi-
tektowi, krytykowi i historykowi architektury, autorowi 
biografii Stefana Starzyńskiego Sanator. Ale nade wszystko 
Piątek stworzył znakomitą opowieść o fragmencie historii 
Polski, historii Warszawy, o życiu elit politycznych II RP 
i o życiu Stefana Starzyńskiego, wartką opowieść literac-
ką – i to zwróciło szczególną uwagę jury Nagrody Literac-
kiej m.st. Warszawy.

Niektórzy recenzenci uznali, że tą książką Piątek strąca 
Starzyńskiego z piedestału; nie uważam, by tak czynił. Ba, 
że cel taki mógł mu w ogóle przyświecać. Autor ukazał swe-
go bohatera w sprawiedliwym świetle faktów, przywrócił 
mu należyte proporcje ocen, opisał wielkość, ale i słabości 
tej postaci, uwypuklił niepodważalne zasługi dla miasta.

Nie podważa Piątek – ani nie obala – utrwalonego wi-
zerunku prezydenta, oddanego budowie nowoczesnej me-

tropolii i bohatersko ryzykującego, a w konsekwencji po-
święcającego swe życie dla obrony honoru miasta i jego 
mieszkańców. Ale ukazuje tę niewątpliwie ważną postać na 
tle złożonych politycznych uwarunkowań funkcjonowania 
II RP, tłumaczy jego karierę jako wypadkową działań ście-
rających się koterii i ugrupowań, jako element, część skła-
dową i trybik wielkiej politycznej machiny przedwojennej 
Polski. Starzyński, mając legionową przeszłość, nie pozo-
stawał jednak w ścisłej grupie przybocznych Marszałka; za-
kończył służbę ze stosunkowo niską rangą – kapitana, a ma-
jorem został dopiero wiosną 1934 r., już jako rezerwista. 
W awansach w służbie cywilnej upatrywał zapewne szansy 
na wślizgnięcie się między rządzących Polską pułkowników. 
I chyba tym właśnie należy tłumaczyć te fragmenty przemó-
wienia Starzyńskiego z 18 marca 1934 r., w których imieni-
ny Józefa Piłsudskiego nazwał świętem wiosny narodu, a sa-
mego solenizanta – słońcem Polski. A może tak uważał?

W swym osobistym planie awansów nie uwzględniał 
Starzyński zajmowania się Warszawą. Ambicje miał uloko-
wane gdzie indziej i gdy otrzymał to zadanie, traktował je 
początkowo jako kolejny rozkaz Marszałka do sprawnego 
wypełnienia – tyle że na drodze do realizacji upatrzonego 
przez siebie celu, jakim było zajęcie fotela ministra skarbu, 
a może nawet wicepremiera. A jednak, i pokazuje to Grze-
gorz Piątek wyraźnie, ten komisaryczny zarządca Warsza-
wy, nigdy do końca nieaprobowany przez polityków nie 
tylko z przeciwnych ugrupowań, poczuł w pewnym mo-
mencie, że jest w stanie Warszawę zmienić, unowocześnić, 
rozbudować; w pracy dla niej znalazł spełnienie swych am-
bicji i szansę na objęcie pozycji politycznej mocniejszej niż 
sam formalny tytuł prezydenta miasta. W powszechnym 
odbiorze umyka fakt, że Starzyński nigdy nie był wybra-
ny na to stanowisko. Zawsze był jedynie mianowany przez 
Radę Ministrów – tak po raz pierwszy, w lipcu 1934 r., jak 
i po raz ostatni, w kwietniu 1939 r., gdy po latach zawie-
szenia prac rady miasta wreszcie doszło do wyborów prezy-
denta. Przegrał wtedy walkę z Tomaszem Arciszewskim, 
przyszłym emigracyjnym premierem, następcą Mikołaj-
czyka. Wobec faktu, że żaden z kandydatów nie zwycię-
żył, bo Arciszewski nie otrzymał wymaganej liczby gło-
sów, rząd ponownie powołał Starzyńskiego, kandydata 
przegranego, ale ze swego obozu politycznego.

Grzegorz Piątek, ukazując tło historyczne i uwarunko-
wania kariery Stefana Starzyńskiego, skłania nas, choć sam 
tego wyraźnie nigdzie nie sugeruje, do dokonywania porów-
nań czasów przeszłych ze współczesnymi. Gwałtowne czyst-
ki w armii, wymiana urzędników, stawianie tylko na swoich 

Pokochać Warszawę
Tekst laudacji Rafała Skąpskiego, członka jury Literackiej Nagrody m.st. Warszawy, 
wygłoszonej podczas gali jej wręczenia w Teatrze Studio 27 kwietnia 2017 r.

literacka Nagroda m.st. Warszawy
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zaufanych nominatów, wywo-
dzących się najczęściej z grupy 
legionistów o najdłuższym sta-
żu. Historia się powtarza...

Książka przestaje więc być 
tylko biografią jednego ważnego 
dla Polski i jej stolicy człowieka, 
a staje się obrazem epoki, anali-
zą sposobu uprawiania polityki 
i wynikających stąd personal-
nych rozgrywek. Jednocześnie 
ukazuje przemianę Starzyń-
skiego z chłodnego urzędnika, 
łaknącego kariery i awansów, 
w zafascynowanego Warsza-
wą i możliwością jej przeobra-
żenia warszawskiego patriotę. 
Starzyński został wyznaczony 
do uporządkowania organiza-
cyjnych i finansowych podstaw 
funkcjonowania stolicy, zmiany 
systemu zarządzania miastem, 
przygotowania warunków do 
przeprowadzenia wyborów rady 
miasta i prezydenta. Termin tego ostatniego zadania prze-
suwany był kilka razy, co powodowało, że Starzyńskiemu 
przedłużano parokrotnie mandat komisarycznego zarządcy 
miasta. Ale dostrzegł inne jeszcze możliwości i pola działań, 
jakie wynikały z pełnionej funkcji – przeobrażenie i uno-
wocześnienie Warszawy, jej rozbudowę, sprawienie, by sta-
ła się nowoczesnym miastem europejskim – a może nawet 
światowym. Starzyński zastał Warszawę z dobrze zorgani-
zowanym Śródmieściem, ale dzielnice dalsze od centrum, 
np. Mokotów, gdzie sam mieszkał, były zabłoconymi pery-
feriami, graniczącymi z polami uprawnymi i pastwiskami. 
Nie wszystkie plany zdążono zrealizować, a nawet zacząć 
realizować, ale pobudzona przez Starzyńskiego myśl archi-
tektów i urbanistów przetrwała czas okupacji i odrodziła 
się, gdy Warszawę podnoszono z gruzów i ruin. Spora część 
współautorów przedwojennej koncepcji przebudowy mia-
sta włączyła się po 1945 r. do tworzenia nowych rozwiązań 
urbanistycznych stolicy. Piątek zamieszcza w książce mało 
znane zdjęcie (publikowała je Beata Chomątowska w nomi-
nowanej w ubiegłym roku książce Pałac. Biografia intym-
na), na którym Starzyński pochyla się nad makietą nowej 
dzielnicy miasta. Spomiędzy bloków szybuje ku niebu bu-
dynek o kształcie inspirowanym architekturą Nowego Jor-
ku i Moskwy. Wypisz, wymaluj – Pałac Kultury i Nauki! 
Okazuje się, że „prezent Stalina” wcale nie był oryginalnym 
pomysłem.

Grzegorz Piątek na przykładzie Starzyńskiego ukazuje, 
jak często los jednostki zależy od przypadku, splotu oko-
liczności, jak jedna decyzja może diametralnie zmienić tok 
wydarzeń, przyszłość człowieka i jego ocenę przez historię. 
Wizjoner Starzyński, autor przemyślanej i dopracowanej 

wizji modernizacji i rozbudowy miasta, bohaterski cywil-
ny szef obrony stolicy w dniach jej oblężenia, symbol odwa-
gi, bohaterstwa, patriotyzmu, dobrego zarządzania, żarliwy 
warszawiak, entuzjasta przemian – mógł się zapisać w hi-
storii całkowicie inaczej. Mógł pozostać postacią niewiele 
znaczącą i – jak wielu jego protektorów i przyjaciół – być 
internowany, poddany represjom i rozliczeniom. Gdyby 
Starzyński wraz z całą rządową ekipą opuścił Warszawę na 
początku wojny lub zbiegł na zachód tuż po kapitulacji mia-
sta, trafiłby zapewne do obozu odosobnienia – mimo ewi-
dentnych zasług dla stolicy i jej mieszkańców. Ekipa premie-
ra Sikorskiego była stanowcza i zdecydowana w rozliczaniu 
tzw. sanatorów. Mógł więc trafić Starzyński jesienią 1939 r. 
przed komisję płk. Ignacego Modelskiego, zajmującego się 
weryfikacją oficerów w paryskim hotelu Regina, albo póź-
niej do obozu w Cerizay pod Angers. Mógłby też znaleźć 
się w obozie dla piłsudczyków na wyspie Bute w Szkocji, 
zwanej Wyspą Węży, w Rothesay w pobliżu Glasgow. Był 
tam m.in. internowany Marian Zyndram-Kościałkowski, 
premier II RP, a wcześniej poprzednik Starzyńskiego na sta-
nowisku prezydenta Warszawy.

Autor kończy książkę pytaniem uniwersalnym, które 
możemy stawiać z lekką modyfikacją wobec losu wielu 
bohaterów, wielu symboli naszej historii. Pytanie to pa-
dło w obozie w Murnau podczas rozmowy płk. Tadeusza 
Tomaszewskiego z gen. Tadeuszem Kutrzebą i brzmi: 
„Co jest lepsze, czy burmistrz bez legendy, ale żywy, czy 
też burmistrz z legendą, ale półtora metra pod ziemią?”. 
Nie ma na nie odpowiedzi.

Grzegorz Piątek, Sanator,
wyd. W.A.B., Warszawa 2016

Przyjęcie u prezydenta Stefana Starzyńskiego z okazji pobytu w Warszawie burmistrza Budapesztu Karola Szendy (obaj stoją 
pośrodku), po obu ich stronach: płk Franciszek Sobolta, wówczas zastępca dowódcy 36 pułku piechoty, i jego żona, rzeźbiarka Zofia 
Soboltowa; siedzą: druga od lewej Janina Tereszczenko, następnie Nina Herget i Eugenia Umińska — malarki; czerwiec 1936 r.
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W   1834 r. w wydanym we Lwowie almanachu pol-
skich romantyków ludolubów Ziewonia ukazał się 
szkic Przekupka warszawska. Jego autorem był Ka-

zimierz Władysław Wóycicki, notabene późniejszy varsavianista, 
autor m.in. bezcennego dziś opracowania Warszawa i jej społecz-
ność w początku naszego stulecia oraz pierwszej monografii cmenta-
rza Powązkowskiego. Wóycicki, zgodnie z ówczesną ludoznawczą 
praktyką, potraktował bohaterkę swojego artykułu nie „mędrca 
szkiełkiem i okiem”, ale z protekcjonalnym rozbawieniem, jako zja-
wisko egzotyczne, choć bliskie:

Jest to najdziwaczniejszy twór babi; krokodyl niewieście-
go rodzaju. Rzemiosło przekupek jest szeroko rozgałę-
zione w Polszcze, są różne zatem ich rodzaje; pierwszy 
i najprzedniejszy [jest] rodzaj przekupek warszawskich. 
Obdarzone nadzwyczaj zwinnym językiem, więcej nim 
przez dzień napracują niż wygłodniały mrówkojad. Cha-
rakterystyka ich jest tak oryginalna, że kto raz zobaczył 
tylko przekupkę warszawską, już tego obrazu nigdy nie 
utraci z pamięci. Oko zachowa [dla] myśli tak spaniałą 
masę ciała, co kaczym chodem, na słonich nogach jed-
nakowej grubości od kolan do stopy, przechodzi spania-
le; ucho przechowa ten organ mocny, co nad wszelkimi 
chórami wielkich oper jeszcze by przemagał, i panował 
wszystkim. Dodajmy do tego oblicze poważne, tłuste 
zwyczajnie, dwa policzki wypukłe, czerstwością bura-
kowatej farby nadobne; oczy żywe, co szczególniej ja-
śnieją ogniem brylantu w uniesieniach i gniewie; owa 
rączka pełna zaśniedziałych pierścieni, co by w starożyt-
nej Szkocji na obrożę niewolników szyi mogły posłużyć; 
owa jupka krótka po kolana, futerkiem podszyta; spodni-
ca z niewielką fałdą, zgrabna, na jędrnem zawieszona 
ciele, i czepiec odwiecznego kształtu, czterołokciową 
chustką zawiązany, a będziem mieć zbliżony przynaj-
mniej obraz, z rodzaju przekupek warszawskich.

A dalej – co dziś brzmi jak zjadliwa ironia, ale w la-
tach 30. XIX w. mogło być traktowane poważnie – przy-
tacza Wóycicki opinię uczonych lekarzy, którzy ponoć nie 
spotkali się jeszcze z przypadkiem śmierci warszawskiej 
przekupki z powodu suchot, dzięki bowiem nieustan-
nej gadaninie i pyskówkom „są albowiem zabezpieczone 
przez ciągłe ćwiczenie płuc, które codziennie zmacniają”. 
Z opisu Wóycickiego wynika, że warszawskie przekupki 
od dawna, a więc co najmniej od XVIII w., cieszyły się 
w całej Polsce sławą przede wszystkim niezrównanych dys-

kutantek, takich, których przegadać nie sposób i nie warto 
nawet próbować. Wóycicki przytacza znane powszechnie 
powiedzenie: „wygadana jak przekupka warszawska” i pi-
sze, że pod tym względem „innych miast kobiety tego ce-
chu są tak podobne do niej jak koń polski znędzniały do 
arabskiego rumaka na stajni szacha perskiego”. Gdyby ja-
kaś elegancka, a wygadana mieszczka odwiedzająca Stare 
Miasto w celu zrobienia zakupów próbowała kręcić no-
skiem na zbyt wysokie ceny produktów, usłyszałaby:

Też mi pani od Szlązka,
W plecach szeroka, a niżej wąska!

Albo i rozbudowaną wersję, jaką usłyszeć mogła, kupu-
jąc towar u podmiejskich kmieci (a pod miastem znaczyło 
wtedy nieco tylko za ulicą Zakroczymską):

Panienka od Szlązka, 
U trzewika wstążka, 
Złote zausznice, 
Jedwabne spódnice, 

Najdziwaczniejszy twór babi
jarosław Górski
Od krokodyla niewieściego rodzaju do wzorca niewieściej 
ofiarności – nieśmiertelne warszawskie przekupki w legendach i literaturze

Franciszek Kostrzewski, Śledziarka, drzeworyt, 1863 r.
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Na szyi korale, 
Zęby jak szynale [gwoździe – JG], 
Głowa jak niedźwiedzia, 
Oczy jak u śledzia, 
Nogi jak stępory, 
Piersi gdyby wory, 
Ręce jako grabie, 
Twarz podobna żabie.

Śląsk był tu synonimem światowych pretensji i ma-
nier, które oczywiście warszawskim przekupkom nie 
imponowały.

Każda z nich miała mieć skłonność do forsowania swo-
jej woli nie tylko na straganach, ale i w domowych pie-
leszach. Według Wóycickiego nieprzejednany charak-
ter i kłótliwość kobiet handlujących na Starym Mieście 
nieuchronnie doprowadzały ich mężów do przedwcze-
snego zgonu, a hoże wdowy po odbyciu krótkiej żałoby 
natychmiast znajdowały sobie ich młodszych następców 
(przeważnie lokajów lub furmanów), niepamiętających 
o tym, że „u wdowy chleb gotowy, ale nie każdemu zdro-
wy”. Małżonek warszawskiej przekupki niejednokrot-
nie zaznał nie tylko ostrego języka, ale i oręża, którym  

władanie jego żona wyćwiczyła w sporach z koleżankami 
po fachu: konwi albo drążka od miotły. Nie mógł nato-
miast liczyć na wyłączność uczuć małżonki, bowiem jur-
ność warszawskich przekupek i ich zamiłowanie do mło-
dych chłopców także przeszły do legendy i opiewane były 
w piosenkach:

Jestem sobie Marcinowa, 
Mieszkam sobie w Starem Mieście, 
Wart mój stragan złotych dwieście: 
Mam pietruszkę, mam ogórki, 
Pójdźcie chłopcy do komórki.

Czy warszawskie „kobiety tego cechu” zmieniły się 
przez ćwierćwiecze, czy też potrzebowały życzliwszego 
piewcy niż Wóycicki? Józef Ignacy Kraszewski, opisując 
w powieści Dziecię Starego Miasta Warszawę z lat 1860- 
-1861, charakteryzuje przekupki dużo życzliwiej, choć prze-
cież także akcentując ich kłótliwość i pyskatość: „Sławna 
owa przekupka Starego Miasta łaje straszliwie, ale zobacz ją, 
gdy strapione dziecię pociesza! Łzy też jej leją się po twarzy 
strumieniem i gotowa niezdarnemu łobuzowi wymierzyć 
policzek upomnienia, nieszczędzący zębów, ale pewnie po 
cichu odda ostatni grosz dla miłości Bożej”.

Franciszek Kostrzewski, Gałganiarka, drzeworyt, 1861 r.Franciszek Kostrzewski, Obarzanczarka, drzeworyt, 1861 r.
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Szczególnym takiej przekupki przykładem jest u Kra-
szewskiego owocarka Jędrzejowa Plewina, matka głów-
nego bohatera powieści, Franka. Wcześnie owdowiała 
mieszkanka Starego Miasta to kobieta „prosta, ale wiel-
kiego serca i macierzyńskiego poświęcenia bez granic. 
Kochała swojego Franka nad życie i postanowiła go bądź 
co bądź wykierować, jak mówiła, na człowieka. Nie było 
ofiar, których by dlań nie uczyniła; znosiła chłód, głód, 
nędzę, byle chłopcu dostarczyć środków wychowania, by-
le mu dać bujnie i swobodnie rosnąć. [...] Jędrzejowa sa-
ma ledwie czytać i pisać umiejąca czuła, że największym 
dobrodziejstwem dla Franka będzie wykształcenie; cału-
jąc go, trzymała niecierpliwego u książki; sama odprowa-
dzała do szkoły, pilnowała lekcji, słuchała ich i zgadywa-
ła, gdy chłopak nie umiał. Instynkt ten także nauczył ją, 
że z dzieckiem gorącym, niecierpliwym, wrażliwym bez 
miary inaczej jak miłością i dobrocią dojść do końca nie 
było można”.

Kraszewski, odwołując się do obiego-
wego, niezbyt życzliwego przekonania 
co do moralnej wartości przekupek, wy-
raźnie z nim polemizuje. O przekupkach 
mówią źle bohaterowie o wysokim spo-
łecznym statusie, choć o niskim poczuciu 
patriotycznej powinności, umieszczając 
je pośród warszawskiego motłochu. Fra-
nek Plewa jest już na starcie odrzucony 
przez profesora Czapińskiego – bardzo 
zbiedniałego, ale jednak wspominające-
go dawną świetność – jako kandydat do 
ręki jego córki Anusi, bo przecież po sy-
nu przekupki porządny ojciec nie może 
się spodziewać niczego dobrego. Tymcza-
sem to właśnie Jędrzejowa, obok pociągu 
do nauki i sztuki, przekazała swojemu je-
dynakowi miłość do ojczyzny, tak żarli-
wą i ofiarną, jaką nie mogli się poszczycić 
przyzwyczajeni do wygód delikatni syno-
wie bogaczy.

A Magda, tytułowa bohaterka popu-
larnego w latach 90. XIX w. dramatu 
Przekupka warszawska Adama Bełci-

kowskiego, sprzedaje obwarzanki i kiełbasę żołnierzom 
generała Kościuszki podczas wojny 1792 r. Wyszczekana 
i śmiała, jak kazała legenda, jednak ceniąca sobie swoją 
panieńską cześć, chłopców próbujących z nią flirtować nie 
zaprasza do komórki, ale daje im solidną słowną odpra-
wę. „Ej, Magda, wszystko smaczne, co u ciebie w koszu, 
ale masz ty jeszcze smaczniejsze rzeczy” – mówi jej jeden 
z wiarusów. I słyszy na to: „Tylko się z tem nie odzywaj, 
wara! Sprzedaję uczciwie mój towar, ty mi za to zapłacisz, 
a gdybyś nie miał, to ci dam za darmo, bo się bijesz za oj-
czyznę, ale z umizgami daj sobie spokój!”. Jednak nawet 
Magda zapomni języka w gębie, kiedy spotka samego Ko-
ściuszkę. Z miłości do generała, ale i do ojczyzny, pójdzie 
ze szpiegowską misją pomiędzy żołnierzy pruskich i odda 
życie za wolną Warszawę.

I Kraszewski, i Bełcikowski czynią wzorcami kobiecego 
patriotyzmu właśnie warszawskie przekupki, a więc kobie-
ty z najniższych warstw, którym co najmniej od stulecia 
powszechnie przypisywano złe prowadzenie się i fatalne, 
wręcz niekobiece obyczaje. Tworzą w ten sposób legendę – 
kontynuowaną potem choćby w opowieściach o Powsta-
niu Warszawskim – stołecznych nizin przepojonych miło-
ścią do swojego miasta, do ojczyzny, gotowych dla nich do 
najwyższych ofiar. Miało to miejsce w wieku XIX, a więc 
stuleciu przemiany sarmackiego pojęcia narodu szlachec-
kiego w nowoczesne wyobrażenie polskiej tożsamości 
obejmującej wszystkie warstwy społeczne.

Kercelak, kobiety handlujące ubraniami, 1944 r.

Przekupka śpiąca przy straganie na bazarze przy Hali Mirowskiej, w tle bloki  
osiedla Za Żelazną Bramą
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W maju kończy się po trzech latach kolejny etap pro-
jektu odNowa, czyli modernizacji głównej siedzi-

by Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta, zre-
alizowanej przez Urząd m.st. Warszawy przy znaczącym 
wsparciu funduszy z Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Prace pochło-
nęły ponad 64 mln zł; to pierwsze prowadzone na taką 
skalę działania konserwatorskie od czasu powojennej od-
budowy Starówki. 11 należących do Muzeum Warszawy 
kamienic, połączonych ze sobą systemem labiryntowych 
korytarzy dostosowanych do potrzeb wystawienniczych, 
odzyskało swój blask. W pracach modernizacyjnych obok 
przystosowania budynków do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami duży nacisk położono na bezpieczeństwo 
zbiorów – Muzeum Warszawy jako czwarta taka placów-
ka w Polsce (m.in. po Wawelu i warszawskim Zamku Kró-
lewskim) zainstalowało system gaszenia pożarów przy po-
mocy gazu, co odbywa się bez szkody dla zgromadzonych 
artefaktów.

Muzeum oddane Warszawie
Muzeum, choć kameralne (względy przeciwpożarowe 

pozwalają na równoczesną obecność tylko 200 odwiedza-
jących), dysponuje ogromnymi zbiorami. Na nowo otwar-
tej ekspozycji prezentowanych będzie około 7000 obiek-
tów spośród 300 tys. posiadanych w kolekcji. Rzeczy 
warszawskie, bo taki tytuł nosi pierwsza z otwieranych 
wystaw stałych, to opowieść o historii miasta nie tylko 
poprzez związane z nim dzieła sztuki, ale i przedmioty 
codziennego użytku jego mieszkańców, podzielona na  
21 tematycznych gabinetów. W pierwszej kolejności dla 
zwiedzających otwartych zostanie osiem z nich – resz-
ta planowana jest na drugą połowę roku. Poza tym, jak 
w każdym nowoczesnym muzeum, i tu znajdzie się ka-
wiarnia, księgarnia i biblioteka varsavianistyczna. Dwu-
dniowe, promujące otwarcie Muzeum Warszawy w nowej 
odsłonie wydarzenie na Rynku będzie mieć miejsce 26- 
-28 maja i obejmie m.in. instalację labirynt nawiązującą do 
układu sal muzealnych, projekcje na fasadach staromiej-
skich kamienic i koncert Sinfonii Varsovii.
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Nowa weranda o żelaznej konstrukcji, na 
tysiąc osób, paradne schody od strony 

ulicy Chopina, scena i pierwsza w Warsza-
wie nowoczesna fontanna, z „motorem elek-
trycznym” pod ziemią, bijąca strumieniem 
na siedem metrów w górę – niestety, po 
wszystkich tych cudach nie pozostał żaden 
ślad. Większość z nich przestała istnieć już 
w latach międzywojennych. Szkoda. Gdyby 
przetrwały, dziś znajdowałyby się w pod-
ręcznikach sztuki polskiej XX w.

Dolina Szwajcarska to legenda! Zresztą 
była nią już w chwili, gdy Doroszkiewicz 
i Załęski zlecali jej przebudowę w 1908 r. 
Zawsze było tu elegancko. Tu spotykały się 
warszawskie elity towarzyskie, umawiano 
się na randki, kojarzyły się ze sobą pieniądze 
i nazwiska. W niedziele w Dolinie bywali 
zamożni mieszkańcy szybko zabudowują-
cej się dzielnicy. Latem tańczono, bawiono 
się w teatrzykach, zajadano ciastkami z kre-
mem i popijano kawę. Zimą kręcono piru-
ety na lodzie. Obowiązywał bon ton. Była 
belle époque i fin de siècle. „Nie ma w War-
szawie miejsca, które mogłoby rywalizować, 
które mogłoby równą szczycić się popular-
nością, i tak od dawna, jak właśnie Dolina.  

Historia mniej znana

Secesja w Dolinie Szwajcarskiej
jerzy s. majewski
„Niech kosztuje, co chce. Dolina musi być doprowadzona do świetności!”. 
Dwaj przedsiębiorcy, panowie Doroszkiewicz i Załęski, nie liczyli się z pieniędzmi. 
W 1909 r. w Dolinie Szwajcarskiej przy ulicy Chopina powstała jedna z najbardziej 
frapujących w Warszawie realizacji w stylu późnej secesji

Dolina była od lat wielu dla warszawia-
ka symbolem dobrej zabawy i dobrego to-
nu [...], gdzie zbierał się kwiat wybornego 
towarzystwa stolicy, słowem tout Varso-
vie” – przekonywał w 1909 r. dziennikarz 
tygodnika „Świat”.

Popularność Dolina zaczęła zdoby-
wać po 1852 r., gdy kupili ją Dziechciń-
scy i Winniccy. Wznieśli na jej skraju od 
strony Alej Ujazdowskich Salon Wiel-
kiej Alei, zaprojektowany przez Ignacego 
Leopolda Essmanowskiego. Była to du-
ża neorenesansowa budowla z najwięk-
szą w ówczesnej Warszawie salą koncer-
tową. Kilkanaście lat później, w latach 
1867-1869, kolejny właściciel, kupiec 
bławatny Antoni Włodkowski, dokonał 
rozbudowy salonu. Projektantami byli 
budowniczy Sztark z Berlina i miejsco-
wy architekt Ludwik Żychliński. Przed 
budynkiem zrealizowano taras. Ozdob-
ną posadzkę w środku położyli mistrzo-
wie w tej dziedzinie – firma meblarska 
Simmlerów. Wnętrza były bardzo deko-
racyjne, dokładnie takie, jakie powinny 
być w epoce eklektyzmu, gdy standardy 
elegancji w cywilizowanym świecie wy-
znaczał dwór Napoleona III.

Gdy zaczął się sezon 1909 r., bywalcy nie mogli się na-
dziwić zmianom, jakie tu zaszły, chociaż przearanżowa-
na Dolina pozostała sobą. Dawny Salon Wielkiej Alei stał 
nadal, lecz pojawiło się też wiele nowych obiektów. Przed 
Salonem Czesław Przybylski i Zdzisław Kalinowski, ar-
chitekci młodzi, ale już uhonorowani kilkoma nagrodami, 
zbudowali werandę o lekkiej żelaznej konstrukcji. Obszer-
ną – aż na tysiąc osób. Niewiele możemy powiedzieć na 
temat jej wystroju, wiemy tylko – jak dowodził tygodnik 
„Świat” – że skomponowana została w „modern-stylu”, a to 
być może oznaczało geometryzującą secesję wiedeńską. Czy 
wypełnioną szkłem konstrukcję zdobiły witraże, odlewane 
z metalu maski, geometryczne dekoracje? Nie wiemy, ale do 
wzorów wiedeńskich nawiązywało całe urządzenie Doliny. 
„Pod werandą urządzono zgrabny établissement. Tu, w razie 

Ceramiczna maska z wylewką na wodę w podwórku kamienicy przy ul. Poznańskiej 38. 
Podobna maska (bez wylewki) umieszczona została na schodach w Dolinie Szwajcarskiej 
nad kompozycją Stanisława Jagmina

Aniela Grodecka jako Wiosna  
w kabarecie Chochlik –  
w stroju z magazynu mód B. Hersego, 1909 r.
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niepogody, można się schować, usiąść, słuchać z dala muzy-
ki. A przy tem wiedzieć należy, że jest to najakustyczniejszy 
punkt ogrodu” – dodawał „Świat”.

Za rewelacyjny pomysł młodych architektów uznano 
oświetlenie. Przez całą długość Doliny poprowadzili oni 
metalowe konstrukcje – rodzaj pergoli, tyle że nie z rozpię-
tymi na niej różami, lecz zainstalowanymi lampami, trakto-
wanymi jak nowoczesny ornament XX wieku. Tworzyły one 
„szpaler elektryczny”. Jednak chyba najbardziej efektownym 
obiektem były nowe, tarasowo ukształtowane schody wiodą-
ce do Doliny od strony ulicy Chopina. Zachowana fotogra-
fia świadczy, że była to niezłej klasy architektura ogrodowa 
utrzymana w duchu później secesji, silnie przetwarzającej 
formy klasycyzmu i empiru; architektura modna i odnaj-
dująca wzory w ówczesnych czasopismach architektonicz-
nych. Schody musiały połyskiwać w słońcu, dekorowały je 
bowiem liczne elementy ceramiczne, układające się w geo-
metryczne wzory. Zacytujmy raz jeszcze tygodnik „Świat”: 
„Schody kamienne podwójne ułatwiają 
wejście i wyjście dla całego tłumu na-
raz. W środku tarasu frontem zwróco-
ny ku Dolinie wodotrysk majolikowy, 
pełen smaku i wdzięku, wykonany wg 
rysunku utalentowanego artysty rzeź-
biarza p. Stanisława Jagmina” – czy-
tamy. Dodajmy, że Jagmin był przed 
1914 r. autorem wielu dekoracji majoli-
kowych zdobiących wnętrza warszaw-
skich budynków, podwórka i elewacje. 
Niestety, niewiele z tego pozostało. Jed-
ną z jego kompozycji zdobiących „wo-
dotrysk”, powstałą w 1910 r., można do 
dziś oglądać w łaźni Pod Messalką przy 
Krakowskim Przedmieściu. Jagmin 
kontynuował współpracę z Czesławem 
Przybylskim, projektując już w następnym roku dekorację 
w Galerii Luxenburga przy ul. Senatorskiej 29. Przybylski 
musiał być chyba zadowolony ze swojego dzieła w Dolinie 
Szwajcarskiej, skoro już w 1910 r. wynajął mieszkanie w są-
siadującej z Doliną secesyjnej kamienicy Spokornego (pro-
jekt Dawida Landego; dziś nieistniejąca). Tutaj też umieścił 
swoją pracownię.

W ramach przebudowy Doliny w 1909 r. powstała też 
estrada – czy może raczej muszla koncertowa – zapro-
jektowana przez Edwarda Trojanowskiego, młodopol-
skiego malarza, architekta wnętrz, witrażystę, współ-
założyciela krakowskiego towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Trojanowski był też autorem kurtyny o no-

woczesnej, secesyjnej dekoracji, wyraź-
nie inspirowanej polską sztuką ludową. 
W 1909 r. estradę opanował teatr kaba-
retowy Chochlik. Prowadził go Tade-
usz Ulanowski, poeta, pisarz, satyryk, 
konferansjer i aktor. „Znajdziemy tam 
wszystko. Smętną piosenkę obok bar-
dzo wesołej, poezję i taniec, melancho-
lię i koncept, spokój i powagę, sąsiadu-
jące z muzą dość głęboko dekoltowaną” 
– to znowu „Świat”. Tak oto w Dolinie 
Szwajcarskiej rodził się znakomity ka-
baret warszawski, który swoją świet-
ność miał osiągnąć w dwudziestoleciu 
międzywojennym.

Dolina Szwajcarska to też oczywi-
ście koncerty, pokazy mody, konkursy, 

np. na najpiękniejszy kapelusz, zorganizowany 6 czerwca 
1909 r. Na pewno przyjemnie było słuchać koncertów, 
flirtować lub plotkować, wylegiwać się w słońcu przy fi-
liżance kawy. A ta należała do najlepszych w Warsza-
wie. Podawano ją w kawiarni Wiedeńskiej. I tu królował 
styl geometrycznej secesji wiedeńskiej. Ze stolicy Austrii 
przybył też barista. „Wiedeńczyk w oczach publiczności 
preparuje napój aromatyczny – zupełnie á la Viennoise, 
tak że co do czystości kawy, a zastępowania jej na przy-
kład figową albo cykorią żadnych wątpliwości być nie 
może. Do stylu tej oryginalnej kawiarni dostrojono i me-
belki szykowne, lekkie, a także wiedeńskie” – czytamy. 
Dolina swój czar zachowała do 1939 r. W latach między-
wojennych była na nowo aranżowana. Wykorzystywano 
ją też do urządzania wystaw, jak Międzynarodowa Wy-
stawa Higieniczno-Sanitarna w 1927 r. 

W 1944 r. zabudowa doliny została zniszczona. Dziś 
Dolina to jedynie średnio zadbany skwer. Po dawnej świet-
ności tego miejsca zostały już tylko wspomnienia.

Muszla koncertowa w Dolinie Szwajcarskiej, 1909 r.

Secesyjne schody w Dolinie Szwajcarskiej, 1909 r.
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Ten kapelusz zdobył pierwszą nagrodę w konkursie 
6 czerwca 1909 r. Czarny, wykonany z włosia, 
podbity czarnym tiulem z pięcioma strusimi piórami  
i czarną aksamitką
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz

J. 
Ro

qu
eb

la
ve

Graficzny  
na Centralnym

Errata! W poprzedniej „Stolicy” wspominałem plac 
Trzech Krzyży ze szczególnym wyróżnieniem budynku 
oznaczonego numerem 16, ponieważ tam mieściła się re-
dakcja tygodnika „Szpilki”, do którego udało mi się we-
drzeć za młodu w charakterze współpracownika, a potem 
na króciutko nawet redaktora graficznego. Był to wielki 
sukces, bo w „Szpilkach” – tu cytat – „…rysowali najlepsi, 
Ferster, Flisak, Lipiński, Zaruba, Ziomecki”. Niestety, uak-
tywniło się w „Stolicy” coś, co kiedyś nazywane było cho-
chlikiem drukarskim (dziś pewnie też, tyle że na pewno 
już z angielska) i co zmieniło mi Ziomecki na Ozimecki. 
Przeraziłem się, że ktoś może pomyśleć, że nie pamiętam 
nazwiska kolegi, stąd gwałtowna potrzeba sprostowania. 
Ziomecki! Zbyszek Ziomecki, bardzo zasłużony nie tylko 
w okresie „Szpilkowym”, ale i w stanie wojennym, kiedy to 
obśmiewał wojskową władzę w wydaw-
nictwach podziemnych. 

Przy okazji tej pomyłki zadumałem 
się nad postępem, który udoskonala nie 
tylko technikę drukarską, ale i system 
produkowania błędów. Dawniej można 
było, składając stronę, pomylić czcion-
ki w tytule, bo to był tzw. skład ręcz-
ny – wstawiało się czcionki jedna po 
drugiej – lub też pomylić w szpalcie ko-
lejność wierszy odlanych na linotypie. 
Zecer to poprawiał, wyjmując ołowiane 
klocki przy pomocy specjalnego szpi-
kulca – zapomniałem, jak się nazywał – 
według instrukcji redaktora graficzno-technicznego, czyli 
moich. Do dziś mi zostało, że umiem bez kłopotu odczytać 
tekst „odwrotny”, czyli taki, jak na stemplach, w dodatku 
„do góry nogami”. Nie wiem, dlaczego, ale tak jest łatwiej. 
Głównym producentem dzisiejszych błędów jest oczywi-
ście komputer, o czym wiedzą wszyscy, którym boleśnie 
i bez sensu pozmieniały się w ważnych tekstach nazwiska 
albo nazwy miejscowości. Przyznam się, że w moim kom-
puterze automatyczną korektę mam wyłączoną, ponieważ 

nie mogłem znieść stałych prób wmówienia mi, że Bareja 
nazywał się Breja, Kaczmarek – Karczmarek, a Bielecki – 
Kielecki. Kiedyś pisałem coś na chwałę mojego ulubionego 
artysty Bustera Keatona i komputer zmienił mi na Luster 
Katona, ale to przynajmniej od razu rzucało się w oczy, 
Karczmarek był trudniejszy do wyłapania. 

Napomknąłem przed chwilą, że bywałem redaktorem 
graficznym i technicznym (dwutygodnik „Uwaga”, tygo-
dnik „itd”), by przejść do tematu warszawskiego i zwierzyć 
się, że moja dusza graficzno-technicznego nieodmiennie 
cierpi na dworcu Warszawa Centralna. Jako ten były re-
daktor wiem, że materiały na stronie powinny być umiesz-
czone tak, by Czytelnik od razu wiedział, co ważne, co 
mniej, gdzie się tekst zaczyna – żeby się nie gubił. Tymcza-
sem… Wpadam na Centralny jako przyszły pasażer. Moją 

pierwszą myślą, a dotyczy to – jak mnie-
mam – większości pasażerów, jest z re-
guły „trzeba sprawdzić, z którego pero-
nu odchodzi”. Godzinę odjazdu znam, 
rzucam chciwym okiem na tablicę nad 
kasami z podświetlonym rzęsiście kom-
pletem informacji, szukam mojego 11.45 
Kraków Główny i nagle przerażenie: nie 
ma! Przez głowę przelatuje mi lista kło-
potów wynikłych z tego, że pomyliłem 
pociągi i nie dojadę na czas. I dopiero po 
chwili ulga: szukałem na tablicy przy-
jazdów, a nie odjazdów. A dlaczego tam? 
Bo ci, co sporządzali tablice, nie zadbali 

o to, by napisy Odjazdy i Przyjazdy wygrywały konkuren-
cję z godzinami i miastami. Gdy człowiek się spieszy, nie 
ma czasu na wypatrywanie, Odjazdy i Przyjazdy powinny 
krzyczeć, a nie chować się wstydliwie. Uważam, że jest to 
poważny błąd w sztuce. Na pociechę warszawiakom dodam, 
że we Wrocławiu napisów Odjazdy i Przyjazdy nie widać 
w ogóle, a podobnie jak u nas jest na wszystkich większych 
dworcach w innych miastach. Czuję w tym rękę Central-
nego Planisty. 

Ilustracja do artykułu w tygodniku „itd” z 1962 r., 
sporządzona przez red. graf. Jacka Fedorowicza

Rzeczywiście, komputer redakcyjny wykonał krecią robotę – zamiast: Ozimecki powinno być: Ziomecki. Za tę pomyłkę Pana 
Zbigniewa Ziomeckiego oraz Autora felietonu gorąco przepraszamy!
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Z notatnika miastoluba

Wera w lisiej norze

Maria Terlecka
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Werę, foksterierkę tricolor odziedziczyłam po pewnym my-
śliwym, który układał ją do polowań. Była krnąbrna, my-
śliwego w ogóle nie słuchała, nauki myśliwskie spływały 
po niej. Słowem – była indywidualistką i robiła, co chciała. 
Żadnego z niej pożytku myśliwy nie miał.

Polubiłyśmy się od pierwszego spotkania. Mnie, oczy-
wiście, słuchała, kiedy chciała. Ale przecież nie o to chodzi, 
żeby przyjaciele bez przerwy siebie słuchali i byli sobie ślepo 
posłuszni... Na spacerach była nie do ujarzmienia, znikała 
gdzieś, a potem pojawiała się nieoczekiwanie. Często jeździ-
łam z nią za miasto, żeby się po polach wyhasała. Również 
do Lasu Bielańskiego. W lesie przypominały się jej nauki 
myśliwego. Las ją nakręcał. Szalała, przepadała na godzi-
nę, zdyszana dopadała mnie, sprawdzała, czy ja, to ja, i zno-
wu ją niosło. Ganiała za wszystkim, co się ruszało. Kiedyś 
na spacerze nad Wisłą zobaczyła kołujące nad rzeką ptaki. 
Skoczyła do wody. Nurt porwał ją i poniósł na środek Wi-
sły. Widziałam jak rozpaczliwie chciała dopłynąć do brzegu 
i nie dawała rady. Znikała mi z oczu. Aż znikła. Zrozpa-
czona, sterczałam na brzegu i wypatrywałam jej. Po jakiejś 
godzinie straciłam nadzieję, że ja żywą zobaczę. Załamana 
wróciłam do domu. Przed klatką 
schodową siedziała mokra i trzęsą-
ca się z zimna Wera – była wczesna 
wiosna.

Skakała jak piłka, wysoko, za 
ptakiem lub wiewiórką potrafi-
ła wskoczyć na drzewo. Mimo 
że była nieposłuszna, czuła się 
w obowiązku co jakiś czas mel-
dować się, jakby mówiła: jestem, 
nie martw się o mnie.

Gdy urodziłam syna, Wera 
przejęła część moich macierzyń-
skich obowiązków. Wystawiałam wózek z dzieckiem na 
osiedlowy trawnik, wracałam do domu, a ona pilnowała 
niemowlaka. Żadnej żywej istocie nie pozwalała zbliżyć 
się do wózka. Co jakiś czas podskakiwała i sprawdzała, czy 
maluch jest w wózku. Gdy obudził się i płakał, szczekała 

„informacyjnie”, czyli inaczej niż podczas pogoni za pta-
kiem albo gdy kogoś obszczekiwała. Do domu wracałyśmy 
zadowolone, ja z jej opieki nad dzieckiem, ona z dobrze 
wypełnionego „macierzyńskiego” obowiązku. Bardzo jej 
smakowało niemowlęce jedzenie – wszystko, co jadł mój 
synek, było dla niej pyszne, a przecież kiedyś do „ust” nie 
wzięłaby na przykład papki mlecznej czy suchej bułki.

W sąsiednim bloku miała narzeczonego, bardzo przy-
stojnego foksteriera. Co jakiś czas rodziła z tego związku 
szczeniaki. Kiedyś z ciężarną Werą pojechałam do Lasu 
Bielańskiego. Mimo ciąży szalała po lesie. Wywęszyła lisią 
norę i wlazła do niej. Chyba z powodu brzucha na jakimś 
zakręcie zakleszczyła się w norze i nie mogła z niej wyjść. 
Na początku słyszałam jej entuzjastyczny szczek, że wy-
węszyła lisa, potem coraz słabszy, wreszcie żałosne skom-
lenie, coraz bardziej bezsilne, wreszcie cichy, błagalny jęk. 
I cisza. Pochylona nad norą wołałam ją. Nie wiedziałam, 
jak jej pomóc. Rozkopać norę? Czym? Skąd wziąć w le-
sie łopatę? Do ludzkich siedzib daleko. Gdzie szukać ra-
tunku? U kogo? Gdzie? Siedziałam na pniaku i płakałam 
z bezsilności. W wyobraźni widziałam tragiczny koniec 

ciężarnej Wery. Nagle przez łzy zoba-
czyłam wydobywającą się z lisiej nory 
fontannę żółtego piachu i wypełzającą 
tyłem Werę.

Wera, mimo historii z lisią norą, 
urodziła dwa zdrowe foksterierki. Je-
den z nich wrodził się w mamę, miał jej 
temperament i wiele przygód. Gdy kie-
dyś znowu pojechałyśmy do Lasu Bie-
lańskiego, Wera na wstępie wskoczy-
ła za wiewiórką na drzewo i utknęła 
w rozwidleniu gałęzi. Nie mogła się 
z pułapki wydobyć, bo coraz bardziej 

się zakleszczała. Z pomocą spacerujących po lesie męż-
czyzn zdjęliśmy Werę z drzewa.

Jeździłam z nią wszędzie. Lubiła podróże, nawet wielo-
godzinne, pociągiem. Zimą brałam ją na narty do schroni-
ska, latem na spływy kajakowe lub żeglarskie wyprawy.

Wera w plenerze, Kazimierz Dolny, 1968 r.
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Mowa z Grochowa

Kici, kici, koci,  
czyli przygoda 
z kociakiem
Przemysław Śmiech

Ponieważ że w majówkie aura nie 
dopisała, zamiast na naturalnem 
łonie zażywałem wywczasów 
w placówce gastronomicznej. Czyli 
w Grochowni. Wziąłem kufelek 
i poszłem na pięterko lecieć w kulki, 
czyli uskutecznić rozgrywkie 
bilardowe. W tej kulturze fizycznej 
towarzyszył mi pan Juliusz Gołąbek, 
który krąży po naszej dzielni 
w charakterze listonosza. I tak sobie 
graliśmy, ale panu Juliuszowi nie 
szło. Bile fruwali po całem stole, 
a do dziur wlatali z rzadka i fuksem. 
Widząc, że mego młodego koleżkie 
coś gryzie, zagaiłem:
– Panie Juliuszu, co jest?
– A co ma być ?
– Melankoholie pan we zwroku 
posiadasz. Skutkiem dlaczego?
– Przykre zdarzenie mniałem. 
– W jaki sposób?
– Kociak jeden mnie pogrążył.
– Rozumiem.
– Rudy.
– No tak. Też przed laty jedna ruda 
Fela trąciła mnie w odczucie...
– Jaka Fela? O normalnem kociaku 
mówię! Cztery nóżki, ogonek i robi 
miau!
– Aha! A myślałem, że z powodu 
facetki?
– Facetka, owszem, też odegrała 
role. Blondyna jedna. Wandeczka.
Pan Juliusz westchnął, uderzył kijem 
w bilę mocno i niecelnie, poczem 
zaczął zwierzenie.
– Kiedy ją ujrzałem po raz pierwszy, 
niezwłocznie eksplodowałem 

mniłośnie. Zapragnąłem, żeby 
nasze serca drgnęli do siebie 
i żebyśmy żyli długo i szczęśliwie. 
W tem celu wszczęłem precedure 
przypadkowego spotkania 
z Wandeczką.
– Dlaczego przypadkowego?
– Żeby sobie nie myślała 
nie wiadomo czego.
– Aha. I jaka ta precedura?
– Służbowa. Skoro jeżeli mam 
zaszczyt być listonoszem, to do 
każdego jednego obywatela mogie 
zapukać z przesyłką. Ulotki, nie 
ulotki i tak dalej w ten deseń. I tak 
przychodziłem do Wandeczki, 
a to z przesyłkom dla niej, a to dla 
sąsiadki, a raz jej powiedziałem, 
że odczuwam niemożebne 
pragnienie.
– Odważnie!
– Wody pragnienie!
– Aha.
– Stałem na progu, trąbiłem ha dwa o, 
jedne szklankie, drugie, trzecie...
– A co pana tak suszyło?
– Nic mie nie suszyło, chciałem 
rozkosz przedłużyć, obok 
Wandeczki tak sobie stać, 
w oczkach jej cudnych się zatracać, 
nawzajemność uruchomić!
– Uruchomiłeś pan?
– Chwilunia. Po paru dniach 
pomyślałem, że tak się dalej nie da, 
że trzeba podjąć rozkroki bardziej 
stanowcze. Poza tem, jak trzeci dzień 
z rzędu wypiłem u niej litr wody, 
to się zapytała, czy aby nie jestem 
chory. Ułożyłem sobie już chytry 

plan, że zaproponuję Wandeczce 
spacerek w celu podziwiania 
astronomii.
– Bardzo sprytnie.
– Chwilunia. I przyszłem pod 
ukochane drzwi, zapukałem, drzwi 
się otworzyły, w nich Wandeczka 
rozkwitnięta jak pęki róż i zapytunek 
do mnie robi, czy kocham...
– O! Gratuluję!
– Chwilunia. Czy kocham kotki.
– Aha.
– Na wszelki wypadek powiedziałem, 
że owszem, czemu nie. Już się 
szykowałem z karesami, a ona, 
że skoro jeżeli kocham kotki, 
to czy jej kotkiem się mogie zajmać.
– Tym rudym?
– Owszem. Myślę sobie, uczulenie 
mam na sierściuchy, ale trudno, 
mniłość wszystko zwycięży, 
wszak owszem?
– Nie wiem. Co było w dalszem 
trakcie?
– Wandeczka wpuściła mnie 
do mniejsca zakwaterowania. 
Już byłem w ogródku...
– ...już witałeś się pan z gąską...
– No, no, no! Tylko bez takich! 
Z szaconkiem!
– Nie gorącuj się pan! I co w tem 
ogródku?
– Szafa, a na szafie kiciuś. Behemot. 
– Behemot? Jak ten diabeł?
– W rzeczy samej. I Wandeczka 
zaznacza, że Behemot tam wlazł 
i nie może zejść. I czy mogie go 
zdjąć. Mówie, że mogie. Wchodzę na 
krzesło i próbuje złapać stworzenie. 



A ten się odsuwa, prycha i pazurami macha. 
Nie sięgam. Więc na krzesło stawiam stołeczek. 
Wkitrałem się na te piramide, złapałem Behemota, 
ale mnie sukinsyn tak podrapał, żeśmy się obacwaj 
wygruzili. Wstaje z Behemotkiem, a tu patrze, 
że temcaszem Wandeczka odpicowała się na wysoki 
połysk: malatura, obcasiki i w ogóle galanteria. 
Serce mie od razu mocniej zabiło... A ona podchodzi 
do mnie, kładzie mnie rączkie arabastrowe na 
ramieniu, patrzy się we mnie i zaznacza swojem 
głosem niedwabnem jak aksamit, jaki to ja jestem 
dzielny i że ona w związku z tem, że tak się spisałem 
z Behemotkiem, ma do mnie prośbę. Już oczami 
z wyobraźni widziałem, jak szoruje z nią na 
gruchankie, a ona mówi, że czy mógłbym posiedzieć 
z Behemotkiem, bo on sam nie zostanie...
– Jak to – posiedzieć z Behemotkiem?
– A ona wtedy co?
– Jak zaczęła wyszczególniać, o co jej chodzi, 
to akurat przyszedł do niej jakiś typek. 
Zaświergotała wesolutko, że to jej narzeczony...
– I co z tego, że narzeczony?! Nie poddałeś się pan 
chyba, panie Juliuszu?!
– Kudy mnie do takiej konkorencji...! Gogo 
aligancko ubrany, krawatto, lakierosy, woda 
kolońska z potrójnem zapachem…, formalny 
mężczyzna, można powiedzieć... Więc miałem 
zostać z Behemotkiem, kiedy Wandeczka ze swojem 
umizgantem poszła na ksiuty...
– I zgodziłeś się pan?
– No zgodziłem, już mi było gancpomada. Zabrał 
Wandeczkie i pewnie fondował jej lody i chałwe, 
kiedy ja się zostałem ze skrwawionem sercem  
i z nagrodą pocieszenia...
– Z jaką nagrodą?
– Ten jej absztyfikant w ogrodzie zoologicznem 
pracuje, dozorcą tygrysów jest. I dał mi za moje 
poświęcenie bilet do zoo...
– Trajlujesz pan!
– Żebym tak zdrów był!
I pan Juliusz wyjął z kieszeni bilet wyżej 
wzmiankowany.
– Wiesz pan co, panie Juliuszu? Wiem, jak zrobić 
wendetę na tem lowelasie!
– Jak?
– On robi za dozorcego od tygrysów, tak?
– Tak...
– To pójdziemy do zoo, podrażnimy tygrysy,  
a jak wyjdą z nerw, to może pańskiego rywala 
chapną w pierwsze krzyżowe? Albo nawet 
wtranżolą?
– Nie, daj pan mi spokój, żadnych kociaków,  
już nigdy...
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Zwierzę w mieście

Mój przewodnik pokazuje, gdzie 
cumował tak opiewany statek do 

Młocin. Tu, gdzie teraz rośnie grubaśna 
topola i krzewią się bujne chaszcze, była 
niegdyś przystań prowadzona przez jego 
dziadka. Dziadek dzierżawił kilkana-
ście kilometrów Wisły, miał flotyllę 16 
łódek, był w n-tym pokoleniu „rybitwą”, 
tzn. rybakiem rzecznym. Zaopatrywał 
w rybę wiele restauracji, także żydow-
skich. Kiedy złapał dorodnego jesiotra, 
musiał go sprzedać za grosze – ryba była 
zbyt wielka dla zwykłego nabywcy. Le-
piej było z łososiami, te zwykle szły jak 
woda, nie tylko w piątki.

Wiele tej wody upłynęło w Wiśle. 
Nie masz, ach nie masz już prawdzi-
wych „rybitw” na Młocinach, miesz-
kali tu, podobnie jak na pobliskich 
Rybakach, od XIX w. Niektórzy gru-
bo wcześniej osiedlali się w cieniu bie-
lańskiego klasztoru. Ich przytulone do 
wału siedliska przejął deweloper pod 
snobistyczne apartamentowce, a i sama 
Wisła jakby z własnej woli pozostawi-
ła to miejsce, usypała wielkie zakole, 
zupełnie jak Zakroczymskie, ominę-
ła Młociny, Bielany szerokim łukiem, 
no i płynie wieleset metrów dalej.  

Jesiotry i łososie zniknęły, zapora we 
Włocławku uniemożliwiła ich natu-
ralne migracje. 

Ale coś pozostało z tych dawnych 
czasów, czyli sama Wisła, jej nurty, 
brzegi, starorzecza, a także Las Mło-
ciński i Bielański. Choć okrojone au-
tostradami, osaczone przedpolami stale 
rozrastającej się dwumilionowej aglo-
meracji, wciąż tętnią dzikim, bujnym, 
naturalnym życiem. Jeśli więc zechcesz, 
Szanowny Czytelniku, zobaczyć ostat-
nie resztki prastarej puszczy, która nie-
gdyś, hen, przed wiekami porastała całe 
Mazowsze – przybądź tutaj, na Młoci-
ny i Bielany. Tylko tutaj jeszcze rosną 
kilkusetletnie omszałe dęby, których 
nie posadziła ręka człowieka. Starorze-
cza, obrośnięte „amazońską”, niezwy-
kle bujną roślinnością, są schronie-
niem dla setek gatunków zwierzyny, 
nie tylko ptaków. Tylko zapaleni węd-
karze podążają ścieżkami wydeptany-
mi przez sarny i dziki. To właściwie 
niskie tunele, wydrążone w splątanej 
gęstwinie. Dla zwyczajnych „łykendo-
wiczów”, grillowiczów, spacerowiczów 
są przygotowane łatwo dostępne wiaty, 
paleniska, obszerny plac zabaw i alejki 

spacerowe. Ale wystarczy chwila ci-
szy, by oglądać przy zapadającym po-
woli zmierzchu żerujące na polanach 
sarny i łanie, polujące nad Wisłą kor-
morany i bieliki, posłuchać też śpie-
wu kosów, słowików... To co – jadziem 
na Bielany?

no to jadziem na bielany

Panorama Bielan; w jednym z wieżowców przy ulicy Klaudyny mają gniazdo sokoły wędrowne
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Kiedy po raz kolejny wyniki raportu 
o stanie polskiego czytelnictwa są za-
trważające, przypominamy, że War-
szawa zawsze szczyciła się rozwiniętym 
rynkiem księgarskim. O stołecznych 
księgarzach i introligatorach wzmian-
ki pojawiały się już w wieku XVI; słyn-
na, założona w 1857 r. firma Gebeth-
nera i Wolffa do roku 1947 sprzedała 
7000 tytułów w 45 mln egzemplarzy. 
Nawet już dwa lata po wojnie „odbu-
dowująca się Warszawa [odzyskała] 
89 księgarń – przed wojną miała ich 
140”. Lata powojenne to też czas „wóz-
ków i kramików z książkami, rozkłada-
jących się na każdym rogu […] wszyst-
ko pięknie wymieszane, pokryte grubą 
warstwą pyłu, a pochodzące z szabru. 
Książki były z początku tanie, był ich 
duży wybór, kusiły nas i stawiały wo-
bec dylematu: chleb czy tom ulubione-
go autora?”. Nie wątpimy, że czytelnicy 
„Stolicy” znajdują się w przedstawionej 
w raporcie mniejszości i takie dylematy 
do dziś nie są im obce.

Jaką planowaną przebudowę pod ko-
niec lat 60. zapowiadano hasłem „no-
woczesność wkracza do stolicy”, a licz-
ni dyskutujący na jej temat specjaliści 
odwoływali się do podobnych rozwią-
zań od Moskwy po Wiedeń? Otóż na-
stroje warszawiaków rozgrzewało wów-
czas skrzyżowanie Alei Jerozolimskich 
i Marszałkowskiej, które ze względu na 
duże obciążenie miało stać się podwój-
nym rondem – na powierzchni dla aut, 
pod ziemią dla pieszych. Rzecz dziś 
oczywista, wtedy wymagała wieloto-
rowych przewidywań: „Ruch zwiększy 
się tu poważnie z chwilą uruchomie-
nia domów towarowych realizowa-
nych obecnie po Stronie Wschodniej 
placu Defilad oraz kiedy wybudowana 
będzie I linia Szybkiej Kolei Miejskiej. 
[…] Wykonane ostatnio obliczenia do-
tyczące prognozy ruchu […] mówią, 
że przez skrzyżowanie to w roku 1970 

przejeżdżać będzie około 5800 pojaz-
dów na godzinę, a w roku 1980, nie li-
cząc tramwajów, ok. 8900 pojazdów”. 
Strach pomyśleć, jak wyglądają te wy-
liczenia dziś, gdy planowane jest przy-
wrócenie w miejsce ronda skrzyżowania 
z pasami dla pieszych.

Na rok 1977 przypadła setna rocznica 
śmierci wybitnego architekta Warsza-
wy, Antonia Corrazziego, spod którego 
ręki wyszły projekty wielu najbardziej 
rozpoznawalnych i reprezentacyjnych 
budynków stolicy. Obchody, w ramach 
których odsłonięto pamiątkową tabli-
cę i otwarto wystawę dzieł architek-
ta, uświetniła wizyta jego potomków: 
prawnuczki Olimpii Corrazzi-Amoni 
z synem Alberto i siostrzenicą Mariolą 
Saiola, pierwszą w rodzinie architektką 
od czasów pradziada. Goście otrzyma-
li pamiątkowe medale i „obejrzeli film 
Varsovie quand même, przedstawiający 
zniszczenia w czasie wojny, który zrobił 
na nich ogromne wrażenie. Oglądając 
później miasto, nie mogli wyjść z po-
dziwu dla mieszkańców, którzy tak 
wspaniale potrafili je dźwignąć z ruin”. 
Warszawa dostała od nich z kolei ory-
ginalne florenckie sztychy z czasów ich 
pradziada. Zachwytom nie było końca; 
z krytyką Włochów spotkała się tylko 
współczesna warszawska architektura. 
Cóż – trudno się dziwić.

Trzydzieści dwa lata po oddaniu do 
użytku Pałacu Kultury i Nauki „daw-
no już ucichły spory na temat samej este-
tyki bryły Pałacu. Więcej, stał się on już 
w pewnym stopniu zabytkiem architek-
tury socrealistycznej”. I choć imponu-
jąca kubatura, liczba pomieszczeń i za-
montowanych w nich świetlówek wciąż 
robiła wrażenie, ceny najmu były konku-
rencyjne, a młodzież nie rozniosła w pył 
Sali Kongresowej nawet podczas kon-
certów Eltona Johna i Shakin’ Stevensa, 
nad tzw. Pekinem zaczęły gromadzić 

się ciemne chmury. „Na podstawowe 
remonty (nie tylko wymianę instalacji, 
ale także konserwację kamiennej okła-
dziny elewacji) trzeba dzisiaj przeznaczyć 
już nie miliony, ale miliardy złotych”. 
„Park wokół Pałacu jest całkowicie za-
niedbany”. Sam dyrektor obiektu, wi-
zytując pokrewne gmachy w bratnich 
krajach bloku, podnosił: „W tamtych 
elektronika i komputery, u nas kłopo-
ty z rurami kanalizacyjnymi”. „Stolica” 
proponowała rozwiązanie – odciążenie 
warszawiaków na rzecz przejęcia opieki 
nad gmachem przez władze centralne. 
Wszak darowanemu koniowi...

W MAJU „STOLICA” PISAŁA
W 1947 roku (nr 16)

Powojenne czytelnictwo

W 1967 roku (nr 20)
Urbanistyczna dalekowzroczność

W 1977 roku (nr 22)
Prawnuki architekta

W 1987 roku (nr 20)
Troska o PKiN
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Warszawa na starej fotografii

Dzieje ulicy Długiej, odcinka traktu 
wiodącego do wsi Wielka Wola, 

sięgają XV stulecia. Dwieście lat póź-
niej – mimo katastrofalnych zniszczeń 
podczas szwedzkiego potopu – była to 
już tętniąca życiem arteria, pełna pa-
łaców, dworów i domów drewnianych 
oraz zajazdów, ale szczycąca się także 
dwoma kościołami, parą kamienic oraz 
gmachem Arsenału Królewskiego. 
U schyłku XVII w. murowane stajnie 
na posesji pod późniejszym numerem 
12/14 zostały gruntownie przebudo-
wane na piętrowy pałacyk Stanisława 
Kleinpoldta-Małachowskiego, uszlach-
conego kupca i sekretarza królewskiego. 
Autorem projektu był najwybitniejszy 
z ówczesnych warszawskich architek-
tów, Tylman z Gameren. Był to rzadki 
w tamtych czasach przykład rezydencji 
przyulicznej o silnie wydłużonej fasa-
dzie, na zapleczu której pomieszczono 
dziedziniec, a za nim czterokwaterowy 
ogród. Wzdłuż zachodniego boku po-
sesji ciągnęła się wyjątkowo długa oficy-
na, z pewnością przynajmniej w części 
pełniąca funkcje gospodarcze, choć staj-
nie pozostawiono na dawnym miejscu, 
czyli w przyziemiu korpusu głównego. 
Na jego styku z oficyną w 1699 r. urzą-
dzono kaplicę, już na potrzeby kolej-
nych właścicieli – konwiktu teatynów. 
Kilkadziesiąt lat później do prowa-
dzonej tu przez nich szkoły uczęszczał 

Stanisław Poniatowski, przyszły król. 
Zdjęcie wykonane w 1933 r. z narożni-
ka ulicy Kilińskiego ukazuje centralną 
część pałacyku, który dawno już prze-
istoczył się w dość podłej klasy czyn-
szówkę ze sklepami w parterze. Przed 
pierwszą wojną światową wyróżniał się 
tu jedynie magazyn damskich kapeluszy 
Maria, jeden z kilkudziesięciu tej bran-
ży przy Długiej, oraz wytwórnia noży 
J. Gawrońskiego. W pozbawionym już 
ogrodu dziedzińcu zostały wzniesione 
dodatkowe skrzydła mieszkalnych ofi-
cyn. Z Tylmanowej architektury najle-
piej zachował się ryzalit z przejazdem 
bramnym i dekorowanym popiersiami 
frontonem. Po prawej stronie byłej re-
zydencji widać fragment klasycystycz-
nej kamienicy, którą wspomniani teaty-
ni wznieśli na siedzibę rozrastającej się 
szkoły ok. 1770 r. Zamierzali począt-
kowo wystawić trzy frontowe segmen-
ty budynku o symetrycznym układzie, 
ale ostatecznie poprzestali na dwóch 
członach (nr 8/10), z których zachodni 
został uwieczniony przy prawym skraju 
kadru. W następnej dekadzie w gmachu 
osiadła słynna Komisja Edukacji Na-
rodowej. Obiekt został w XIX w. zde-
gradowany do roli zwykłej kamienicy, 
a brakujący segment (nr 8A) zapewne 
w latach 80. zastąpiono trzypiętrową 
czynszówką, której wygląd znacznie 
odstawał od zabytkowej części budow-

li. Po 1906 r. nadbudowano ją o czwar-
te piętro. Symbolem upadku zabytku 
było ówczesne funkcjonowanie w nim 
wytwórni bilardów F. Wierzbowskie-
go. Pałacyk pod numerem 12/14, prze-
orany pośrodku bombą we wrześniu 
1939 r., został do reszty zburzony pod-
czas Powstania Warszawskiego, na-
tomiast spalona wtedy kamienica te-
atynów nadawała się do odbudowy. 
Niestety, na miejscu historycznej rezy-
dencji urbaniści zaplanowali przedłuże-
nie ulicy Kilińskiego do Świętojerskiej. 
Z koncepcji wprawdzie z czasem zrezy-
gnowano, ale pozostałości obu zabyt-
ków już w pierwszych latach po wojnie 
zmieciono z powierzchni ziemi. Dziś na 
ich miejscu stoi długi jak tasiemiec blok 
mieszkalny. 

Dzieje i wygląd obu opisanych gma-
chów zostały wystarczająco szczegóło-
wo opisane w literaturze przedmiotu, 
ale jeden z widocznych na fotografii 
elementów zdumiewa swą obecnością 
w tym czasie i miejscu. Rzecz idzie o ga-
zową latarnię o niespotykanych w War-
szawie formach lampy i słupa. Zapewne 
zaliczyć ją należy do grupy pojedyn-
czych egzemplarzy testowanych w tam-
tych czasach w rejonie Starego Miasta 
w celu wybrania modelu najbardziej 
odpowiedniego dla zabytkowego oto-
czenia. Wśród sprowadzonych lamp 
gazowych przeważały modele wiszące 
berlińskiej firmy Graetzin w wersjach 
wysokoprężnej i zwykłej, wielopalniko-
wej. Widoczna w kadrze lampa bardzo 
przypomina te drugie, ale katalog fir-
my z roku 1934 nie uwzględnia grzyb-
kowego klosza o takim właśnie profilu. 
W literaturze fachowej można wpraw-
dzie wskazać identycznie wyglądającą 
lampę, ale problem w tym, że ów pro-
dukt firmy Gasag (także berlińskiej!) 
pochodził z 1950 r. i – nawiasem mó-
wiąc – stosowany jest po dziś dzień! 
Typowo berliński jest również żeliw-
ny słup, wiekowego wzoru, w 1933 r. 
już całkiem anachroniczny ze względu 
na obfitość ozdób. Na potrzeby tego 
właśnie egzemplarza latarni został on 
podwyższony o dodatkowy segment 
rurowy. Cóż, jeszcze jedna zagadka 
dla historyków techniki oświetleniowej  
i w ogóle badaczy dawnej Warszawy…

Ulica Długa u zbiegu z Kilińskiego, 1933 r.Jarosław Zieliński
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