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skich szkół podstawowych i gimna-
zjów oraz uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów mieszkający na 
terenie m.st. Warszawy będą bezpłat-
nie korzystać z transportu miejskiego. 
Podstawą uprawnienia stanie się spe-
cjalna karta miejska, którą zaprojek-
tują sami uczniowie.

 W Ratuszu powstało Biuro Poli-
tyki Mobilności i Transportu, któ-
re wchłonie Biuro Drogownictwa 
i Komunikacji. Struktura nowego 
biura nie przewiduje funkcji inży-
niera ruchu.

 Wojewoda mazowiecki unieważnił 
plan gospodarki odpadami na Ma-
zowszu. Skutkuje to odsunięciem 
w czasie nie wiadomo na jak długo 
ogłoszenia przetargu na budowę spa-
larni śmieci na pograniczu Targów-
ka i Rembertowa. Inwestycja rzędu 
1,1 mld zł ma być w połowie finanso-
wana z funduszy UE, w połowie przez 
Europejski Bank Inwestycyjny.

 Tramwaje Warszawskie ogłosi-
ły przetarg na zakup 213 tramwa-
jów niskopodłogowych. Od 2007 r. 
w stolicy jeździ 311 nowych tramwa-
jów, w tym 281 niskopodłogowych. 
Pojazdy te zastąpiły tramwaje 13N, 
których wiek dochodził często do 
50 lat.
 Uruchomiono nowy oddział kardio-

logiczny w Szpitalu Wolskim – z pra-
cownią kardiologii interwencyjnej, 
poradnią kardiologiczną i pracownią 
diagnostyczno-endoskopową.

 Na terenie Ursusa i Mokotowa po-
wstaną dwa nowe parki o łącznej po-
wierzchni ok. 10 ha. Obecnie w stolicy 
jest 76 parków o łącznej powierzchni 
ok. 715 ha. 

 Od 1 marca można znów korzy-
stać z Veturilo – na rowerzystów cze-
ka 316 stacji, w tym aż 100 nowych 
w Śródmieściu, na Pradze i Woli oraz 
dzielnicach otaczających centrum. Są 
nowe, wygodniejsze rowery, rowerki 
dziecięce, a 1 czerwca wprowadzone 
zostaną rowery elektryczne. W 2017 r. 
przybędzie Warszawie 55 km tras ro-
werowych, w tym kładka rowerowa 
pod mostem Łazienkowskim.

Z początkiem roku wszystkich za-
skoczyła wiadomość: zgodnie 

z poselskim projektem ustawy Mia-
sto Stołeczne Warszawa ma się prze-
obrazić w metropolię, która swoim 
zasięgiem obejmie 34 gminy, w tym 
gminę Warszawa (w skład której wej-
dzie 18 dzielnic) oraz okoliczne gmi-
ny: Błonie, Brwinów, Górę Kalwarię, 
Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Iza-
belin, Jabłonnę, Józefów, Karczew, 
Kobyłkę, Konstancin-Jeziornę, Legio-
nowo, Lesznowolę, Łomianki, Marki, 
Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, 
Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazo-
wiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowę 
Leśną, Pruszków, Raszyn, Stare Babi-
ce, Sulejówek, Wiązownę, Wieliszew, 
Wołomin, Ząbki, Zielonkę. 

W radzie powstałego w ten spo-
sób powiatu metropolitalnego (o po-
wierzchni 2,5 tys. km2) zasiadaliby 
radni – po jednym z każdej warszaw-
skiej dzielnicy i po jednym z każdej 
okolicznej gminy. 

Zaskoczenie i brak wcześniejszych 
konsultacji w tej sprawie wzbudziły 
głośny protest warszawiaków, władz 

i mieszkańców zainteresowanych 
gmin, samorządowców, ekspertów 
i organizacji społecznych. W prasie 
i mediach elektronicznych miażdżo-
no poszczególne zapisy proponowa-
nej ustawy, aż sam jej pomysłodaw-
ca, poseł Jacek Sasin, przyznał, że jest 
niedopracowana. Na 26 marca 2017 r. 
zaplanowano referendum z pytaniem 
do warszawiaków: „Czy jest Pan/Pani 
za zmianą granic Miasta Stołecznego 
Warszawy poprzez dołączenie kilku-
dziesięciu sąsiednich gmin?”. Woje-
woda warszawski dopatrzył się jed-
nak wad prawnych w uchwale Rady 
m.st. Warszawy w sprawie referendum 
i uznał pytanie za zbyt ogólne. Jacek 
Sasin zaś zapowiedział szerokie kon-
sultacje społeczne. 

Na stronie internetowej urzędu 
miasta zdecydujmy.um.warszawa.pl 
przedstawiono różnice między obec-
nym stanem prawnym a proponowaną 
ustawą dotyczącą ustroju stolicy. 

Wszyscy marzymy o Wielkiej War-
szawie – takiej, jak widział ją prezy-
dent Stefan Starzyński – ale czy musi 
być ona aż tak rozległa? 

Nowe granice Warszawy metropolitalnej?
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 Do budżetu partycypacyjnego na 
2018 r. zgłoszono aż 2781 pomysłów, 
z których najwięcej dotyczy Moko-
towa, Pragi-Południe i Ursynowa. 
Projekty będą poddane dyskusji (do 
18 marca) i weryfikacji (do 8 maja), 
a najlepsze zostaną wybrane przez gło-
sowanie w połowie czerwca.

 25 marca w Pałacu Kultury i Nauki 
odbędzie się Pierwsze dyktando war-
szawskie. Autorem tekstu i przewod-
niczącym jury jest prof. Jerzy Bral-
czyk. Zgłoszenia – do 17 marca na 
stronie um.warszawa.pl/dyktando. 

 W ramach inicjatywy lokalnej po-
wstał dziewięciominutowy film 
promujący Pragę Cinematic Pra-
ga, z udziałem praskiej społeczności, 
pokazujący 25 charakterystycznych 
miejsc w dzielnicy. Film można oglą-
dać w marcu bezpłatnie przed seansa-
mi w kinie Praha.

 Z placu Powstańców i Świętokrzy-
skiej zniknęły donice. Mają je zastą-
pić szpalery drzew i krzewy sadzone 
bezpośrednio w ziemi. Donice powę-
drowały m.in. na skwer Antoniego 
Słonimskiego na Mokotowie i do par-
ku Edwarda Szymańskiego na Woli, 
część ma trafić na Targówek i do We-
sołej. Mieszkańcy i radni tych dzielnic 
nie są zachwyceni, donice nigdzie nie 
pasują i nie podobają się nikomu.
 Tylko w ciągu ostatnich 10 dni lute-

go do Miejskiego Centrum Kontaktu 
wpłynęło 186 zgłoszeń dotyczących 
wycinki drzew w stolicy. Ratusz ape-
luje o szybką zmianę prawa w zakresie  
ochrony środowiska – prezydent Mi-
chał Olszewski zaprezentował projekt 
ustawy o ochronie przyrody, która ma 
zatrzymać wycinki i zwiększyć kon-
trolę samorządów nad kształtowa-
niem przyrody.

 Amerykański portal Business Insi-
der opublikował ranking 19 najbar-
dziej przyjaznych i otwartych miast na 
świecie – Warszawa jest w czołówce, na 
15. miejscu. Ten sam portal miesiąc te-
mu opublikował ranking dzielnic Euro-
py, w którym warszawska Praga znala-
zła się na 4. miejscu – doceniono praską 
kulturę, alternatywne kawiarenki, skle-
py i przestrzenie coworkingowe.

Coraz mniej „śpiochów”
Miasto podejmuje kolejne działania w kierunku uporządkowania bałaga-

nu, jaki z warszawskimi nieruchomościami spowodował dekret Bieruta. 
Od 17 września 2016 r., czyli od dnia wejścia w życie małej ustawy reprywaty-
zacyjnej, Ratusz wydał 66 decyzji dotyczących roszczeń, w tym 43 odmowne, 
co pozwoliło uchronić przed reprywatyzacją szkoły, przedszkola i parki. W ostat-
nich dniach lutego w ogólnopolskich dziennikach i na stronie Miasta ukazały się 
ogłoszenia dotyczące 48 „śpiochów”, czyli nieruchomości, o których odzyskanie 
zaprzestano starań. Jeśli były właściciel lub jego spadkobierca złożył wniosek 
przed 1950 r., ma teraz sześć miesięcy na kontakt z Urzędem m.st. Warszawy, 
a kolejne trzy miesiące na udowodnienie swych praw do nieruchomości. Jeśli te-
go nie uczyni, nieruchomość pozostanie w zasobach Miasta. 

Przypomnijmy, że mała ustawa reprywatyzacyjna zobowiązuje sądy do bardziej 
wnikliwej analizy wniosków dotyczących ustanawiania kuratorów, wprowadza 
konieczność zawierania u notariusza umów sprzedaży praw i roszczeń, a tak-
że możliwość pierwokupu przez Miasto nieruchomości gruntowych. Nie będą 
zwracane również nieruchomości, na których odbudowę lub remont wydane 
zostały znaczne środki publiczne. 

Wiele kamienic „śpiochów” znajduje się na Pradze-Północ. Ich „budzenie” 
przebiegać będzie zatem równolegle z rewitalizacją dzielnicy. W lutym w Biblio-
tece Publicznej m.st. Warszawy przy Koszykowej oglądać mogliśmy wystawę 
prac plastycznych w technice akwareli autorstwa Piotra Stefanowa przedstawiają-
cych historyczne budynki z Pragi ujęte w pierwszym etapie rewitalizacji. Obrazy 
w sposób artystyczny pokazują przemiany, jakie zachodzą na Pradze w związku 
z działaniami prowadzonymi w dzielnicy w ramach Zintegrowanego Programu 
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. Wystawa, zorganizowana z inicjatywy 
burmistrza Pragi-Północ Wojciecha Zabłockiego, wciąż wędruje – będziemy mo-
gli ją oglądać m.in. w Galerii Kordegarda i na ASP.

Piotr Stefanow, akwarela z widokiem ulicy Wileńskiej, 2016 r.

Ur
zą

d 
Dz

ie
lni

cy
 P

ra
ga

-Pó
łno

c



6

  nr 3/2017

Galeria handlowa połączona z 11-salowym kinem, 
restauracjami, kawiarniami i ofertą kulturalną 
jest bardzo potrzebna na Białołęce. Jedna z naj-

większych terytorialnie warszawskich dzielnic (większy 
jest tylko Wawer) do początku lat 90. należała do naj-
mniej zaludnionych obszarów miasta. Gospodarstwa rol-
ne, pola, lasy, nieużytki – czyli krajobraz zdecydowanie 
wiejski – to było zaplecze terenowe dla Warszawy po-
trzebującej mieszkań. 

Uwolnienie budownictwa z ram gospodarki socjali-
stycznej zapoczątkowało przekształcanie Białołęki 
w miasto. Nie tylko domy, ale całe osiedla wyższych, niż-
szych i jednorodzinnych budynków zaczęły rosnąć jak 
grzyby po deszczu. Liczba mieszkańców dzielnicy tak-
że zaczęła błyskawicznie wzrastać – z niespełna 30 tys. 
na początku lat 90. do prawie 120 tys. obecnie. Władze 
dzielnicy i miasta zaczęły na wyścigi zaspokajać rosnące 
i uzasadnione oczekiwania nowych mieszkańców. Szko-
ły, przedszkola, żłobki, placówki służby zdrowia, remon-

ty i budowa nowych dróg, zapewnienie komunikacji... 
Czasem władze w tym nierównym wyścigu wspierali 
deweloperzy, jak Dom Development, który ufundował 
i zbudował ulicę Elżbiety Barszczewskiej (osiedle Tar-
chomin-Nowodwory), rondo na ulicy Kobiałka oraz kil-
ka ulic, m.in. Skarbka z Gór, Magiczną (osiedle Derby), 
Flisaków i Frachtową (osiedle Regaty), planuje też kolej-
ne inwestycje drogowe. 

Na Białołęce nie powstało jednak żadne centrum 
w miejskim znaczeniu, czyli uliczki i zaułki, które by-
łyby miejscem spotkań mieszkańców, spacerów, zaku-
pów, zaspakajania potrzeb kulturalnych i towarzysko- 
-kulinarnych. Takim centrum ma szanse stać się Galeria 
Północna.

Już dziś można ocenić, że obiekt zapowiada się bar-
dzo atrakcyjnie. Powstaje na pięciohektarowej działce 
u zbiegu ulic Światowida i Trakt Nadwiślański, nieomal 
naprzeciwko białołęckiego ratusza, nieopodal Modliń-
skiej. Zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechow-
ski Architekci i izraelskie biuro projektowe Moshe Tzur 

białołęko,  
ruszaj na zakupy!
ewa Kielak ciemniewska
Zazwyczaj nasze zimy nie sprzyjają wychodzeniu z domu. Niskie temperatury połączone 
z przenikliwym wiatrem, zwłaszcza po zmierzchu, bywają bardzo dokuczliwe – nawet Nowy 
Świat pustoszeje. Okazuje się, że kryte dachem i ogrzewane galerie handlowe stały się w naszym 
klimacie dobrodziejstwem dla tych, którzy chcą spędzić wolny czas poza domem. Z kolei ogród  
na dachu może uatrakcyjniać galerię również latem. Taki ma powstać – z placem zabaw  
dla dzieci, z leżakami w strefie wypoczynku i ogródkami kawiarnianymi – w Galerii Północnej. 
Deweloper zapowiada też inne atrakcje. Mieszkańcy Białołęki nie mogą się doczekać jej otwarcia

Galeria Północna, wizualizacja
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obiekt ma trzy naziemne i dwie podziemne kondygnacje. 
Galeria jest już prawie gotowa – trwają ostatnie mon-
taże i prace przy wykańczaniu wnętrz, rozpoczynają się 
prowadzone przez najemców aranżacje powierzchni han-
dlowych, usługowych. Gotowy jest już dwupoziomowy 
parking podziemny na 2 tys. samochodów, który na po-
ziomie -2 dzielić będzie powierzchnię kondygnacji z su-
permarketem sieci Carrefour. 

Główna fasada Galerii Północnej tworzy pierzeję ulicy 
Światowida i jest całkowicie oszkloną powierzchnią, 
co nadaje bryle lekkości, delikatności, czyni ją transpa-
rentną i otwartą. I, co podkreślają projektanci, jest to 
pierwsza tak transparentna i otwarta na miasto galeria 
w Warszawie – przeszklone partery zapraszają przechod-
niów do wejścia wprost z ulicy. Łączna powierzchnia 
przeszkleń na elewacjach wynosi ok. 7,5 tys. m2, co ozna-
cza, że przeszklone będzie 40% całej fasady. 

Od strony ulicy Światowida znajdzie się też jedno 
z dwóch głównych wejść do wnętrza (zadaszone na filarach). 
Będzie ono zarazem wejściem na główny szlak wewnętrzny 
biegnący po przekątnej przez całą galerię aż do wejścia od 
strony Traktu Nadwiślańskiego. Wchodząc od Światowida, 
będzie można wstąpić na kawę do kawiarni Starbucks, a wy-
chodząc na Trakt Nadwiślański – zatrzymać się jeszcze na 
piwo w Bierhalle. Na powierzchni 64 tys. m2, czyli mniej 
więcej takiej jak w Galerii Mokotów, będziemy mieć do wy-
boru sklepy wielkich firm, jak i małe butiki. Wśród najem-
ców będą m.in. sieci odzieżowe, w tym Reserved, dwupo-
ziomowy salon obuwniczy urządzi CCC, otworzy też swój 
sklep amerykańska sieć modowa Forever 21 oraz powsta-
nie pierwszy w Polsce salon brytyjskiej firmy Hamleys 
sprzedającej zabawki. Będą sklepy Vistuli, Wólczanki 
i W. Kruka. 

Na pierwszym poziomie ponad 1000 m2 na swoją kli-
nikę zarezerwował i już urządza Enel-Med.

Na drugim poziomie znajdzie się ogród o powierzchni 
ponad 6 tys. m2 osłonięty z dwóch stron ścianami restau-
racji i kawiarni, kina (Cinema City z 11 salami). Z po-
zostałych stron teren rekreacyjny osłoni ekran akustyczny 
pokryty roślinnością, za którym znajdują się pomieszczenia 
techniczne. W ogrodzie przewidziany jest niewielki ogólno-
dostępny amfiteatr. 

Zadbano o komfortową komunikację klientów między 
poziomami –  ruchome schody będą usytuowane przy wiel-
kim, otwartym na wszystkie poziomy atrium. Zgodnie 
z przewidywaniami za 10 lat liczba mieszkańców Bia-
łołęki się podwoi i osiągnie 200 tys. osób, co jest dobrą 
prognozą dla inwestora i właścicieli sklepów.

Wizualizacja ogrodów na dachu Galerii Północnej

Inwestorem Galerii Północnej jest spółka GTC, która by-
ła jednym z pierwszych deweloperów komercyjnych 
w Warszawie. Spółka jako jedna z pierwszych odkryła 
potencjał Służewca Przemysłowego i zaczęła przekształ-
cać go z dzielnicy przemysłowo-robotniczej w biurową, 
rewitalizując szereg obiektów postindustrialnych pod kątem 
funkcji biurowych. Od 1994 r. spółka wybudowała wie-
le centrów biznesu w Warszawie i innych miastach Polski, 
jak również w stolicach regionu CEE i SEE. Zaczęła rów-
nież specjalizować się w budowie i komercjalizacji centrów 
handlowych oraz zarządzaniu nimi. Jej wielkim sukcesem 
była Galeria Mokotów, ale też Galeria Jurajska w Często-
chowie czy Galeria Kazimierz w Krakowie, a także gale-
rie handlowe w Zagrzebiu, Pradze i mniejszych miastach 
w Bułgarii. Dzisiaj jest właścicielem i zarządcą Galerii Ju-
rajskiej i Avenue Mall Zagreb, ale jej portfel zawiera rów-
nież galerie handlowe w budowie: Galerię Północną i Ada 
Mall oraz planowaną Galerię Wilanów.
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Z domu przy ul. Foksal 15 półtoraroczna Anna Briese-
meister została we wrześniu 1944 r. wyniesiona w ple-

caku. Najpierw Niemcy pognali jej rodzinę do gmachów 
Muzeum Narodowego, potem udało im się dotrzeć do wil-
li znajomych w Podkowie Leśnej. – Moi rodzice mieszkali 
wówczas przy ul. Kopernika 28. Ale w domu przy ul. Fok-
sal 15 znajdowało się mieszkanie moich dziadków – opo-
wiada Anna Briesemeister. Gdy Powstanie dogorywało, jej 
matka ugotowała kajmak i zrobiła z niego mnóstwo kró-
wek. Zapakowała je do opakowania po masce gazowej. – 
Dzięki tym krówkom przeżyłam exodus – opowiada Anna 
Briesemeister. 

rzut tacą
Dziadkowie pani Anny: Leopold Briesemeister i Ilona 
z domu Vasko, Węgierka, zajmowali dość ciemne miesz-
kanie w parterze kamienicy przy ul. Foksal 15, na lewo od 

bramy. Okna zwrócone były na północ w stronę wąskiej 
ulicy i na podwórko. Za to wnętrza – nieomal pałacowe! 
Salon zdobiony sztukaterią, kolumnami, wspaniałymi 
wzorzystymi posadzkami. Do mieszkania wchodziło się 
przez ozdobną bramę i reprezentacyjną klatkę schodową 
o marmurowych schodach. Stolarka drzwi lokali na klatce 
schodowej była rozbudowana, zaś ściany klatki – dekoro-
wane malowidłami. – Dziadek był warszawskim miesz-
czaninem. Człowiekiem interesu. Babka Ilona – krewką 
Węgierką. A ponieważ dziadek miał słabość do artystek, 
mieszkanie przy Foksal było świadkiem niejednej domo-
wej burzy – opowiada pani Anna. 

Jak mówi, jej dziadkowie zaczynali dzień od poran-
nej kawy. – Na długim stole w jadalni stała srebrna taca 
z oprzyrządowaniem do kawy. Były poranki, kiedy awan-
tura wisiała w powietrzu. Moja babka miała pewność, 
że jej mąż znowu spędził czas z artystkami. Ogarniała ją 

Foksal – nowa odsłona
jerzy s. majewski
Dwie remontowane obecnie kamienice przy ul. Foksal 13 i 15 miały wnętrza niczym 
pałace. Jak przekonuje napis odnaleziony na klatce schodowej, powstały w 1895 r. 
Dziś trwa ich gruntowna modernizacja. Zdewastowane po wojnie, niebawem odzyskają 
dawny blask
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Perspektywa ulicy Foksal, zdjęcie sprzed 1912 r.
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złość. Pąsowiała, chwytała za tacę i pchała ją przez całą 
długość stołu. Trzeba było mieć refleks. Dzieci zwykle 
uskakiwały, a kawa rozpryskiwała się na wykrochmalo-
nej koszuli dziadka – śmieje się pani Anna. Awantura nie 
trwała długo. Leopold Briesemeister wręczał żonie drogo-
cenny drobiazg: kolię albo pierścionek, a ona mu przeba-
czała. – W ten sposób babka uzbierała pokaźną kolekcję 
biżuterii – wspomina pani Anna. 

stąd wzlatywał balon 
Ulica Foksal to na współczesnej mapie Warszawy miejsce 
szczególne. Chociaż znaczna część jej zabudowy nie prze-
trwała wojny, została odbudowana w taki sposób, że ocalało 
wiele z dawnego klimatu ulicy. Dawna Foksal była zamożną 
ulicą arystokratycznych pałaców i luksusowych mieszczań-
skich kamienic z przełomu XIX i XX w. W przedwojennej 
Warszawie zbliżony nastrój i skład społeczny mieszkańców 
miała jeszcze wiodąca do sejmu ulica Matejki. Dziś z dawnej 
zabudowy Matejki nic nie pozostało, Foksal wciąż istnieje. 

Dzieje ulicy sięgają czasów, gdy w 1754 r. zrealizowano 
nad skarpą barokowy francuski ogród spacerowy z pawi-
lonem widokowym założonym przez hr. Franciszkę An-
nę Marię z Kolowrathów, żonę ministra Augusta III He-
inricha von Brühla. Z czasem arystokratyczne ustronie 
zmieniło charakter w ogród służący zabawom. Nabył go 
ok. 1772 r. bankier Fryderyk Kabryt, który organizował 
tu – wraz z kamerdynerem królewskim Franciszkiem Ry-
xem – imprezy publiczne. Najsłynniejszą z nich był start 
balonu, który miał miejsce 10 maja 1789 r. w obecności 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. A ponieważ 
przedsięwzięcie Ryxa i Kabryta wzorowane było na lon-
dyńskim Vauxhall, miejsce to zaczęto zrazu nazywać Fo-
xhalem, a później – Foksal. Dziś po tamtych czasach poza 
nazwą niewiele przetrwało. Obecny charakter urbani-
styczny ulicy ukształtował się w drugiej połowie XIX w. 

Foksal dzieli się na dwie części. Ta bliżej skarpy to część 
arystokratyczna, z pałacem Zamoyskich i kilkoma małymi 
pałacykami (całkowicie przekształconymi w trakcie powo-
jennej odbudowy). Druga część, bliżej Nowego Światu, 
zabudowana była eleganckimi kamienicami mieszczański-
mi. Mieszkali w nich bogaci przedsiębiorcy, kupcy, praw-
nicy, lekarze, artyści, a w niepodległej już Polsce politycy: 
senatorowie i posłowie na sejm. Przed 1939 r. ulica miała 
charakter mieszkalny. Sklepów i lokali gastronomicznych 
było tu niewiele.

ulica arystokracji 
Najstarszym budynkiem przy ulicy Foksal jest pałac Za-
moyskich, stojący wraz z oficynami pod numerem 1/2/4, 
zamykający perspektywę ulicy od skarpy. To zabytek wy-
jątkowy, jedna z nielicznych ocalałych po wojnie rezyden-
cji warszawskich z drugiej połowy XIX w. Zbudowany 
w latach 1878-1879, jest dziełem architekta Leandra Mar-
coniego. Pałac z ogrodem od strony skarpy ubrany został 
w lubiany przez ówczesną arystokrację kostium architekto-
niczny w stylu renesansu francuskiego epoki Henryka IV 
i Ludwika XIII. Z pałacem sąsiadował – pod numerem 3 – 
eklektyczny pałacyk kupca Stanisława Wołowskiego skoli-

Pałac przy ul. Foksal 1/2/4 obecnie
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gaconego z arystokracją i burżuazją warszawską. Budynek 
zaprojektował architekt Bronisław Brodzic-Żochowski. 
Przepychem dekoracji zaskakiwały wnętrza pałacyku, ku-
pionego w 1900 r. przez księżnę Marię z Zawiszów Radzi-
wiłłową. W latach międzywojennych mieściły się w nim 
ambasady różnych krajów. W 1934 r. znajdowała się tutaj 
siedziba prosanacyjnego Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem. Przed bramą budynku 15 czerwca 1934 r. Hry-
horij Maciejko, działający z ramienia Ukraińskiej Organi-
zacji Wojskowej, zastrzelił ówczesnego ministra spraw za-
granicznych Bronisława Pierackiego. Inicjatorem zamachu 
był Stepan Bandera. Po tym wydarzeniu zmieniono nazwę 
ulicy z Foksal na Pierackiego. 

Za najpiękniejsze przy ulicy uchodziły wnętrza pałacy-
ku Ludwika i Pauliny Górskich pod numerem 8. Powstał 
on w latach 1880-1882 według projektu Marcelego Be-
rendta. Apartament Górskiego mieścił się na piętrze. Już 
przed wojną budynek stał się własnością Kościoła Adwen-
tystów Dnia Siódmego. Ciekawą historię miał też sąsiedni 
pałacyk – Przezdzieckich – przy ul. Foksal 10. Do wrze-
śnia 1939 r. mieściła się tu ambasada Japonii.

luksus w kamienicach 
Inwestorami większości wytwornych i wielkomiejskich 
kamienic przy ulicy Foksal byli arystokrata hr. Ksawe-
ry Branicki i architekt Artur Otton Spitzbarth. Dziś za 
najbardziej dekoracyjną może uchodzić kamienica przy 
ul. Foksal 16, zbudowana dla Branickiego zgodnie z pro-
jektem obdarzonego wyjątkową wyobraźnią architekta 
Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego. Eklektyczne dekora-
cje jej elewacji mogą stanowić dobry probierz ówczesnych 

Pałac Przezdzieckich przy ul. Foksal 10, 1937 r.

Raut inauguracyjny w ambasadzie Japonii w pałacu przy ul. Foksal 10: pierwszy ambasador 
Japonii w Polsce Shuichi Sakoh (trzeci z lewej) i personel ambasady japońskiej witają ministra 
Józefa Becka i jego żonę Jadwigę Beck, grudzień 1937 r.

Pałace przy ul. Foksal 6 (po lewej) i ul. Foksal 10 (po prawej) po zniszczeniach wojennych, 1948 r.
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gustów artystycznych. Mnóstwo tu szczytów, wieżyczek, 
loggii i kolumienek. Wypatrzymy baranie łby i głowy zaku-
te w średniowieczne hełmy. Pałacowe wnętrza miała kamie-
nica przy ul. Foksal 11. O jej standardzie świadczą nie tylko 
wspaniałe klatki schodowe i  wnętrza bram, ale też marmu-
rowe kominki zachowane do dziś w niektórych pomieszcze-
niach. W latach 20. XX w. jeden z apartamentów zajmował 
Dominik Jerzewski-Witke, który na ścianach zawiesił po-
nad 250 płócien niemal wszystkich znanych malarzy pol-
skich. Część z tych zbiorów jeszcze przed 1939 r. trafiła do 
Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego. 

Artur Otton Spitzbarth senior zaprojektował i zbudo-
wał na sprzedaż kilka kamienic przy ulicy Foksal. Wśród 
nich – domy pod numerami 13 i 15. Powstały prawdopo-
dobnie w 1895 r. Dla siebie zachował kamienicę u zbie-
gu z Nowym Światem (Nowy Świat 30). Aż do 1944 r. 
pozostawała ona w rękach jego spadkobierców. Architekt 
pochodził z niemieckiej rodziny, przybyłej według trady-
cji rodzinnej do Warszawy z Kurlandii i całkowicie spo-
lonizowanej. Był budowniczym doby historyzmu i eklek-
tyzmu i w takich też formach zaprojektował dom własny 
przy ulicy Foksal i Nowym Świecie 30, z którego do dziś 
niewiele zostało. 

Pod numerem 19 powstała w latach 1895-1897 budow-
la użyteczności publicznej o wnętrzach wykończonych 
ze starannością architektury pałacowej i elewacjach przy-
pominających malowniczą neogotycką kamienicę. Swoją 
siedzibę miało tu Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie. 
Ją także zaprojektował Bronisław Brochwicz-Rogóyski.

21 rodzajów posadzek 
Wróćmy do remontowanych właśnie kamienic Spitzbartha 
pod numerami 13 i 15. Obydwa domy są luksusowymi ka-
mienicami, charakterystycznymi dla Warszawy przełomu 
XIX i XX w. Mają typowy układ: z domem frontowym 
z bramą pośrodku, podwórkiem studnią oraz oficynami. 
Budowane były drogo i solidnie, z dobrych materiałów. 
Kamienica pod numerem 15 poprzedzona jest płytkim 
ogródkiem odgrodzonym od ulicy fantazyjnie kutą kra-
tą – to jedno z arcydzieł warszawskich firm metalowych 
przełomu XIX i XX w. Luksusowe domy mieszkalne były 
ówcześnie preferowane przez politykę kredytową miasta. 
Mieszkania o pokojach wysokich i dekorowanych sztuka-
teriami mogły konkurować z wnętrzami magnackich re-
zydencji. Jak mówi projektantka konserwatorskiej moder-
nizacji Anna Rostkowska, samych rodzajów wzorzystych 
podłóg odnalazła ona w obydwu kamienicach aż 21, zaś 
wzorów gipsowych rozet na sufitach – ok. 20. W oficynie 
tylnej kamienicy pod numerem 13 przed przystąpieniem do 
prac remontowych odkryto plafon w stylu pompejańskim, 
a w pomieszczeniach mieszkalnych na stropach i ścianach – 
całe fragmenty dekoracji malarskich. Drzwi do pokojów to 
przykłady rozbudowanych stolarek. Kamienica pod nu-
merem 13 zmieniła swój kształt zewnętrzny po tym, jak 
w latach 30. XX w. kupił ją Jan Wedel. Na jego zlecenie 
Zdzisław Mączeński przekształcił elewacje w duchu moder-
nizmu. Ładna kamienica zamieniła się z zewnątrz w dość 
smutny budynek bez wyrazu: zlikwidowano eklektyczne 
dekoracje elewacji, w miejsce hełmów pojawiły się prosto-

Jedno z wnętrz siedziby Poselstwa Norwegii w pałacu przy ul. Foksal 3, 1930 r.
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kątne wieżyczki. Również kierując się duchem czasu, Wedel 
wprowadził w podwórku prawdziwą nowość – nowoczesną 
windę sunącą w przeszklonym szybie wyprowadzonym na 
zewnątrz tylnej klatki schodowej. 

Z rąk architekta 
Spitzbarth był właścicielem obydwu posesji powstałych 
w miejscu dawnego ogrodu pałacowego Branickich sprzed 
1894 r. Architekt wzniósł oba domy zapewne z myślą o ich 
odsprzedaniu po zakończeniu budowy. Jednak kamienicy 
pod numerem 15 pozbył się dopiero w 1904 r. – za 120 tys. 
rubli. Nowym właścicielem został Włodzimierz Karski. 
Odtąd budynek przechodził z rąk do rąk. Do Karskiego 
należał przez sześć lat. W 1910 r. właścicielką domu – na-
bytego także za sumę 120 tys. rubli – stała się Stefania 
Apolonia Nitzche. Odsprzedała go dopiero po ośmiu la-
tach, we wrześniu 1918 r., Juliuszowi Oskarowi i Zofii Juli 
Lehoczky de Kiraly-Lehota. Po zaledwie kilku miesiącach, 
w lutym 1919 r., nieruchomość kupiła Wanda z Dolań-
skich Skrzyńska za 500 tys. marek. W 1921 r. dom na-
byli hr. Adam Stadnicki i jego żona Helena. Kupili go za 
13 mln marek polskich. Wreszcie 4 września 1928 r. pose-
sję od Stadnickich nabył Adam Iwańczyk za 66 746 dola-
rów i 60 centów – równowartość ówczesnych 594 044 zł 
i 74 gr. Z kolei kamienicę przy ul. Foksal 13 Artur Spit-
zbarth sprzedał Grzegorzowi Hirszowi Weinsteinowi. Ten 

drugi umarł w 1924 r., a kamienicę odziedziczył jego brat 
Majer Weinstein. Czy był to ten sam kupiec, który na po-
czątku XX w. prowadził sklep muzyczny przy ul. Nalew-
ki 27? Nie jesteśmy pewni. Majer nie przeżył długo Grze-
gorza. Gdy zmarł, jego córki Helena i Tatiana sprzedały 
kamienicę fabrykantowi i królowi warszawskiej czekolady 
Janowi Józefowi Wedlowi. Syn Emila znany jest głównie 
jako właściciel fabryki czekolady, był też jednak aktyw-
nym inwestorem kupującym posesje i wznoszącym nowe 
domy, projektowane przez znanych architektów. To dla 
niego powstała supernowoczesna kamienica u zbiegu Pu-
ławskiej i Madalińskiego, podręcznikowy przykład archi-
tektury funkcjonalizmu projektu Juliusza Żurawskiego. 

Drobna pani Diana 
Wśród najwcześniejszych mieszkańców kamienicy Artu-
ra Ottona Spitzbartha pod numerem 15 figuruje rodzina 
Bolesława i Diany z Silbersteinów Eigerów. Zamieszkali 
tu już w 1899 r. i zajęli duże, wielopokojowe mieszkanie. 
Wyprowadzili się w roku 1901. Przy ul. Foksal 15 w mar-
cu 1899 r. przyszedł na świat Marek Eiger (później Stefan 
Napierski). Stał się on z czasem znanym tłumaczem lite-
ratury niemieckiej, francuskiej i anglosaskiej oraz eseistą, 
a w latach 1938-1939 redaktorem warszawskiego dwumie-
sięcznika „Ateneum”. Homoseksualista, żonaty był z Ireną 
Tuwim. Niemcy w czasie okupacji aresztowali go i rozstrze-
lali w masowej egzekucji w Palmirach, w 1940 r. Jak pisał 
Jerzy Domagalski na łamach „Pamiętnika Literackiego” 
z 2008 r., rodzina Eigerów była inteligencka. Wszyscy bracia 
Bolesława Eigera mieli wyższe wykształcenie, siostry ukoń-
czyły gimnazja. „Bolesław studiował na Akademii Han-
dlowej w Wiedniu, studia jednak zmuszony był przerwać, 
by – po śmierci swego ojca – zająć się prowadzeniem rodzin-

Kamienica przy ul. Foksal 19, 1901 r.

Kamienica przy ul. Foksal 16, 1905 r.
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nych interesów. Dziadek był współzałożycielem synagogi na 
Tłomackiem, tzw. synagogi postępowej, którą zbudowano 
w 1876 r. W rodzinie żywa była pamięć przodka – słynnego 
ben Akiby Eigera, żydowskiego ortodoksyjnego uczonego, 
który do dziś jest autorytetem dla nabożnych Żydów. Bo-
lesław Eiger, bogaty przemysłowiec i działacz gospodarczy 
na dużą skalę, był właścicielem koncernu Portland-Cement 
i inicjatorem syndykatu cementowego, członkiem resursy 
kupieckiej, a także jednym z fundatorów Filharmonii War-
szawskiej, w której miał dożywotnio zarezerwowane fotele. 
Pełnił funkcję konsula honorowego Królestwa Danii. Był 
współzałożycielem «Nowej Gazety» propagującej idee 
asymilacji Żydów w Polsce” – czytamy na łamach „Pamięt-
nika Literackiego”. Diana z Silbersteinów, drobna, pełna 
wdzięku kobieta, wywodziła się ze wzbogaconej w XIX w. 
burżuazji łódzkiej. Domagalski pisał, że w młodości Dia-
na poznała Elizę Orzeszkową, a jej rysy można odnaleźć 
w postaci Muszki Folblutowej z Kwiatów polskich Juliana 
Tuwima. „Wychowywana w zbytku, bez trosk material-
nych, starała się wychodzić poza przyrodzone jej środowi-
sko plutokracji. […] Żywo odczuwała tradycje patriotycz-
ne, szczyciła się tym, że jej babka brała udział w powstaniu 
1863 roku. Podobnie jak mąż należała do grona Żydów na 
wskroś zasymilowanych, w utożsamieniu się z narodem pol-
skim” – pisał Domagalski. Eigerowie mieli czwórkę dzieci. 
Najstarsza z córek, Maria, urodzona w 1897 r. (ps. Kamiń-
ska), tak napisze po latach o rodzicach i mieszkaniu przy uli-
cy Foksal w książce Ścieżkami wspomnień, opublikowanej 
w 1960 r.: „Ojciec mój był fabrykantem, przemysłowcem na 
wielką skalę. Matka pochodziła również z rodziny fabry-
kantów i wniosła mojemu ojcu posag nie byle jaki. Rodzice 
żyli w zbytku i przepychu. Gdy przyszłam na świat – a by-
łam najstarsza w rodzinie – rodzice moi zajmowali w War-
szawie przy ul. Foksal 15 mieszkanie składające się z 12 czy 
też 18 pokoi”.

Pensjonat pani szczutowskiej 
Przed 1914 r. na pierwszym piętrze kamienicy prowadziła 
pensjonat Zofia z Sokołowskich Szczutowska. Nie wiemy, 
jak wyglądał. W reklamach pani Szczutowska zachwalała, 
że w placówce jest elektryczność, a pokoje można wynajmo-
wać zarówno na dni, jak i miesiące. Wiemy natomiast, jak 
wyglądały inne ówczesne warszawskie pensjonaty w luksu-
sowych kamienicach śródmieścia. Mieszkały w nich głów-
nie panie, które w dobie emancypacji kobiet powszechnie 
przyjeżdżały do Warszawy bez towarzystwa męża czy ojca. 
Szanującym się kobietom nie wypadało jednak mieszkać 
w hotelu, nawet luksusowym. Pensjonaty uchodziły za to 
za miejsca odpowiednie, przyzwoite. W pokojach z reguły 
znajdowała się umywalnia z miednicą, dzbankiem i wiader-
kiem, łazienka zaś często musiała wystarczać na całe piętro. 
Obok pokojów mieszkalnych zwykle była jadalnia, gdzie 
podawano posiłki (również dla osób przychodzących z mia-
sta), a także typowy salon warszawski służący wszystkim 
mieszkańcom pensjonatu. 

Zapomniany malarz 
Pracownia malarska Zygmunta Badowskiego na ostatnim 
piętrze domu przy ul. Foksal 15 musiała wywierać spore 
wrażenie na gościach – wnętrze całego pomieszczenia zale-
wały strumienie światła. Wpadało ono przez szklany dach. 
Jeszcze dziś sąsiadka malarza z sąsiedniej ulicy Koperni-
ka wspomina, jak wdrapała się po ciemnych schodach do 
pracowni i oniemiała. – Mieszkanie było zagracone i za-
niedbane, ale wciąż wywierało wielkie wrażenie – opowia-
da. Zygmunt Badowski mieszkał tu już na pewno w 1910 r. 
i pozostał aż do śmierci. Do pracowni zapraszał gości i klien-
tów, których portretował. Do tych ostatnich należała żona 
ambasadora Japonii Shuichi Sakoha, sportretowana w koń-
cu lat 30. XX w. Na obrazie widzimy ładną, drobną kobietę, 
ubraną w tradycyjny strój japoński. 

Badowski przed 1914 r. tworzył rysunki dla „Tygodni-
ka Ilustrowanego”. Malował portrety kobiet. Poprawiał 
ich urodę i chętnie się u niego portretowały. Tworzył peł-
ne erotyzmu akty. W 1898 r. jego samego malował Sta-
nisław Wyspiański. Badowski umarł w grudniu 1959 r. 
W mieszkaniu przy ulicy Foksal pozostała wdowa – sie-
demdziesięcioletnia Józefa Badowska. Kiedy i ona zmar-
ła, pracownia przestała istnieć. – Nie natrafiliśmy na żad-
ne ślady pracowni. Jedynie na mansardzie od strony ulicy 
zachowało się duże okno w dachu – opowiada architekt 
Anna Rostkowska.

Żona ambasadora Japonii, pani Sakoh, na portrecie pędzla Zygmunta Badowskiego
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cuda na porost włosów
W różnych informatorach wydawanych ok. 1909 r. wid-
nieje nazwisko doktora skórno-wenerycznego Marcelego 
Dobrzyńskiego. Przyjmował, a pewnie i mieszkał, w ka-
mienicy przy ul. Foksal 15. Przy tej ulicy lekarze tej spe-
cjalności nie zwykli byli przyjmować. Swoje gabinety mieli 
głównie przy Chmielnej, po drugiej stronie Nowego Świa-

tu. Doktor Dobrzyński, urodzony w 1878 r., dosłużył się 
w międzywojennej Polsce stopnia majora wojsk lotniczych. 
W 1924 r. Marceli Dobrzyński przyjmował już nie przy 
Foksal, a w gabinecie przy ul. Królewskiej 6. Leczył nie tyl-
ko choroby weneryczne. Wielu mężczyzn przychodziło do 
niego, by wzmocnić swoje włosy. W latach międzywojen-
nych w pewnych kręgach łysina wprawdzie nobilitowała, 
ale nie brakowało mężczyzn, którzy nie mogli się pogodzić 
z wypadającymi włosami. Oni to właśnie poddawali się 
kuracjom zadawanym im przez doktora Maurycego Do-
brzyńskiego. Nie ma jednak przekonujących wiadomości, 
że leczenie było skuteczne. Doktor zmarł w 1929 r. i jest 
pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym. 

W początku lat 20. w kamienicy przy ul. Foksal 15 
mieszkał też adwokat Jan Jakub Przeworski. Był zasy-
milowanym Żydem. Pochodził z Galicji. W czasie pierw-
szej wojny światowej należał do grona prawników po-
chodzenia żydowskiego broniących podczas procesu 
114 legionistów polskich oskarżonych o zdradę stanu. 

Kamienica przy ul. Foksal 13, jeszcze z wystrojem fasady, koniec lat 20.

Wicepremier Bolesław Pieracki w drodze na posiedzenie sejmu, 1931 r.
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Mieszkańcy kamienicy przy ul. Foksal 13 w latach międzywojennych: senator Juliusz Zdanowski, senator Emil Godlewski, minister Stanisław Grabski
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Proces zakończył się na osobisty rozkaz nowego cesarza 
austriackiego, Karola I, 30 września 1918 r., a wszyscy 
uwięzieni zostali uwolnieni. Mieszkańcem kamienicy 
cieszącym się w swoim czasie wielką sławą był zasłużony 
as lotnictwa mjr Kazimierz Kubala. W czasie pierwszej 
wojny światowej przywdział mundur austro-węgierski. 
W mundurze polskim podjął walkę już w 1918 r., latając 
z pomocą dla polskich obrońców Lwowa w wojnie pol-
sko-ukraińskiej. W czasie wojny bolszewickiej od 1919 r. 
pilotował samoloty 59 Eskadry Lotniczej i 3 Dywizjonu 
Lotniczego. Za udział w tych walkach odznaczony zo-
stał orderem Virtuti Militari V klasy. W końcu lat 20. 
zasłynął po podjęciu trzech nieudanych prób przelotu 
nad Atlantykiem. W 1930 r. krytykował sanacyjne wła-
dze wojskowe za zły stan polskiego lotnictwa i zdradę 
państwowych interesów. Napisał w tej sprawie memoriał. 
Zamiast pochwały został aresztowany w swoim miesz-
kaniu przy ulicy Foksal. Skazano go na siedem miesięcy 
pozbawienia wolności i wydalono z wojska. Po wyjściu 
z więzienia wyemigrował do Brazylii. 

Grabski i Związek ludowo-narodowy 
W latach 20. XX w. kamienicę przy ul. Foksal 13 upatrzy-
li sobie endeccy politycy prawicowego Związku Ludowo- 
-Narodowego (ZLN). W latach kadencji sejmu 1922-1927 
miały tu miejsce bardziej lub mniej formalne spotkania 
polityków. Tu wreszcie mieszkało kilku senatorów zwią-
zanych z ZLN, a wśród nich Juliusz Zdanowski, Stanisław 
Grabski i Emil Godlewski. Nie wiemy, ile mieszkań wy-
najmowali. Być może jedno z nich miało charakter służ-
bowy i stanowiło rodzaj partyjnego pensjonatu. Wiemy za 
to, że Emil Godlewski, senator II RP, profesor embriologii 
i biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybrany do senatu 
w 1922 r. jako przedstawiciel Związku Ludowo-Narodo-
wego, zajmował w kamienicy mieszkanie nr 23. Pochodził 
z Galicji. Był wszechstronnie wykształcony. Studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, w Monachium, Koloszwar 
(dziś Kluż-Napoka w Rumunii) i Neapolu. W Krakowie 
sprawował m.in. funkcję dziekana Wydziału Lekarskie-

go UJ. Po zamachu majowym wrócił do Krakowa i tam 
mieszkał aż do śmierci 25 kwietnia 1944 r. 

Inny z polityków ZLN, Juliusz Zdanowski, przez pe-
wien czas wiceprezes ugrupowania, sprowadził się do ka-
mienicy przy ul. Foksal 13 w roku 1925. Był wówczas se-
natorem Sejmu RP I kadencji (1922-1927) i dyrektorem 
Banku Komunalnego przy ul. Królewskiej 23. I on po-
chodził z Galicji. Ziemianin, z zawodu był prawnikiem 
i ekonomistą. Jako członek ZLN w 1922 r. został wybrany 
na senatora z ramienia tego ugrupowania, z województwa 
kieleckiego. Zmarł w 1937 r. 

Trzecim z polityków ZLN mieszkających w tej kamie-
nicy był Stanisław Grabski, rodzony brat Władysława 
Grabskiego, dwukrotnego premiera RP i autora reformy 
walutowej lat 20., twórcy nowej złotówki polskiej. Można 
przypuszczać, że Władysław Grabski odwiedzał Stanisła-
wa w mieszkaniu przy ul. Foksal 13. Tak jak wielu innych 
prominentnych działaczy ugrupowania Stanisław Grabski 
wycofał się z polityki po zamachu majowym i wtedy chyba 
opuścił dom przy ulicy Foksal. 

Przeciwnikiem politycznym ZLN był inny z mieszkań-
ców kamienicy, polityk PPS, Jan Tadeusz Cupiał, poseł do 
sejmu w latach 1922-1927, czyli w czasie, kiedy w kamie-
nicy mieszkali senatorowie ZLN. Wśród przedwojennych 
mieszkańców domu wymieńmy też adwokata, działacza 
niepodległościowego, legionistę, posła na sejm Ignace-
go Radlickiego. Od lat 30. XX w. prowadził tu własną 
kancelarię prawną. Pisał o nim Marek Gałęzowski na ła-
mach czasopisma „Palestra” z 2008 r.: „Od 1908 r. dzia-
łał w Narodowym Związku Robotniczym […]. Latem 
1913 r. powołał siedmioosobową grupę bojową, która do-
konała zamachu na naczelnika więzienia mokotowskiego 
oraz prowokatora na Powiślu w Warszawie”. Po wybuchu 
pierwszej wojny światowej w Warszawie pisał odezwy, 
by mieszkańcy Warszawy nie wstępowali do armii ro-
syjskiej. Zimą 1915 r. wstąpił do Legionów Piłsudskiego, 
brał udział w walkach na froncie. W 1920 r. uczestniczył 
w wojnie bolszewickiej, w stopniu podporucznika. 15 ma-
ja 1927 r. został wpisany na listę adwokatów w Warszawie 

REKLAMA 
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i od tego czasu prowadził własną kancelarię przy ul. Fok-
sal 13. „Zajmował się głównie sprawami z zakresu prawa 
cywilnego [...]. W 1930 r. kandydował do Sejmu RP III 
kadencji z listy BBWR” – pisał Gałęzowski. 

Bliskim przyjacielem Radlickiego był Walery Sławek, 
działacz PPS, trzykrotny premier i jeden z najbliższych 
współpracowników Piłsudskiego. Został nawet ojcem 
chrzestnym syna marszałka, Jana. Nie ulega wątpliwo-
ści, że Sławek nie raz bywał u Radlickiego przy ul. Fok-
sal 13. W czasie okupacji Niemcy aresztowali Radlickiego 
(12 lipca 1940) wraz z grupą kilkudziesięciu adwokatów 
warszawskich w ramach akcji AB, która doprowadzić 
miała do likwidacji polskiej inteligencji. Trafił do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Żona, która sta-
rała się interweniować w jego sprawie – przypuszczalnie 
w siedzibie gubernatora dystryktu warszawskiego Gene-
ralnego Gubernatorstwa Ludwiga Fischera przy placu Jó-
zefa Piłsudskiego – została tak ciężko pobita, że zmarła. 
W sierpniu 1941 r., trzy miesiące po jej śmierci, Niemcy 
wypuścili Radlickiego z obozu. Ponownie pracował jako 
adwokat. W Powstaniu Warszawskim był prawdopodob-
nie sędzią Wojskowych Sądów Specjalnych w strukturze 
AK. Po wojnie aresztowało go NKWD, ale od 30 listopa-
da 1945 r. ponownie pracował w adwokaturze warszaw-
skiej, odbudowując kancelarię w domu przy ulicy Foksal. 
Niedługo. W 1950 r. komuniści skreślili go z listy adwo-
katów. Został bez pracy. Po raz kolejny wrócił do adwo-
katury dopiero po październiku 1956 r. Prowadził odtąd 
sprawy cywilne i radcowskie. Zmarł w 1967 r. 

W książce telefonicznej z 1939 r. wśród mieszkańców 
kamienicy przy ul. Pierackiego 13 figuruje też nazwisko 
Wojciecha Jaskólskiego. – Byli to zamożni ludzie. Pocho-

dzili ze sfery mieszczańskiej, tak jak i moja rodzina – opo-
wiada Anna Briesemeister. 

Do zamożnych mieszczan zajmujących apartamenty 
przy ul. Pierackiego 13 należał przed wojną również Tade-
usz Dzierżek – dyrektor polskiego oddziału firmy Protos, 
której biura mieściły się po drugiej stronie ulicy w kamie-
nicy Branickich, pod numerem 18. Firma zajmowała się 
produkcją i sprzedażą odkurzaczy pod marką Protos. 

Na zakończenie wspomnijmy jeszcze rodzinę kolejnego 
prawnika, Wacława Chmielińskiego. Był radcą prawnym za-
rządu miejskiego przy prezydencie Stefanie Starzyńskim. Je-
go nazwisko widnieje w książce telefonicznej PAST dla War-
szawy na rok 1939. Znamy numer jego telefonu: 2 64 62.

Kamienice przy ul. Foksal 13 i 15 miały wyjątkowe 
szczęście. Nie uległy zniszczeniu w czasie walk. Po upadku 
Powstania Niemcy nie wypatroszyli budynków i nie pod-
palili ich. Obiekty przetrwały wojnę. Niestety, po jej za-
kończeniu – pomimo powrotu przedwojennych lokatorów 
– ulegały dewastacji. W latach 60. powstał pomysł roz-
biórki kamienic pod budowę przebicia ulicy Kopernika do 
Alej Jerozolimskich. Pomysł wrócił w latach 80., ale został 
wstrzymany dzięki protestom okolicznych mieszkańców 
oraz społeczników z Zespołu Opiekunów Kulturowego 
Dziedzictwa Warszawy ZOK. Budynki nie były remon-
towane ani modernizowane. Paradoksalnie, pozwoliło to 
na ocalenie w nich wielu elementów pierwotnego wystroju 
i wyposażenia. Dzięki projektantce i inwestorowi – firmie 
Ghelamco – detale po konserwacji powrócą do odrestau-
rowanych budynków. Po wieloletnich bojach z urzędami 
konserwatorskimi przywrócony też zostanie wystój fasady 
kamienicy pod numerem 13, usunięty w trakcie przebu-
dowy dokonanej na zlecenie Wedla. 
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Kamienica przy ul. Foksal 15 
przed podjęciem prac 
remontowych
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Pełen rozkwit Foksal ma jeszcze przed sobą. Obraz 
ulicy przesłania bowiem widok zniszczonych ka-
mienic – zwłaszcza dwóch, w centralnej części bie-

gu Foksal, pod numerami 13 i 15. Po długim okresie ocze-
kiwania jednak i one doczekały się remontu. Prace już się 
rozpoczęły, choć od strony fasad jeszcze tego nie widać. 

Obie kamienice – prawdziwe perły XIX-wiecznej archi-
tektury – cudem przetrwały wojnę. W odbudowującej się 
z ruin i cierpiącej na brak mieszkań Warszawie zostały zna-
cjonalizowane, a następnie zamienione w domy komunal-
ne. Podzieliły los innych kamienic. Zagęszczone do granic 
możliwości, nieremontowane, z roku na rok wyglądały co-

raz gorzej. Na niszczenie skazane zostały niejako świado-
mie – obie przeznaczone były do rozbiórki. 

W 1958 r. włodarze miasta wymyślili budowę trasy 
Zamek Królewski – Belweder i ogłosili konkurs na jej 
projekt. Wygrała koncepcja autorstwa zespołu Jana Po-
dolskiego przy współpracy Zygmunta Stępińskiego, któ-
ra przewidywała poprowadzenie nowej ulicy od pomnika 
Kopernika, poprzez teren, na którym stały budynki przy 
ul. Kopernika 23 i 25, szpital dziecięcy, kamienice przy 
ul. Foksal 13 i 15, Smolnej 36, potem wiaduktem nad Ale-
jami Jerozolimskimi i mostem nad Książęcą aż do placu 
Trzech Krzyży. Zawalidrogi – jak wówczas mówiono – 
czyli dziewiętnastowieczne kamienice, które stały na tra-

Przywracanie blasku 
zabytkom
ewa Kielak 
ciemniewska
Foksal należy do najmilszych 
ulic Warszawy. Niezbyt 
długa, w perspektywie 
zwieńczona odnowionym 
pałacem Zamoyskich, pełna 
zieleni, z galeriami sztuki, 
klimatycznymi restauracjami 
i kawiarniami w parterach 
pałacyków i kamienic – już 
od wczesnej wiosny nabiera 
dodatkowego powabu. 
Dzieje się to za sprawą 
ogródków kawiarnianych 
i restauracyjnych, a przede 
wszystkim atmosfery 
beztroski i odpoczynku, 
jaką wnoszą młodzi 
warszawiacy i turyści. 
Na Foksal odnajdujemy tę 
energetyczną atmosferę 
europejskich czarownych 
uliczek i zaułków
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sie wyrysowanej ulicy, planowano zburzyć. Do realizacji 
tych planów na szczęście nie doszło, ale niepewność co 
do przyszłości budynków pozostała. Pod groźbą rozbiórki 
niszczały dalej. Aż w końcu w 1997 r. powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego nakazał – z powodu zagrożenia 
życia – wysiedlenie lokatorów z kamienicy przy ul. Fok-
sal 13, a pięć lat później – przy ul. Foksal 15. 

Na początku XXI w. obie zamknięte i opustoszałe ka-
mienice odstraszały przechodniów zamurowanymi i zabi-
tymi deskami okna. Mimo postępującego zniszczenia ich 
urok i potencjał dostrzegli fachowcy Ghelamco Poland – 
firma w pierwszej dekadzie XXI w. nabyła obie kamieni-
ce i zapowiedziała przywrócenie ich pierwotnych funkcji 
eleganckich śródmiejskich rezydencji. Wszystko wskazy-
wało na to, że już wkrótce zobaczymy je w pełnej krasie. 
W 2008 r. Ghelamco szacowało, że remont zajmie nieco 
ponad dwa lata. Nic z tego – proces przygotowania in-
westycji przedłużył się, bo do akcji włączyła się ówczesna 
stołeczna konserwator zabytków, Ewa Nekanda-Trepka, 
która rozpoczęła spór o elewacje. O długotrwałych przepy-
chankach z warszawską konserwator pisaliśmy na łamach 
„Stolicy”, porównując dwie propozycje odnowienia fasad. 
Nekanda-Trepka upierała się, aby w zabytku pod nume-
rem 13 zachować elewację z lat 30. utrzymaną w duchu 
modernizmu, autorstwa architekta Zdzisława Mączeń-
skiego, który podczas remontu – na zlecenie Jana Wedla, 
ówczesnego właściciela obiektu – przekształcił „piękną ka-
mienicę w bezduszne pudło, co odpowiadało ówczesnym 
«postępowym gustom»”, jak podsumował varsavianista 
Jarosław Zieliński. 

Inwestor chciał natomiast przywrócić kamienicy bo-
gaty detal elewacji, zgodnie z pierwowzorem z końca 
XIX w. I mimo że ten projekt zgodnie poparli architekci, 
historycy sztuki, miłośnicy zabytków i varsavianiści, upór 
stołecznej konserwator wstrzymywał rozpoczęcie inwesty-
cji przez lata. Inwestor odwoływał się do coraz wyższych 
instancji, czas płynął, a kamienice niszczały pod czujnym 
okiem pracowników urzędu powołanego do chronienia 
warszawskich zabytków. Sprawę zamknęła dopiero decyzja 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I prace ruszy-
ły. Dopiero ponad rok temu.

Fragment sztukaterii, narożnik listwy sufitowej

Element zabytkowej sztukaterii: rozeta sufitowa z motywem anioła

Kamienica przy ul. Foksal 13 po remocie, akwarela



19

  nr 3/2017

Wiele miesięcy trwały zabezpieczanie i demontaż wyjąt-
kowo bogatego detalu architektonicznego z wnętrz obu 
budynków. Oryginalny wystrój ich klatek schodowych 
i apartamentów porównać można do pałacowych wnętrz. 
Zachowały się dekoracyjne supraporty nad drzwiami wej-
ściowymi i we wnętrzach mieszkań oraz kilkadziesiąt wzo-
rów sztukaterii sufitowej – rozet, faset i listew o formach 
różnych stylów historycznych, tworzących wystrój w du-
chu modnego w końcu XIX w. eklektyzmu. W niektórych 
apartamentach występują malowidła sufitowe, rozbudowa-
ne elementy dekoracji architektonicznej – kolumny, pila-
stry, konsole. Podłogi części wspólnych pokryte były orygi-
nalną okładziną z marmuru karraryjskiego, ceramicznych 
bądź cementowych płytek, a w apartamentach zachowały 
się posadzki drewniane o rozmaitych wzorach. Zabytko-
wy charakter mają również elementy stolarki otworowej – 
drzwi i okien – w dużej części zdemontowanej i zabezpie-
czonej pod nadzorem stołecznego konserwatora zabytków. 
Zostaną poddane odnowieniu, a w miejscach ubytków – 
rekonstrukcji bądź uzupełnieniu. Po renowacji powrócą do 
wnętrz kamienic. 

Zabezpieczenie substancji zabytkowej obiektów przy 
ul. Foksal 13 i 15 umożliwiło rozpoczęcie etapu zabez-
pieczania fundamentów i realizacji podziemnej części 
inwestycji. Oficyny kamienic zostały częściowo rozebra-
ne – ze względu na ich zły stan techniczny oraz koniecz-
ność budowy garażu podziemnego pod budynkami. Zgod-
nie z ustaleniami ze stołecznym konserwatorem zabytków 
oficyny zostaną odbudowane w ich dawnym kształcie. 
W pozostałych częściach obiektów rozpoczęły się rów-
nież wewnętrzne prace budowlane w obrębie apartamen-
tów. Prace związane z budową parkingu podziemnego są 
już mocno zaawansowane. Co ważne, parking nie będzie 
ingerować w historyczną architekturę zabytków.

Do kamienicy przy ul. Foksal 13 powróci winda w prze-
szklonym szybie podobna do tej, którą zainstalowano tu 
po modernistycznej przebudowie kamienicy w latach 
30. XX w., a która nie zachowała się do naszych czasów. 

W kolejnym etapie prac zostanie zrekonstruowany 
oryginalny wystrój fasady kamienicy pod numerem 13 
w wersji z przełomu XIX i XX w. Dzięki temu oba bu-
dynki odzyskają spójną, historyczną szatę, zaprojektowaną 
w duchu neorenesansu i neobaroku. Autorką rekonstruk-

cji jest architektka Anna Rostkowska z pracowni architek-
toniczno-konserwatorskiej Proart. Projekt rekonstrukcji 
Rostkowska wykonała na podstawie odnalezionych sta-
rych fotografii, a konsultowała z wybitną znawczynią ar-
chitektury XIX w. prof. Jadwigą Roguską z Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. Nad procesem 
rewitalizacji kamienic przy ulicy Foksal pracuje zespół 
doświadczonych ekspertów i specjalistów od architektu-
ry historycznej. Nad realizacją inwestycji czuwa stołeczny 
konserwator zabytków. 

Po renowacji w kamienicach powstanie 55 luksuso-
wych apartamentów o różnej powierzchni. Inwestycja 
zaoferuje przyszłym mieszkańcom wiele udogodnień – 
prócz wspomnianego parkingu podziemnego z wjazdem 
od ulicy Smolnej będzie to całodobowy monitoring bu-
dynków i usługa concierge. Dostępna będzie również strefa 
Wellness i SPA oraz pokoje gościnne na wyłączny użytek 
mieszkańców. 

Inwestor, firma Ghelamco Poland, już wkrótce zapre-
zentuje więcej szczegółów projektu. Jeroen van der Toolen, 
dyrektor Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią, po-
wiedział: „Bierzemy pod nasze skrzydła prawdziwą perłę 
architektury XIX-wiecznej, będącą fragmentem historii 
Warszawy, która bardzo długo czekała na swoje odrodze-
nie”. Słowa te pozwalają z optymizmem czekać na efekt 
zapowiedzianych prac rewitalizacyjnych.

Sztukaterie  
we wnętrzach przy 

ul. Foksal 15
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Istniały jednak pewne granice owej „tolerancji”. Domy 
mogły być odbudowywane, jeśli nie stały na drodze re-

alizacji futurystycznych planów Wydziału Urbanistyki Biu-
ra Odbudowy Stolicy. Wiele ocalałych kamienic rozebrano 
w związku z przebudową centrum miasta. Równocześnie 
państwowe spółdzielnie i ministerstwa przejmowały dzie-
siątki ocalałych domów w dzielnicach śródmiejskich na po-
trzeby swoich biur i mieszkań pracowniczych. Niezależna 

działalność instytucji takich jak Warszawska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa stała na drodze do przejęcia przez państwo 
monopolu w zakresie działań budowlanych.

Utworzenie Zakładu Osiedli Robotniczych wiosną 
1948 r. było jednym z pierwszych elementów budowy no-
wego systemu państwowego budownictwa i planowania 
przestrzennego. Jeszcze zatem przed zwrotem w kierunku 
realizmu socjalistycznego ZOR rozpoczął realizację osie-

Miasto robotniczych 
pałaców
Grzegorz mika
Odbudowa Warszawy w pierwszych latach po wojnie należała przede wszystkim 
do przedwojennych spółdzielni oraz prywatnych właścicieli, którzy remontowali zniszczone 
domy, korzystając z kredytów bankowych lub za własne środki. Komunistyczni decydenci, 
skupieni na konsolidacji władzy, początkowo tolerowali niezależną działalność budowlaną

Barokowe formy „poprawionego” projektu Muranowa
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dli na Młynowie, Muranowie, Mirowie i Kole. Zespoły te 
zaprojektowano najwcześniej, dzięki czemu, mimo wpro-
wadzonych już w dobie socrealizmu zmian, widoczne są 
w nich cechy modernistyczne.

W połowie 1949 r. nastąpiły kolejne zmiany. Doko-
nywał się proces centralizacji administracji oraz umac-
niania nowego reżimu. Miało to przełożenie również 
na świat architektury. W trakcie narady architektów 
20-21 czerwca 1949 r. przyjęto – na podstawie refera-
tu Edmunda Goldzamta – realizm socjalistyczny jako 
obowiązującą metodę twórczą. Nowy styl miał powsta-
wać w oparciu o doświadczenia i wzorce sowieckie. Tezy 
referatu nie były precyzyjne. Mowa była o architekturze 
„narodowej w formie i socjalistycznej w treści”. Wkrót-
ce, bo już 3 lipca, na konferencji warszawskiej PZPR po-
stulaty zostały powtórzone w ramach referatu Bolesława 
Bieruta. Zaprezentowano jednocześnie nowy plan roz-
woju miasta socjalistycznego, który miał być zrealizowa-
ny do 1955 r. 

Plan sześcioletni zakładał bardzo ambitne cele w za-
kresie rozwoju miasta. Warszawa miała się stać wielkim 
ośrodkiem przemysłowym, z kilkoma nowymi dzielnicami 
produkcyjnymi. Poza dotychczasowymi założeniami – dla 
Żerania i Grochowa – planowano nowe kwartały, m.in. na 
Woli, Powązkach, Służewcu i Sielcach. Jedną z najbardziej 
radykalnych decyzji (1950) było rozpoczęcie budowy huty 
stali na obrzeżach Młocin i Puszczy Kampinoskiej.

Wznoszenie ośrodków przemysłowych wymagało re-
alizacji wielkich założeń mieszkaniowych. Rozbudowa 
przemysłu i dzielnic robotniczych miały też swój cel ide-
ologiczny. Nowa klasa robotnicza, lojalna wobec władzy, 
miała stanowić przeciwwagę dla obcych ideologicznie 
grup społecznych. Wedle założeń planu sześcioletniego 
przewidywano budowę 120 tys. mieszkań do 1955 r. Osią-
gnięcie takiego pułapu oznaczało konieczność realizacji co 
najmniej kilku tysięcy domów – przy pomocy nowocze-
snej organizacji budowy, trójek murarskich i współzawod-
nictwa w przodownictwie pracy. 

Tezy Bieruta wraz z pierwszymi projektami nowych 
osiedli zostały opublikowane w obszernym albumie wy-
danym w 1950 r. pt. Sześcioletni plan odbudowy Warszawy. 
Zaprezentowane w tej publikacji projekty Śródmieścia sta-
ły się istotnymi wyznacznikami dla projektantów nowych 
obiektów w całej stolicy. 

W ciągu kilku miesięcy nastąpiło całkowite przeobra-
żenie architektury i urbanistyki. Styl międzynarodowe-
go modernizmu i funkcjonalistycznej urbanistyki pod-
dawany był odtąd miażdżącej krytyce. Surowa stylistyka 
i wielkie powtarzalne bloki uznawano od teraz za nieod-
powiednie dla klasy robotniczej. Podobnie jak w państwie 
radzieckim nowa architektura i urbanistyka dostarczać 
miały robotnikom wrażeń estetycznych pod postacią bo-
gatych eklektycznych dekoracji domów. Jak wspomnia-
no, w początkowym okresie dokonywano jeszcze korekt 
w projektach modernistycznych, ale już pod koniec 1949 r. 
powstawały pierwsze projekty całkowicie nowych osiedli 
i dzielnic, dopasowanych do ideologicznych założeń. 

Najbardziej spektakularne, całkowite zmiany moderni-
stycznego projektu – zaprowadzone w przeciągu kilkuna-
stu miesięcy w latach 1949-1950 – zostały dokonane w ob-
rębie Nowej Pragi. W sąsiedztwie Trasy W-Z powstało 
najpierw awangardowe osiedle Praga I, autorstwa Michała 
Przerwy-Tetmajera, wychowanka architektonicznego du-
etu Heleny i Szymona Syrkusów. Architektura i urbanisty-
ka zespołu, wznoszonego od 1949 r., kontynuowały myśl 
projektową przyjętą dla osiedla Koło, autorstwa wyżej wy-

Budowa nowych domów przy Krakowskim Przedmieściu, 1950 r.

Najmniejsze osiedle ZOR, Kozia, budowane było w 1950 r.
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mienionych trojga architektów. Awangardowy program 
kolonii stał się inspiracją dla Jerzego Gieysztora i Jerzego 
Kumelowskiego pracujących nad projektem nowej dziel-
nicy mieszkaniowej mającej powstać na północ od ulicy 
Ratuszowej. Pierwszy projekt Pragi II zakładał realizację 
całkowicie funkcjonalistycznego projektu, kontynuujące-
go skalę i układ kolonii przy Jagiellońskiej i Ratuszowej. 
Jednakże już w połowie 1950 r. zaczęła powstawać nowa 
wersja projektu Pragi II. Osiedle słusznie określono póź-
niej jako praski MDM. Nowa propozycja zatwierdzona do 
realizacji była plastycznie pokrewna z powstającym nie-
mal równolegle projektem śródmiejskiej MDM. W sercu 
Pragi II powstać miał podłużny plac nanizany na główną 
oś kompozycji z widokami w stronę Starego Miasta i Wi-
sły. Nowy plac otoczony został symetrycznymi pierzeja-
mi oraz siatką ulic otaczających dzisiejszy plac Hallera. 
Pośrodku placu stanąć miała wieża budynku hotelowego 
o architekturze nawiązującej do renesansowych ratuszy. 
W oparciu o socrealistyczny plan dzielnicę budowano aż 
do końca lat 50. 

Znaczne zmiany w stosunku do projektu wprowadzono 
też podczas budowy osiedla na Muranowie. Projekt Boh-

dana Lacherta realizowano już od kilku miesięcy, a jed-
nocześnie krytykowano surową estetykę i zbyt rozrzutną 
urbanistykę osiedla. W trakcie prac budowlanych dokona-
no wielu zmian w układzie bloków, wprowadzając bramy, 
prześwity i otwarcia widokowe, uzupełnione symetrycz-
ną zabudową. Zrezygnowano z budowy wieżowców przy 
Lesznie na rzecz ściślejszego obudowania pierzei. Skrzy-
żowanie z trasą N-S podkreślono dwiema symetrycznymi 
i monumentalnymi kamienicami. Połacie ścian z gruzo-
betonu pokryły gipsowe dekoracje i sgraffita. Najbardziej 
rozpoznawalnym „nowym” detalem była dekorowana 
wielka brama na osi wylotu Długiej, prowadząca do środ-
ka jednej z kolonii. U stóp symetrycznej kompozycji po-
wstał również bogato dekorowany klasycznymi detalami 
pawilon kina Muranów. Osiedle rozciągające się między 
Lesznem a Dzielną zostało ukończone w 1953 r. 

Nowa, socjalistyczna Warszawa, zaplanowana jako 
zgrany organizm miejski i ośrodek przemysłu, zrywała 
z tradycyjnymi wzorami miasta kapitalistycznego. Oca-
lałe kwartały kamienic z podwórkami studniami ustąpić 
miały miejsca monumentalnym kwartałom, rozległym 
alejom i wielkim placom. W sąsiedztwie robotniczych do-
mów planowano szkoły, przedszkola, sklepy, kina i teatry. 
Dzięki nowym arteriom i komunikacji miejskiej warsza-
wiacy mogli swobodnie przemieszczać się między dzielni-
cami mieszkaniowymi, zakładami pracy i śródmieściem. 
W okresie socrealizmu wykształciły się dwa zasadnicze ty-
py zabudowy: reprezentacyjne budownictwo śródmiejskie 
oraz masowe budownictwo osiedli obrzeżnych.

W centrum dominować miały potężne socrealistyczne 
kamienice oraz bloki wznoszone w najbardziej reprezen-
tacyjnych częściach dzielnic. Projekty Marszałkowskiej 
Dzielnicy Mieszkaniowej (proj. Jan Knothe, Józef Siga-
lin, Stanisław Jankowski, Zygmunt Stępiński; 1950), No-
wej Pragi czy Mirowa (proj. Tadeusz Kossak; 1950) wy-
różniały się monumentalną skalą, bogatym programem 
dekoracji, rozbudowanymi parterami handlowymi i uni-
katowymi formami projektowanymi przez czołowych ar-
chitektów. Co ciekawe, mimo krytyki funkcjonalizmu nie 
porzucono nowoczesnego programu „jednostek sąsiedz-
kich”. Podobnie jak wcześniej na Kole czy Mokotowie 
w pobliżu domów mieszkalnych powstawały obiekty kul-
tury, usług, szkoły czy przychodnie. Tym sposobem wy-
kształciła się sytuacja kuriozalna: nowoczesny program 
mieszkaniowy realizowano w całkowicie tradycyjnych 
technologiach oraz pseudohistorycznej estetyce.

Nowe osiedla doby socrealizmu tworzono z kwarta-
łów trzy- i czteropiętrowych domów mieszkalnych. Je-
dynie przy głównych ulicach miasta dopuszczano zabu-
dowę wyższą, sięgającą nawet ośmiu pięter. Bloki ZOR 
murowano w większości z cegieł lub gruzobetonu, w opar-
ciu o powtarzalne projekty kolejnych sekcji oraz całych 
domów. Dopiero z czasem zaczęto wprowadzać elemen-
ty prefabrykowanych detali fasad (okna, gzymsy) oraz 
wnętrz (schody). Bloki stały wzdłuż osi kompozycyjnych, 

Szkic perspektywiczny „praskiego MDM”

Główny plac Nowej Pragi, makieta, 1950 r.

Zd
ję

cia
: z

bi
or

y G
. M

iki



23

  nr 3/2017

tworząc symetryczne, powtarzalne układy przestrzenne, 
uzupełniane obszernymi dziedzińcami, bulwarami i aleja-
mi. Zespoły domów kreować miały obszerne czworokątne 
kwartały zabudowy pierzejowej. Układ zabudowy wyni-
kał z dość monotonnych siatek ulic i kwartałów. Symetrię 
wyznaczały główne aleje albo place osiedlowe. 

Niestety, tempo budowy dyktowane odgórnym planem 
i współzawodnictwem, jak też duże zapotrzebowanie na 
gotowe mieszkania odbiły się negatywnie na architekturze 
osiedli „typowych”. Bardzo często ograniczano się do użycia 
prostych detali i gipsowych sztukaterii – boniowania parte-
rów, gzymsów, detali bram. Złą praktyką epoki było odda-
wanie budynków bez wykończonych elewacji. Projektowa-
ne kamienne fasady z bogatym opracowaniem zastępowano 
później naprędce układanymi tynkami i pojedynczymi ele-
mentami gipsowymi. Pogłębiało to monotonię typowych 
kolonii robotniczych. 

Okres między 1949 a 1955 r. stał się odrębnym rozdzia-
łem w powojennych dziejach odbudowy Warszawy. No-
wo utworzona jednostka, Biuro Urbanistyki Warszawy, 
stworzyło nowy plan generalny Śródmieścia, świadczący 
o odejściu od czysto funkcjonalistycznych planów Biura 
Odbudowy Stolicy, ostatecznie zlikwidowanego w 1950 r. 

Wedle nowych założeń praktycznie cała dzielnica miała 
zmienić swe oblicze. Wąskie uliczki zastępowano szero-
kimi alejami, zaś dziesiątki czynszówek miały zniknąć na 
rzecz wielkich bloków wzorowanych na budownictwie 
moskiewskim, jak również po części na architekturze art 
déco. Duża część areału centrum przeznaczona była pod 
dzielnice administracji państwowej i skarbowej. Najwięk-
szą ingerencję w strukturę Śródmieścia stanowiła realiza-
cja Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, rozpoczęta 
w 1950 r. Projekt zakładał całkowitą przebudowę głównej 
ulicy dzielnicy wraz z przylegającymi przecznicami i cały-
mi kwartałami przy dawnej Osi Stanisławowskiej. Socre-
alistyczna zabudowa MDM powstać miała od Hożej aż do 
placu Unii Lubelskiej. Na północ od Hożej stanąć miały 
nowe gmachy instytucji centralnych. Dominantą całego 

założenia stał się plac Konstytucji. Nowe wnętrze urba-
nistyczne powstało w miejscu styku kilku historycznych 
ulic, przesuniętej osi środkowej Marszałkowskiej oraz 
dochodzącej od południa nowej arterii – ulicy Waryń-
skiego. Pod budowę placu z sąsiednimi blokami rozebra-
no kilkadziesiąt kamienic i oficyn, nierzadko w całkiem 
dobrym stanie. Plac z otoczeniem uroczyście oddano do 
użytku 22 lipca 1952 r. Kolejne zespoły bloków, realizo-
wane aż do 1955 r., projektowano przy Marszałkowskiej 
oraz sąsiadujących kwartałach ulicznych pełnych dawnych 
czynszówek. Większość miała być rozebrana, jednakże do-
celowo wyburzono znacznie mniej obiektów, niż zakła-
dano, głównie ze względu na problem przesiedlenia ich 
mieszkańców. 

Wraz z realizacją MDM powstało osiedle Latawiec, 
usytuowane wzdłuż historycznej Osi Stanisławowskiej. 
Za projekt odpowiadała Eleonora Sekrecka. Symetryczna 

MDM. Makieta pierwotnej koncepcji placu Konstytucji, 1950 r.

Projekt domów MDM przy ulicy Marszałkowskiej, 1950 r.

Projekt socrealistycznej zabudowy ulicy Waryńskiego, proj. Kazimierz Thor, 1955 r.
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zabudowa alei Wyzwolenia podkreślała wielkie założenie 
krajobrazowe przecinające plac Zbawiciela. Budowa La-
tawca trwała do 1958 r.

Poza całkowicie nowymi rozległymi układami urbani-
stycznymi powstały też dwa nieduże zespoły ingerujące 
w tkankę zabytkowej części Śródmieścia. W sąsiedztwie 
Traktu Królewskiego i ulicy Freta powstały kolonie Kozia 
oraz Nowe Miasto. Osiedle Kozia projektu zespołu Teo-
dora Burszego było najmniejszym ze zrealizowanych osie-
dli ZOR, wzniesionym na miejscu ponad 20 wypalonych 
kamienic. Za nowymi fasadami, stanowiącymi mniej lub 
bardziej dowolne interpretacje XVIII-wiecznej zabudowy 
tego obszaru, powstawały nowe wnętrza. Projekt ukończo-
no w 1951 r. Kolonia Nowego Miasta była z kolei tworem 
całkowicie nowym, wzniesionym na gruzach historycznej 
dzielnicy, mocno przekształconej już przed wojną. Kame-
ralne funkcjonalistyczne osiedle zaprojektowali Stanisław 
i Barbara Brukalscy w 1949 r. Stanąć miało niejako na 
tyłach odtwarzanego traktu staro- i nowomiejskiego uli-
cy Zakroczymskiej. Wolnostojące domy zajmować miały 
obszar sięgający Świętojerskiej, Bonifraterskiej i Sapieżyń-
skiej. Skala dwóch pięter oraz wysokie dachy kryte ceglaną 
dachówką pozwalały na wkomponowanie nowego zespołu 
w sąsiedztwo niewiele wyższych domów Nowego Miasta. 

Jeszcze innym eksperymentem urbanistycznym była 
budowa uliczek na tyłach Nowego Światu. Ulice Gał-
czyńskiego i Kubusia Puchatka zaprojektowano w niemal 
identycznym celu: stworzenia ogólnodostępnych pasaży pie-

szych, uzupełniających odtwarzane kamieniczki Nowego 
Światu. Oba projekty powstały pod kierownictwem Zyg-
munta Stępińskiego, lecz mimo odstępu niecałych dwóch 
lat dzieli je architektoniczna przepaść. Ulica Gałczyńskiego 
zaprojektowana została w 1949 r. jako całkowicie pieszy pa-
saż, równoległy do traktu historycznego. W jego sąsiedztwie 
powstać miało sześć bloków oraz budynek kina (dziś Skar-
pa). Zespół zrealizowano do 1953 r.; jego domy oraz niedu-
że, ceglane bloki reprezentowały bardzo oszczędną plastykę, 
bliską modernistycznej. Rok później powstał projekt dru-
giej uliczki, całkowicie podporządkowany monumentalnej 
kompozycji w osi dziedzińca nowego gmachu Ministerstwa 
Finansów. Po obu stronach uliczki stanąć miały dwa iden-
tyczne domy o długości ok. 160 m każdy. Na południowym 
końcu nowej arterii zaprojektowano nieduży plac, zdomi-
nowany przez dom z wieżą zegarową, nawiązujący formami 
do dawnych ratuszy. Przy sąsiednich uliczkach powstały no-
we domy mieszkalne, uzupełniające kompozycję ulicy Ku-
busia Puchatka. Cała zabudowa uzyskała bogaty kostium, 
częściowo inspirowany formami rokoka.

Jednym z najważniejszych zadań ZOR była budowa miesz-
kań dla rosnącej liczby ludności pracującej w przemyśle. 
Utworzenie dystryktów przemysłowych rodziło konieczność 
budowy zaplecza mieszkaniowego w odległości maksymal-
nie 3-5 km od fabryk. Nowe osiedla dla tysięcy mieszkańców 
planowano wznosić na obrzeżach istniejącej zabudowy. Mia-
ło to służyć porządkowaniu głównych ulic i rozległych nie-
zagospodarowanych pól w ich otoczeniu. Na północy miasta 
między 1951 a 1958 r. powstawał zespół kolonii tworzących 
osiedle Bielany I. Generalnymi projektantami byli Kazimierz 
i Maria Piechotkowie. Nowe założenie wypełniało kwarta-
ły zabudowane częściowo przedwojennymi budynkami sze-
regowymi, bliźniaczymi i jednorodzinnymi między wyty-
czonymi już w połowie lat 20. ulicami Podczaszyńskiego, 
Żeromskiego i Reymonta (pierwotnie aleja Konstytucji). 
W kwartale ograniczonym ulicami Żeromskiego, Reymonta 

Monumentalne bloki przy ulicy Anielewicza, 1955 r.

Ulica Kubusia Puchatka, 1961 r.
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i Schroegera zabudowa powstawała na wcześniej niezabudo-
wanych terenach. Głównymi osiami kompozycyjnymi miały 
być ulice Kasprowicza, aleja Zjednoczenia i Schroegera.

Na obrzeżach Mokotowa i Wierzbna zrealizowano no-
we zespoły sąsiadujące z głównymi trasami dzielnicy. Przy 
alei Niepodległości wzniesiono Wierzbno I (przy rogu 
Odyńca), projektu zespołu tzw. tygrysów (Wacław Kły-
szewski, Eugeniusz Wierzbicki, Jerzy Mokrzyński; 1953), 
przy skrzyżowaniu z Racławicką i Wiktorską powstały 
dwa kolejne zespoły jednolitych bloków: osiedle Racławic-
ka (projektu Wojciecha Onitscha, Mariana Sulikowskie-
go i Teodora Burszego; budowa: 1953-1955) oraz zespół 
Racławicka Zachodnia wzniesiony na południe od Dą-
browskiego w latach 1954-1955 wedle projektu Mikołaja 
Soroki. Przy rogu Puławskiej i Domaniewskiej powstała 
jedna nieduża kolonia, Ksawerów, również zaprojektowa-
na ok. 1953 r. przez zespół tygrysów. 

Największym przedsięwzięciem budowlanym na połu-
dniu Warszawy stała się budowa Sielc – między Chełm-
ską, parkiem Łazienkowskim i ulicą Podchorążych, Belwe-
derską oraz Czerniakowską. Wedle planów z końca lat 40. 
na zgliszczach dawnych slumsów powstać miała dzielnica 
dla ok. 10-12 tys. mieszkańców, po części przyszłych pra-
cowników nowych zakładów przemysłowych wznoszo-
nych równolegle przy Czerniakowskiej i Chełmskiej.

W ostatnich etapach budowy nowe bloki po połu-
dniowej stronie ulicy Gagarina powstawały w technolo-
gii prefabrykacji wielkoblokowej, przy pomocy ruchomych 
dźwigów. Był to jeden z pionierskich eksperymentów 
„uprzemysłowionego” budownictwa po 1956 r.

Na prawym brzegu Wisły poza realizacją Pragi II 
główny wysiłek inwestycyjny ZOR skupiony został przed 
1955 r. na terenie Grochowa. Drugim, o wiele mniejszym 
terenem działania była południowa i wschodnia Saska 
Kępa – w okolicach Niekłańskiej i Paryskiej. Budowa 
nowego Grochowa miała dostarczyć mieszkań robotni-
kom zakładów południowej Pragi. Na teren inwestycji 
wybrano słabo zagospodarowane pola między Kamion-

kiem a centrum przy rondzie Wiatraczna. Między Sien-
nicką a Wiatraczną oraz Chrzanowskiego i Grochowską 
powstały trzy oddzielne osiedla, rozdzielone ulicami Ko-
bielską i Szaserów. W sercu dzielnicy powstał nowy plac 
na rogu ulic Paca i Kickiego. Wedle projektów otaczająca 
zabudowa naśladować miała elementy monumentalizmu 
MDM. Za całość projektów Grochowa I, II oraz III od-
powiadał Bohdan Lewandowski. Łącznie powstało prawie 
5200 mieszkań. Realizacja, rozpoczęta w 1951 r., trwała 
do 1960 r. Mimo przyjętych w planie sześcioletnim zało-
żeń nie zrealizowano dzielnic mieszkaniowych na Szmu-
lowiznie ani Kamionku.

Sygnał do zmian nadszedł z końcem 1954 r. W jed-
nym z referatów wygłoszonych przed KC KPZR Nikita 
Chruszczow skrytykował pompatyczną architekturę – 
drogą i mimo teorii dostępną głównie dla najbardziej 
uprzywilejowanych. Wskazał również na konieczność 
większego uprzemysłowienia i masowej produkcji miesz-
kań oraz całych domów. Oznaczało to powrót do ekspe-
rymentów nad prefabrykacją budownictwa.

Od pierwszych tygodni 1955 r., najpierw na najwyż-
szych szczeblach władzy, a następnie coraz powszechniej 
zaczęto dyskusje nad słusznością budownictwa socreali-
stycznego. W codziennej prasie i na spotkaniach architek-
tów toczono dyskusje, a z czasem coraz wyraźniejsze spory, 
dotyczące przede wszystkim nadmiaru dekoracji, jednoli-
tej i przeskalowanej architektury, kontrastującej dopraco-
wanymi projektami ze średniej jakości wykonaniem.

Znamiennym był los wielu monumentalnych projek-
tów rozpoczętych tuż przed okresem „odwilży”. Niektóre 
budowy po cichu ograniczano, a nawet przerywano. Jed-
nocześnie wysokie koszty dekoracji i okładzin sprawiały, 
że kolejne etapy na budowach oddawano do użytku w su-
rowej formie. Na przykład bloki osiedla Bielany I otynko-
wano dopiero na początku lat 70.! 

Grzegorz Mika – architekt, varsavianista, 
doktorant Wydziału Architektury PW, autor strony internetowej 

Warszawski modernizm 1905-1939  
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Bagatelizowano przy tym fakt, że tramwaje wyma-
gały kosztownych torowisk, a rozmaite awarie, 
np. wybuch kotła w elektrowni przy ulicy Przy-

okopowej w 1917 r. czy okresowe przerwy w dopływie 
prądu, nie były rzadkością. Istniało powszechne przeko-
nanie, że pojazdy szynowe zapewniają większy komfort. 
A może w grę wchodziło zwykłe przyzwyczajenie? Sto-
łeczne tramwaje – początkowo konne – mają bowiem tra-
dycję o wiele dłuższą niż autobusy. Ich historia rozpoczęła 
się 11 grudnia 1866 r., kiedy otwarto zbudowany przez 
Główne Towarzystwo Rosyjskich Dróg Żelaznych sześcio-
kilometrowy odcinek linii łączącej Dworzec Wiedeński 
z Petersburskim i Terespolskim. Kilkanaście lat później, 
18 października 1881 r., magistrat uruchomił miejską sieć 
tramwajową. Pojazdy nie poruszały się w zawrotnym tem-
pie – biedne konie człapały z prędkością ok. 7 km/godz. – 
ale najważniejsze było, że dowoziły ludzi na miejsce. Nato-
miast 26 marca 1908 r. o godz. 9.35 na warszawskie ulice 
wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. 

Dariusz ryszard szczepańczyk
Pierwsze stołeczne autobusy zdobywały należną sobie pozycję z trudem. Przez długie lata 
i pasażerowie, i przedstawiciele władz miejskich odnosili się do nich z dużym dystansem, 
uznając, że znacznie doskonalsza jest komunikacja tramwajowa

Saurer nr 1 w Warszawie; jego wysokość uniemożliwiała przejazdy pod wiaduktami

Autobus komunikacji miejskiej marki Somua jadący w kierunku Starego Miasta
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Zanim autobusy pojawiły się na ulicach Warszawy, pro-
wadzono próby z omnibusami, czyli pojazdami koło-
wymi ciągniętymi przez konie. Nie były one nowością, 
ale tym razem miały służyć przewozom w wymiarze ma-
sowym. W 1901 r. zarejestrowano Towarzystwo Przewo-
zowe Freeze i S-ka, które planowało zakup i włączenie do 
komunikacji publicznej 25 omnibusów, każdy na sześć osób. 
Na trasach podmiejskich zamierzano wprowadzić 10 po-
jazdów o większej pojemności. Szybko okazało się jednak, 
że przedsięwzięcie jest zbyt kosztowne. Jednocześnie ma-
gistrat wszedł w porozumienie z naczelnikiem policji i wi-
ceprezydentem miasta w zakresie wydawania koncesji na 
komunikację publiczną. Prawo do jej przyznawania mia-
ły odtąd wyłącznie władze stolicy i Dyrekcja Tramwajów 
m.st. Warszawy. Ten stan rzeczy nie posunął sprawy zbio-
rowych przewozów pasażerskich nowego typu do przodu. 
Urzędnicy utrzymywali, że fatalna jakość dróg wiodących 
na przedmieścia wyklucza dyskutowane rozwiązanie.

Magistrat ugiął się dopiero pod wpływem… mo-
dy, za którą Warszawa podążała za wszelką cenę. Skoro 
w eleganckim Paryżu autobusy funkcjonowały z dużym 
powodzeniem, to nie mogło ich zabraknąć także w War-
szawie – Paryżu Północy! Zakupu pierwszych wozów 
dokonały Tramwaje Warszawy w 1919 r. w wiedeńskiej 
firmie produkującej pojazdy szwajcarskiego Saurera oraz 
w niemieckim przedsiębiorstwie Benz-Gaggenau. Saurery 
miały konstrukcję drewnianą, wchodziło się do nich z ty-
łu, drewniane kręte schody prowadziły na piętro zwane 
imperiałem. Jedenaście z zamówionych autobusów miało 
piętro zadaszone, sześć – odkryte. Na dole znajdowało się 
20 miejsc do siedzenia, na górze – 18. Wraz z pasażerami 
stojącymi wozy mogły przewozić do 45 osób. Autobusy 
były wysokie aż na 4,5 m, co uniemożliwiało im przejazdy 
pod warszawskimi wiaduktami, a tym samym ogranicza-
ło trasę kursowania. Z kolei niektóre z autobusów Benza 
były piętrowe, otwarte na górze, niektóre zaś miały kla-
syczne niskie nadwozia. Wejścia umieszczone były po bo-
kach, do wnętrza wchodziło się po wysuniętych schodach. 
Do autobusów tej marki zamówiono dodatkowo 10 przy-
czep. Tabor malowany był na kolor czerwony z żółtym 
pasem u dołu, na okrągłej tarczy nad kabiną kierowcy wid-
niał numer linii oraz kierunek. 

Nie mogło być chyba lepszej okazji do inauguracji obec-
ności autobusów na stołecznych ulicach niż strajk tram-
wajarzy, 29 czerwca 1920 r. W tym właśnie dniu przyje-
chały do stolicy pierwsze autobusy marki Saurer. Z marszu 
zostały wykorzystane jako linia zastępcza między placami 
Zamkowym i Zbawiciela, a już 19 lipca powstała linia Dwo-
rzec Wiedeński – Dworzec Brzeski – plac Trzech Krzy-
ży – Wojtówka (obecnie ulica Czerniakowska). Niestety, 
funkcjonowanie połączeń autobusowych przerwała wkrót-
ce wojna z Rosją bolszewicką. W pierwszych dniach sierp-
nia władze państwowe zarekwirowały wszystkie autobusy 
na potrzeby wojska. Wożono nimi żołnierzy do Modlina 

i Płocka. Kondycja wozów, kursujących po bezdrożach 
i ostrzeliwanych przez Rosjan, ucierpiała znacznie. 

Pod koniec grudnia 1920 r. uruchomiono trzy regular-
ne linie: „jedynka” woziła pasażerów z ulicy Strzeleckiej na 
Nowe Bródno, „dwójka” – z Dworca Gdańskiego na Ma-
rymont, a „trójka” – z Dworca Wiedeńskiego przez most 
Kierbedzia do Dworca Wschodniego. Wkrótce autobu-
sy firm Saurer i Benz obsługiwały już kolejne dwie trasy: 
„czwórka” kursowała między Czerniakowem a Śródmie-
ściem, a „piątka” – między placem Zamkowym a Dwor-
cem Głównym. 

Niebawem, w 1922 r., zlikwidowano „czwórkę” 
w związku z uruchomieniem linii tramwajowej, a „piąt-
kę” – w związku z małą popularnością – skasowano. Pla-
nowana na lipiec 1923 r. śródmiejska linia nie powstała 
z braku funduszy. Część wozów przerobiono na ciężarów-
ki, inne sprzedano. Nie bez znaczenia był też fakt, że cena 
biletów autobusowych była parokrotnie wyższa niż tram-
wajowych. W końcu roku, z uwagi na uruchomienie tra-
sy tramwajowej na Bródno, kursy autobusowe znacznie 
skrócono. 

W 1924 r. władze miasta wprowadziły do komunikacji 
publicznej tzw. autotramy. Do tej oryginalnej konstrukcji 
wykorzystano dwa niskie wozy firmy Benz razem z przy-
czepami. Na osiach pojazdów osadzono koła tramwajowe, 
zainstalowano kierownice i takie dziwaczne pojazdy wy-
puszczono – z numerem 1 – na tory w kierunku Pelcowi-
zny. Kariera autotramów trwała zaledwie kilka miesięcy, 
do czasu elektryfikacji linii. Żoliborska kołowa „dwójka” 
także ustąpiła miejsca tramwajom. Podobny los spotkał 
1 listopada 1925 r. „trójkę” w związku z uruchomieniem 
linii tramwajowej między ulicą Wiatraczną a Gocławkiem. 
Los autobusów po raz kolejny został przesądzony – znik-
nęły z ulic Warszawy na dwa i pół roku.

Nie opuściły jednak Warszawy na zawsze. W 1927 r. 
władze miejskie zwróciły się do europejskich producentów  
autobusów z prośbą o oferty. Wygrała propozycja francu-
skiego przedsiębiorstwa Somua, stanowiącego część koncer-
nu Schneider-Creuzot, który dostarczał autobusy m.in. dla 
Paryża. Już z początkiem 1928 r. Warszawa otrzymała do 

Świeżo wyprodukowany autobus francuskiej marki Somua, z błędem w nazwie Żoliborz
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testowania 11 wozów z 32 miejscami do siedzenia w formie 
wygodnych skórzanych dwumiejscowych ławek. Nadwozie 
miało z jednej strony okna zamknięte na stałe, z drugiej stro-
ny – z możliwością opuszczania. Do autobusu wchodziło się 
i wychodziło przez rozsuwane drzwi umieszczone z tyłu. 
Prowadziła do nich niska platforma na 12 osób, zabezpie-
czana na czas jazdy łańcuszkiem. Oświetlały ją po zmroku 
dwie lampy, a samo wnętrze – cztery lampy na suficie. Na-
dmuchiwane opony (w benzach była to jedynie lana guma 
osadzona na obręczach kół) zapewniały komfort w czasie 
jazdy, nawet na nierównej drodze. Linie zaczęto oznaczać 
literami. Pod koniec czerwca 1928 r. autobus „A” rozpoczął 
kursowanie na trasie plac Zbawiciela – plac Teatralny. Po-
dróżowali nim przede wszystkim urzędnicy i kupcy, którzy 
korzystali ze specjalnych zniżek.

Linia „A” okazała się strzałem w dziesiątkę. Produk-
cja nadwozi na licencji francuskiej została zlecona fabryce 
Lilpop, Rau i Loewenstein oraz Państwowym Zakładom 
Inżynierii. W listopadzie 1929 r. uruchomiono linię „C”, 
między Dworcem Głównym a placem Muranowskim. 

W nowych komunikacyjnych usprawnieniach zanie-
dbywani byli tylko mieszkańcy peryferii. Ich monity do 
władz miejskich spotykały się z miernym odzewem. Sytu-
ację wykorzystał Związek Stowarzyszeń Przyjaciół Wiel-
kiej Warszawy, który w porozumieniu z Towarzystwem 
Przyjaciół Żoliborza założył spółkę przewozową Społecz-
na Komunikacja Autobusowa (SKA). Jej działacze zdo-
byli fundusze na zakup w Państwowych Zakładach Inży-
nierii autobusów typu Ursus AW. W ramach usługi SKA 
jeździło też kilka saurerów. Od 1932 r. autobusy zaczęły 
kursować na ośmiu liniach łączących miasto ze skrajnymi 
dzielnicami i opłotkami. Oferta nie była jednak stabilna, 
często zmieniano trasy i likwidowano linie, co wywoły-
wało oczywistą dezorientację pasażerów. Zmiany były na 

Pokaz autobusów marki Saurer przed 
wprowadzeniem na ulice Warszawy – 
w garażach przy ulicy Łazienkowskiej, 1931 r.
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porządku dziennym również na trasach miejskich auto-
busów. Linię „A” przedłużono do placu Unii Lubelskiej, 
a między Czerniakowem i Śródmieściem poprowadzono 
linię „E”. W 1934 r. uruchomiono dwie kolejne linie – 
między placem Wilsona a osiedlem Zdobycz Robotnicza 
na Bielanach (linia „Z”) oraz między placem Unii Lubel-
skiej a ulicą Chełmską. Ich trasy niemal pokrywały się 
z trasami z oferty prywatnego przewoźnika. Miasto wy-
grało w tej rozgrywce. Społeczna Komunikacja Autobu-
sowa przestała istnieć.

W 1936 r. władze miasta zakupiły 12 podwozi autobu-
sów marki Saurer-Zawrat. Ich karoserie były już efektem 
polskiej myśli technicznej, choć nawiązywały do konstruk-
cji zagranicznej. Wozy tej marki przewoziły do ok. 50 pasa-
żerów. Wchodziło się do nich w tylnej części, a wychodziło 
z przodu, po oświetlonych schodkach. Było to nawiązanie 
do standardu obowiązującego w tramwajach. Autobusy te 
były mało zwrotne na wąskich śródmiejskich ulicach i od 
trzeciego kwartału 1938 r. zaczęto je wykorzystywać tylko 
na liniach peryferyjnych: „K”, „R” i „Z”. 

W 1937 r. zakupiono cztery pojazdy marki Mercedes- 
-Benz, bardzo zwrotne wozy na 30 miejsc siedzących 
i 15 stojących. Od razu przydzielone zostały do obsłu-
gi ekskluzywnej linii „A”. Wkrótce miejski tabor został 
wzbogacony o inny niemiecki autobus – Büssing 650 TU, 
a 10 stycznia 1938 r. po Warszawie zaczęły jeździć tak-
że dwa autobusy marki Henschel na 33 miejsca siedzące 
i 12 stojących. Pojazd miał zamontowany silnik Diesla na 
gaz drzewny, a wyposażony był w automatycznie otwierane 
i zamykane drzwi. 

Jednak prawdziwym hitem okazał się Chevrolet EFD 
183 FS – model, który wygrał w ogłoszonym przez władze 
Warszawy przetargu na miejski autobus. Na licencji fran-
cuskiego wozu montowano u Lilpopa podwozia, a stalowe 
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karoserie produkowano w Zakładach Przemysłowych Bie-
lany SA. Zwrotny, choć przez to mniej pojemny (26 miejsc 
siedzących i 7 stojących) pojazd doskonale sprawdzał się 
na ulicach Warszawy. Cztery autobusy Chevroleta zaczęły 
kursować 7 sierpnia 1938 r., a już w lutym roku następne-
go ich liczba doszła do 60. Wojna obróciła wniwecz plany 
zakupu kolejnych 200 pojazdów.

W przededniu drugiej wojny światowej autobusowa ko-
munikacja stolicy była już znakomicie rozwinięta. Miej-
ski tabor liczył 110 pojazdów przewożących pasażerów 
i 11 wozów taboru gospodarczego. Autobusy dawały war-
szawiakom możliwość dotarcia niemal w każde miejsce. 
Wprowadzano stopniowo różne dogodności: dodatkowe 
autobusy w godzinach szczytu („C”, „F”, „R”) czy kurs eks-
presowy „W” między Żoliborzem a pomnikiem Mikoła-
ja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Autobusy nie 

miały własnej zajezdni. Początkowo przeznaczono dla nich 
skromne miejsce w zajezdni tramwajowej przy Młynarskiej, 
a od 1922 r. część wozów stacjonowała przy Inżynierskiej na 
Pradze, w budynkach dawnej remizy tramwajów konnych. 
Pod koniec lat 30. autobusy nocowały na terenie warsztatów 
przy Łazienkowskiej. W 1938 r. rozpoczęto budowę nowo-
czesnej zajezdni autobusowej przy Inflackiej, ale nie zdołano 
jej ukończyć przed wybuchem wojny.

Naloty bombowe na Warszawę we wrześniu 1939 r. 
zdezorganizowały transport publiczny. Już 4 września 
przekształceniu uległy przewozy tramwajowe i autobuso-
wa trasa linii „B”. Dwa dni później Warszawskie Tram-
waje i Autobusy musiały przekazać do dyspozycji wojska 
80 pojazdów, którymi ewakuowano na wschód kraju dzie-
ci i młodzież. Ostatnie w miarę sprawne autobusy kur-
sowały między placami Teatralnym i Zbawiciela. Kie-
dy 16 września niemieckie wojska okrążyły Warszawę, 

Autobusy linii „H” i „A” (marek Somua i Chevrolet) stojące na placu Teatralnym, l. 1937-1939              

Autobusy linii „L” marki Chevrolet na placu Wilsona
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przewozy pasażerskie zostały wstrzymane. Po wejściu do 
miasta okupanci zezwolili wprawdzie na uruchomienie 
komunikacji miejskiej, ale miała ona formę szczątkową. 
W październiku w Warszawie funkcjonowały cztery linie 
autobusowe: w centrum, na Woli i na Pradze. Linia wolska 
została wkrótce zlikwidowana na rzecz linii tramwajowej, 
wycofano też inne autobusy z braku benzyny. Sprawne po-
jazdy wywieziono do Niemiec lub do innych miast Gene-
ralnego Gubernatorstwa. 

Autobus marki Mercedes na placu Piłsudskiego, 1937 r.

Dla wielu pasażerów warszawskiego 
publicznego transportu zbiorowego 

(ptz) autobus jest tylko jednym z pojaz-
dów wchodzących w skład całego skom-
plikowanego systemu, którym trzeba 
odbyć podróż z punktu A do punktu B. 
Najlepiej – jak najszybciej, jak najwy-
godniej (miejsce siedzące, klimatyzacja) 
i jak najtaniej. Niewielu zdaje sobie spra-
wę z tego, że współcześni operatorzy, 
przewoźnicy działający w ramach ptz 
i świadczący usługi przewozowe, nie 
tylko stale i systematycznie podnoszą ja-
kość trzech podstawowych życzeń pa-
sażerów, ale i wychodzą naprzeciw ich 
przyszłym oczekiwaniom. Często takim, 
o których sami korzystający z usług ptz 
jeszcze nie wiedzą. 

Trudno uwierzyć, ale raptem 10 lat temu 
w warszawskich autobusach nie było po-
kładowych automatów biletowych, różne-
go rodzaju wyświetlaczy informacyjnych, 
monitorów pokładowych, zapowiedzi gło-
sowych, wi-fi oraz wielu ułatwień dla sła-
bowidzących, słabosłyszących czy nie-
sprawnych ruchowo. A to tylko fragment 
listy „gadżetów”, które otrzymali w ostat-

nich latach pasażerowie warszawskich 
autobusów. Widocznych i odczuwalnych 
w codziennych podróżach. 

Obok nich jest równie długa lista niewi-
docznych dla przeciętnego pasażera 
nowinek, które pośrednio mają wpływ 
na zwiększenie komfortu jego podróży, 
jak choćby panele fotowoltaiczne na 
dachach autobusów, które dostarcza-
ją dodatkową energię elektryczną m.in. 
do wyświetlaczy i klimatyzatorów. War-
to wspomnieć także o całym złożonym 
systemie kamer monitorujących wnętrze 
i zewnętrze autobusu, który ma nie tyl-
ko zwiększyć bezpieczeństwo podroży, 
ale również zapewnić ochronę osobistą 
pasażerów. To właśnie dzięki kamerom 
możemy w autobusie czuć się bezpiecz-
nie i mieć świadomość, że nie jesteśmy 
w nim pozostawieni sami sobie w razie 
niebezpieczeństwa.

W najbliższym czasie do powszechnego 
użytku w warszawskich autobusach wej-
dą kolejne nowinki nie tylko umilające 
podróż (m.in. gniazdka USB), ale nawet 
takie, które posłużą zdrowiu pasażera. 

Będą do nich należeć poręcze wykonane 
ze specjalnego stopu miedzi eliminujące 
mikroorganizmy czy norowirusy będące 
częstą przyczyną infekcji. Warto dodać, 
że tego typu poręcze są produkowane 
przez polską firmę Ster specjalizującą się 
w produkcji m.in. siedzeń do autobusów 
i tramwajów. Jako jedna z pierwszych 
zastosowała poręcze antybakteryjne fir-
ma Solaris w swoim modelu Urbino 12, 
który zyskał miano Autobus roku 2017. 
Model Urbino 12 z poręczami antybak-
teryjnymi w 2017 r. wchodzi do masowej 
produkcji. Jest szansa, że trafi także do 
największego warszawskiego operatora 
na rynku ptz – Miejskich Zakładów Auto-
busowych – które są zainteresowane za-
proponowanym rozwiązaniem. Podobnie 
jak wieloma innymi nowinkami, które słu-
żą wygodzie pasażerów i podnoszą kom-
fort podróży.

Już niedługo warszawskie autobusy bę-
dą zatem nie tylko ekologiczne, oszczęd-
ne, wygodne, ale nawet prozdrowotne. 
Dlatego warto kupić bilet – wiele z tych 
nowinek będzie mogło szybciej trafić do 
warszawskich autobusów.

Autobusy jeździły wprawdzie jeszcze jako linia „F” (na 
trasie plac Zbawiciela – ulica Nabielaka), ale były przezna-
czone wyłącznie dla Niemców. Poruszały się tą trasą aż do 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Z kolei w 1941 r. ru-
szyła linia „O”, także wyłącznie dla Niemców. Kursowała 
między Dworcem Głównym a lotniskiem Okęcie i osie-
dlem Paluch do września 1943 r. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej komunikacja 
miejska w Warszawie właściwie nie istniała. W pierwszych 
miesiącach zastępowały ją furmanki, wojskowe ciężarówki  
i nieliczne ocalałe przedwojenne autobusy, w tym trzy po-
jazdy typu Chevrolet EFD 183 FS, które – choć pokiere-
szowane – przewoziły ludzi ponoć aż do 1949 r. W 1946 r. 
pojawiły się w Warszawie trolejbusy – pojazdy stanowiące 
w pewnym sensie połączenie tramwaju i autobusu. Były 
napędzane prądem, ale nie poruszały się po torach, tylko 
wprost po nawierzchni ulicy. 

Dariusz Ryszard Szczepańczyk – filozof, dziennikarz, autor tekstów 
o życiu codziennym Warszawy, artykułów kryminalno-sądowych, 
wywiadów, reportaży społecznych, raportów i tekstów piosenek; 

 zajmował się prawem prasowym i etyką w mediach;  
przez kilka lat felietonista radiowy (cykl Pitawaval w Radiu WaWa);  

animator i trener edukacji medialnej

nowe technologie w służbie komunikacji
Włodzimierz Winek
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Ogromną popularność zyskała w mocno już sędziwym 
wieku. Jej skromność sprawiła, że poznawaliśmy ją 

bliżej poprzez światowe echa jej dokonań i bohaterstwa. 
Pierwszą oznaką uznania dla niej był medal Sprawiedli-
wy wśród Narodów Świata, nadany jej przez Instytut Yad 
Vashem w Jerozolimie w 1965 r., wręczony blisko 20 lat 
później (1983) w Izraelu, gdzie spotkała się z uratowany-
mi przez siebie dawnymi podopiecznymi. W 1999 r. gru-
pa amerykańskich uczennic napisała na szkolny konkurs 
historyczny sztukę pt. Life in a jar (Życie w słoiku). W ten 
sposób świat poznał historię o zakopanym przez Sendle-
rową w ogrodzie warszawskiej posesji przy ul. Lekarskiej 9 
słoiku, w którym nasza bohaterka umieściła bibułki z na-
zwiskami uratowanych dzieci. W czasie Powstania bibułki 
przełożyła do butelki i ukryła w tym samym miejscu. Świa-
towe media oniemiały z podziwu; powstała legenda, która 
trwa i narasta.

echa bohaterstwa
W 2007 r. – na rok przed jej śmiercią – zgłoszono Irenę 
Sendlerową do Pokojowej Nagrody Nobla. Kilka miesię-
cy potem rada miasta nadała jej Honorowe Obywatelstwo 
Warszawy. Liczne szkoły obierają Sendlerową za swoją pa-
tronkę – to więcej niż pomnik, którego nigdy nie chciała. 
Pierwszą z tych szkół było warszawskie gimnazjum nr 23 
na Grochowie. Polonistka tej szkoły, Katarzyna Ludwiniak, 
angażuje się w działania szkół imienia Sendlerowej, organi-
zuje spotkania, zloty młodzieży i wycieczki śladami słynnej 
już dziś Polki. Powstają kompozycje muzyczne dedykowane 
Irenie Sendlerowej, medale, monety, pocztówki, znaczki, 
a w kilkunastu miastach – murale. Jej imię otrzymują także 
ulice, skwery, bulwary i ronda. Jest alejka Ireny Sendlero-
wej – przed Muzeum Historii Żydów Polskich – odsłonięta 
w maju 2013 r., a nawet odmiana tulipana jej imienia.

Przypomnijmy też filmy dokumentalne, jak Lista Sen-
dlerowej, Wróżka z getta, W imię ich matek i fabularny 
The Courageous Heart of Irena Sendler (polski tytuł: Dzie-
ci Ireny Sendlerowej). W dokumentalnym filmie Historia 

Ireny Sendlerowej, zaprezentowanym w ubiegłym roku 
w Muzeum Niepodległości, przedstawiono ostatnie prze-
prowadzone z nią wywiady. Po realizacji dokumentu re-
żyser filmu Andrzej Wolf powiedział: „Zrobiłem ten film 
po to, by pokolenia poznały tak nieodległe, niedawne cza-
sy, by historia w nim pokazana stała się przestrogą. Chcę 
pokazać widzom, do czego prowadzi nietolerancja, brak 
szacunku czy antysemityzm”. W scenach z filmu – nakrę-
conych na podstawie materiałów archiwalnych z Polski, 
Stanów Zjednoczonych i Rosji – widać, jak całe rodzi-
ny i same dzieci wyprowadzano przez gmach sądów przy 
Lesznie na ulicę Ogrodową, przez ogrodzenia, tunele 
i przejścia piwniczne. Niekiedy przemycano je – schowane 

Warszawa ireny 
sendlerowej
elżbieta ciborska
„Starałam się żyć po ludzku, co nie zawsze bywa łatwe – zwłaszcza gdy człowiek 
skazany jest na unicestwienie. Każde uratowane przy moim udziale dziecko żydowskie 
jest usprawiedliwieniem mojego istnienia na tej ziemi, a nie tytułem do chwały” – 
tak podsumowała swe długie życie Irena Sendlerowa, Dama Orderu Orła Białego  
i Orderu Uśmiechu

Irena Sendlerowa, 1942 r. W
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w kartonach – pojazdami ekip sanitarnych 
służb miejskich. Najstarsze dzieci wypro-
wadzano wczesnym świtem z brygadami 
pracy. Za murami opiekę nad nimi przej-
mowali łącznicy. Pomocną dłoń podawa-
ły instytucje kościelne, m.in. w Aninie, 
Płudach, Henrykowie. Szczególną pomo-
cą służyły Siostry Franciszkanki Rodzi-
ny Marii w Chotomowie z jego naczelną, 
siostrą Matyldą Getter (1870-1968), oraz 
Siostry Służebniczki NMP prowadzące 
zakład w Turkowicach za Lublinem.

Irena Sendlerowa uważała, że trzeba 
chronić także tożsamość ratowanych dzie-
ci – na wypadek, gdyby rodziny poszuki-
wały ich po wojnie. Przybrane nazwiska, 
ukryte w zakopanej pod jabłonką butelce 
(dwóch butelkach?), notowała wraz z na-
zwiskami żydowskimi. Informacje te zo-
stały przekazane po wojnie Adolfowi Bermanowi, prze-
wodniczącemu Centralnego Komitetu Żydów Polskich. 
Na tej podstawie wielu uratowanych trafiło do Izraela. 
Wspomnijmy Wandę Rottenberg (zm. 2007). Była ona 
współpracowniczką Ireny Sendlerowej w getcie – miała 
doskonałe rozeznanie w terenie. Po wojnie kontaktowa-
ła się z nią prawie do końca życia. I to ona czytała wspo-
mnienie Ireny Sendlerowej Jak ratowałam dzieci z getta 
warszawskiego podczas ceremonii w Yad Vashem w Jero-
zolimie w 1983 r.

Wychowanie do działania
Pani Irena zawsze zachowywała pogodę ducha. Wśród jej 
barwnych wspomnień znalazła się i taka opowiastka: w wie-
ku 17 lat Cyganka wywróżyła jej, że będzie miała dwóch 
mężów, ale trzy razy wyjdzie za mąż… I to się w istocie 
spełniło! 

Ogromny wpływ na postawę Ireny Sendlerowej mia-
ło wyniesione z domu wychowanie. Jej ojciec, Stanisław 
Krzyżanowski, był znanym lekarzem i społecznikiem 
spod znaku PPS, twórcą sanatorium przeciwgruźliczego 
w Otwocku, gdzie często udzielał bezpłatnej pomocy le-
karskiej. Jego śmierć na tyfus w 1917 r. przerwała szczę-
śliwe dzieciństwo Ireny, która przeniosła się wraz z matką 
do krewnych w Piotrkowie Trybunalskim. Tam mieszka-
ła do matury w 1927 r., poznała też Mieczysława Sendle-
ra (1910-2005), filologa klasycznego, za którego wyszła 
w 1931 r.

Po przyjeździe do Warszawy studiowała na Uniwersy-
tecie Warszawskim – najpierw prawo, potem polonistykę. 
Z początku mieszkała przy rodzinie ze strony matki przy 
ul. Raszyńskiej 58 m. 9 (kamienica jest dziś jednym z „ostań-
ców” w dobrym stanie), a po ślubie – przy Lipowej 8/10 
m. 3 w trzypiętrowej kamienicy. Ten solidny dom, wznie-
siony ok. 1900 r., uległ zniszczeniu podczas ciężkich walk 
toczonych na Powiślu w trakcie Powstania Warszawskiego. 

Obecnie na jego miejscu stoją nowe obiekty Wydziału 
Neofilologii UW.

Podczas przeciągających się studiów, w toku których 
była kilkakrotnie zawieszana za sprzeciw wobec getta ław-
kowego, Sendlerowa szukała pracy w zawodzie nauczyciel-
skim. Po długich staraniach otrzymała w 1932 r. zajęcie 
w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku Obywatelskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej pracującego pod przewodnic-
twem prof. Heleny Radlińskiej i patronatem profesorów 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w gmachu przy ul. Opaczew-
skiej 1 na Ochocie (obecnie ul. Pawińskiego 2). Pracowała 
kolejno we wszystkich działach tego komitetu, najdłużej 
w poradni prawnej, która w sądach broniła warszawskich 

Ulica Leszno przy skrzyżowaniu z Żelazną, jedno z wejść do getta wykorzystywanych 
przez Irenę Sendlerową, 1941 r.

Dom Spółdzielni Mieszkaniowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Ludwiki 6, 
w którym Sendlerowie mieszkali od 1935 r. i gdzie w październiku 1943 r. Irena 
Sendlerowa została aresztowana przez gestapo; w 2015 r. na budynku odsłonięto 
tablicę pamiątkową
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bezrobotnych przed eksmisjami. W 1935 r. placówkę 
włączono w struktury Zarządu Miejskiego m.st. War-
szawy – Sendlerowa podjęła tu pracę w Wydziale Opieki 
Społecznej, a po latach awansowała na stanowisko kierow-
niczki Referatu do Walki z Włóczęgostwem, Żebractwem 
i Prostytucją.

W tym samym 1935 r. zamieszkała na Woli. Zajęła jed-
nopokojowe mieszkanie przy ul. Ludwiki 3 m. 63, a po ja-
kimś czasie przeniosła się do dwupokojowego, po sąsiedz-
ku – przy Ludwiki 6 m. 82. Tam zastał ją wybuch wojny.

W czasie wojny – wciąż pracując – ukończyła kursy pie-
lęgniarskie PCK. Wzorem ojca aktywna w PPS, pracowa-
ła w podziemnych komórkach partii pod konspiracyjnym 
imieniem Jolanta. W kampanii wrześniowej udzielała po-
mocy rannym żołnierzom w Szpitalu Ujazdowskim.

Już jesienią 1939 r. Niemcy nakazali władzom Zarządu 
Miejskiego niezwłoczne zwolnienie pracowników Żydów 
oraz zaprzestanie pomocy żydowskiej biedocie. Po roku, 
gdy zacisnęły się szczęki murów wokół dzielnicy żydow-
skiej, wszelka pomoc była już na wagę życia. Sendlerowa 
zaangażowała się w ratowanie żydowskich dzieci. Wyko-
rzystała w tym celu wszelkie kontakty i stworzyła z za-
ufanych osób zespół najpierw pięcioosobowy: Jadwiga 
Piotrowska, Jadwiga Deneka, Irena Schultz, Jan Dobra-
czyński – znany po wojnie pisarz – i Irena Sendlerowa, 
potem, pod jej kierownictwem, dziesięcioosobowy: Pio-
trowska, Deneka, Schulz z poprzedniego składu oraz Iza-
bela Kuczkowska, Janina Grabowska, Wanda Drozdow-
ska-Rogowiczowa, Zofia Patecka, Lucyna Franciszkiewicz, 
Maria Roszkowska i Wincenty Ferster.

Irena Sendlerowa wchodziła do getta niemal codziennie 
w godzinach popołudniowych, po pracy, przenosząc lekar-
stwa, szczepionki, pieniądze i żywność. Aby nie rzucać się 
w oczy, za murami zakładała opaskę z gwiazdą Dawida. 
Podążała ówczesną ulicą Leszno (dziś aleja „Solidarności”) 
do Żelaznej, kierując się do wejścia przy Chłodnej. Była 
świadkiem wielu niezwykłych historii związanych z dzia-
łalnością konspiracyjną, wspominała m.in.: „Pewnego ra-
zu, latem [1942], otrzymałam polecenie pilotowania obec-
ności w getcie pewnego mężczyzny. Został wprowadzony 

przez zaufaną osobę (tunelem pod ulicą Muranowską). 
Byłam jedną z kilku osób, które towarzyszyły mu incogni-
to. Każdy z nas miał jako znak rozpoznawczy białą chus-
teczkę. I mężczyzna ten szedł jakby tropem wyznaczonym 
przez «przewodnika». Po jakimś czasie przejmował go 
ktoś inny. Chodziło o to, aby zapewnić mu bezpieczeń-
stwo. To był Jan Karski, kurier komendanta Armii Krajo-
wej. Ale o tym dowiedziałam się dopiero po wojnie”. 

W okresie największych prześladowań ludności żydow-
skiej Sendlerowa prowadziła również referat pomocy dzie-
ciom w Radzie Pomocy Żydom Żegota. Brała także czyn-
ny udział w akcji pomocy dla dzieci Zamojszczyzny.

Więzienie
Rodzina Sendlerowej była prześladowana podczas okupacji. 
Mąż jako oficer Wojska Polskiego spędził wojnę w obozie 
jenieckim w Woldenbergu. Mieszkająca z Ireną chora na 
serce matka, Janina Karolina Krzyżanowska z domu Grzy-
bowska (1885-1944), zmarła wskutek przeżyć związanych 
z zatrzymaniem córki na Pawiaku. Przyczyną uwięzienia – 
nad ranem 21 października 1943 r. – była dekonspiracja 
skrzynki kontaktowej, która mieściła się w pralni w piwnicy 
przy ul. Brackiej 5 (dom istnieje do dziś). Jej właścicielka, 
aresztowana w innej sprawie, nie wytrzymała bestialskich 
tortur i wydała nazwisko Ireny Sendlerowej. 

Na Pawiaku Sendlerowa przebywała około 100 dni, by-
ła też przesłuchiwana w „tramwaju” przy alei Szucha. Kie-
rownictwo Żegoty nie ustawało w staraniach o uwolnienie 
swojej najważniejszej łączniczki, do czego ofiarnie przy-
czyniła się Maria Palester i jej córka Małgorzata. Rankiem 
20 stycznia 1944 r. Sendlerową po raz kolejny wywołano 
i w grupie ok. 40 więźniów przewieziono na Szucha – na 
rozstrzelanie. Wyczytanych kierowano do pokoju na le-
wo, jej jednej polecono wejść do pomieszczenia na prawo. 
Niespodziewanie zjawił się tam przekupiony gestapowiec, 
mający rzekomo przeprowadzić dodatkowe przesłucha-
nie. Zamiast tego wyprowadził ją na zewnątrz w kierunku 
gmachu sejmu przy Wiejskiej. Na rogu obecnej alei Wy-
zwolenia i Alej Ujazdowskich, gdzie dziś – na placu Na 
Rozdrożu – jest fontanna, powiedział po polsku: „Jesteś 
wolna! Uciekaj czym prędzej!”. 

Do domu wróciła na krótko. Już kolejnego dnia łącz-
niczka Żegoty poleciła jej spanie w wyznaczonych kry-
jówkach, zerwanie kontaktów z Zarządem Miejskim, 
a po kilku dniach dostarczyła dokumenty na nazwisko 
Klara Dąbrowska. Te zapobiegawcze działania miały 
sens – gestapo w kilka dni po zamachu na Franza Kut-
scherę znów przyszło do mieszkania na Woli, pytając cho-
rą matkę o Irenę. Od tego momentu Sendlerowa starała 
się też o ukrycie matki. Dzięki pomocy doktora Juliusza 
Majkowskiego, kierownika urzędów sanitarnych, dyspo-
nującego transportem, wywiozła ją do szpitali przy Płoc-
kiej i Dzieciątka Jezus. Chorą wnoszono jednym wejściem, 
a dla zmylenia gestapowskiej ochrony wynoszono innym. 
Ostatecznie matka i córka ukryły się u zaprzyjaźnionej 

Irena Sendlerowa, 2005 r.

M
. K

ub
ik 

/ 
W

iki
me

di
a 

Co
mm

on
s



35

  nr 3/2017

rodziny inż. Stefana Wichlińskiego przy ul. Kawęczyń-
skiej 2. Tam 30 marca 1944 r. matka Sendlerowej zmarła. 
Jeszcze przed jej śmiercią Irena musiała przysiąc, że nie po-
jawi się na pogrzebie. Faktycznie, gestapowcy pytali o cór-
kę zarówno w kościele, jak i na cmentarzu Powązkowskim. 
Gdy usłyszeli, że jest w więzieniu na Pawiaku, jeden z nich 
warknął: „Była, ale znikła!”.

W trakcie Powstania Warszawskiego Irena Sendlerowa 
pracowała jako pielęgniarka w punkcie sanitarnym dok-
tor Marii Skokowskiej-Rudolfowej przy ul. Łowickiej 51, 
przekształconym po kilku dniach w szpital. W połowie 
września pacjentów szpitala popędzono na zachód w kie-
runku Pruszkowa, ale dzięki szczęśliwemu zbiegowi oko-
liczności lekarze umieścili 150 rannych w barakach przy 
ul. Bandurskiego 21, w których przedtem katowano Ży-
dów, a potem radzieckich jeńców. Paradoksalnie taki był 
początek Szpitala Czerwonego Krzyża nr 2. 

lata powojenne
Pod koniec stycznia 1945 r. Irena Sendlerowa została wy-
delegowana do nowego rządu w Lublinie. Zaopatrzona 
w 100 tys. zł w nowej walucie (po wycofanych okupacyj-
nych „młynarkach”) oraz załadowane do samochodu cię-
żarowego lekarstwa i żywność, została skierowana do do-
mu dziecka. Pracowała w nim do momentu wezwania przez 
władze do Warszawy. Krótko zatrudniona była w Minister-
stwie Oświaty przy alei Szucha, gdzie od listopada 1939 r. 
swoją siedzibę miał Urząd Komendanta Policji Bezpieczeń-
stwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego:  

tragiczne wspomnienia z przesłuchań, które przeszła tam 
na przełomie 1943 i 1944 r., wciąż do niej wracały i musiała 
zmienić miejsce pracy.

W nowo powstałej Radzie Narodowej Miasta Warsza-
wy została zastępcą, a po miesiącu naczelniczką Wydzia-
łu Zdrowia i Opieki Społecznej. Pracowała tam w latach 
1945-1950, w sześciopiętrowej wczesnomodernistycznej 
kamienicy przy ul. Bagatela 10. Początkowo z energią 
przystąpiła do przywracania różnych przedwojennych 
placówek, kiedy jednak poszatkowano opiekę społeczną 
między ministerstwa: Oświaty, Sprawiedliwości i Zdro-
wia, zrezygnowała ze stanowiska.

Była pracownicą Związku Inwalidów Wojennych 
i Ligi Kobiet (1951-1952), instruktorką Wydziału Zdro-
wia i Opieki Społecznej (1953-1954), zastępcą dyrektora 
w Państwowej Szkole Położnych (1954-1955) i Państwowej 
Szkole Laborantów (1955-1958), dyrektorką departamen-
tu w Ministerstwie Zdrowia (1958-1962) oraz zastępcą dy-
rektora w Studium Kształcenia Techników Dentystycz-
nych i Farmaceutycznych, gdzie w latach 1967-1984, już 
na emeryturze, pracowała w bibliotece.

Po wojnie przeprowadzała się kilkakrotnie wraz ze 
swoją nową rodziną: do 1954 r. mieszkała przy ul. Belwe-
derskiej 20 (dziś w tym miejscu stoi biurowiec, w którym 
mieściła się niegdyś księgarnia Uniwersus), potem przy 
ul. Sieleckiej 3 (do 1957) i Sieleckiej 26 (do 1961). Oba 
ostatnie domy stoją do dziś. Dłużej rodzina Sendlerowej 
mieszkała w bloku przy pl. Na Rozdrożu 3. Ostatnią jej 
przystanią był dom ojców bonifratrów na Nowym Mieście 
przy ul. Sapieżyńskiej 3.

Ważny rozdział życia Ireny Sendlerowej wiąże się 
z kolejnym po rozwodzie z Mieczysławem Sendlerem 
jej małżeństwem. Zawarła je w 1947 r. z pochodzącym 
z zamożnej rodziny warszawskiej Adamem Celnikierem 
(1912-1961), który po wojnie pozostał przy okupacyjnym 
imieniu i nazwisku: Stefan Zgrzembski. Z tego małżeń-
stwa urodziło się troje dzieci: córka Janina Zgrzembska 
(ur. 1947), syn Andrzej (ur. i zm. 1949) i syn Adam (1951-
-1999). Po śmierci Stefana Zgrzembskiego nasza bohaterka 
wyszła ponownie za Mieczysława Sendlera, aby po 10 la-
tach rozejść się, ale pozostać z nim w przyjaźni. 

I jak tu nie wierzyć Cygankom?

Autorka za konsultację dziękuje Pani Janinie ZgrzembskiejTablica pamiątkowa Ireny Sendlerowej na gmachu  
przy ul. Pawińskiego 2

Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, zabiega, by rok 

2018, przypadający w dziesiątą rocznicę śmierci boha-

terki, był rokiem Ireny Sendlerowej. 19 stycznia wniosek 

wraz z propozycją uchwały wpłynął do marszałka sejmu 

Marka Kuchcińskiego oraz posłów — Kawalerów Orderu 

Uśmiechu. 
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Miałem cztery lata, gdy matka i ciotka – po zapaleniu 
świateł na prowizorycznym cmentarzu powstańczym 

na placu Małachowskiego – zabrały mnie na mszę do ko-
ścioła św. Anny. Tam zobaczyłem leżącą w kruchcie spi-
żową figurę króla Zygmunta III Wazy, którą wyczarował 
na początku XVII w. boloński rzeźbiarz Clemente Mol-
li, a odlał w brązie w 1644 r. nadworny giser króla Wła-
dysława IV Daniel Tym. Wprawdzie niemieccy „obrońcy 
krzyża, wiary i wolności” po wysadzeniu kolumny ukradli 
królowi brązowy krzyż i szablę, ale samej figury – m.in. ze 
względu na ciężar – nie zdążyli wywieźć do Rzeszy. Zbroja 
królewska zapadła mi w pamięć na zawsze. Ćwierć wieku 
później poznałem człowieka, który wraz z innymi pasjona-
tami przywrócił stolicy nie tylko ten, ale i inne zniszczone 
przez Niemców pomniki – zostałem zięciem Tadeusza Ło-
pieńskiego, który zaraził mnie miłością do kultury zaklętej 
w brązie.

Ofiarą niemieckiego okupanta stał się też warszawski 
pomnik Mikołaja Kopernika z 1830 r. dłuta duńskiego 
rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Odlał go w brązie mistrz 
Jan Grégoire, prowadzący w Warszawie odlewnię w kamie-
nicy Elerta przy Długiej. Jak pisał w swojej książce Okru-
chy brązu (Warszawa 1982) Tadeusz Łopieński: „Podczas 
Powstania Warszawskiego dochodziło w pobliżu pomni-
ka Kopernika do zaciętych walk. […] Wielogodzinne sal-
wy siały spustoszenie, unicestwiając wszystko, co stało na 
linii ognia. Okaleczyły straszliwie także i pomnik Wiel-
kiego Astronoma. Reszty dokonały wycofujące się z War-
szawy oddziały najeźdźców. Zrujnowaną statuę wywiezio-
no z gruzów miasta w nieznanym kierunku. [...] W maju 
1945 r. [3 czerwca – red.] w olbrzymim składzie złomu pod 
Nysą odnaleziony został rozbity posąg Kopernika [...]. Sta-
tua Kopernika była rozbita na dwie części, przestrzelona 
pociskiem pancernym, miała wydarte plecy, urwaną pra-

wą rękę i wgnieciony kołnierz. Cała postać, a zwłaszcza po-
piersie, została gęsto podziurawiona pociskami mniejsze-
go kalibru, nie licząc draśnięć i innych uszkodzeń faktury. 
W celu przywrócenia stolicy pomnika Mikołaja Koperni-
ka Rada Narodowa m.st. Warszawy powołała specjalną ko-
misję. Ze względu na ogromne zniszczenie […] przeważać 
zaczął pogląd o konieczności zwrócenia się do Danii […] 
o udostępnienie gipsowego modelu posągu znajdującego się 
w Muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze celem wykonania 
w kraju odlewu z brązu”.

Gipsowy warszawski model odlewniczy, od wieku prze-
chowywany na Uniwersytecie Warszawskim, Niemcy już 
w 1939 r. porąbali toporami. Mój teść podpisał jednak 
zobowiązanie, że doprowadzi oryginalną statuę do pier-
wotnego stanu bez potrzeby odlewania nowej. Wkrótce 
w prasie warszawskiej pojawiły się artykuły: Król i astro-
nom w gabinecie chirurgicznym („Słowo Powszechne”), 
Król i astronom w lecznicy („Życie Warszawy”), Z ostat-
nią wizytą u króla i wielkiego astronoma. Ludzie i pomni-
ki w zakładzie B-ci Łopieńskich („Słowo Powszechne”), 
a nawet Król i astronom w diabelskiej kuźni Łopieńskich 
(„Trybuna Ludu”).

Nie wszystkim pomnikom w Warszawie potrzebny był 
wtedy pobyt w „lecznicy”. Niektóre wymagały „porodów-
ki”. Niemcy tuż po upadku Powstania wysadzili m.in. po-
mnik Adama Mickiewicza dłuta Cypriana Godebskiego – 
razem z górną partią cokołu i czterema zniczami.

Jak wspominał w cytowanej książce Tadeusz Łopieński, 
11 kwietnia 1945 r. pracownicy BOS odkryli „w składach 
dawnej firmy Lilpop, Rau i Loewenstein szczątki posągu 
[…] Mickiewicza. Był to olbrzymi skład tysięcy zrabowa-
nych przedmiotów wykonanych ze stopów miedzi, któ-
rych Niemcy nie zdążyli wywieźć. Na wielkiej hałdzie 
zdemontowanych i zniszczonych brązów warszawskich 

Opus amoris et honoris
Wojciech lipczyk
Po upadku Powstania Niemcy rabowali wszystko, co znaleźli cennego w mieszkaniach 
warszawiaków, plądrowali i niszczyli dom po domu. Czynili to z dużą swobodą, 
bo Armia Czerwona stała „z bronią u nogi” na praskim brzegu, obserwując agonię 
Warszawy. Wojska Armii Czerwonej i 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego, przeprawiwszy 
się przez Wisłę, wkroczyły 17 stycznia 1945 r. do morza ruin, jakie Niemcy zostawili 
w miejscu niedawnego Paryża Północy. Z rozkazu marszałka Konstantego Rokossowskiego 
19 stycznia zorganizowano defiladę zwycięstwa. Wojsko maszerowało jedynie 
przed przywiezionymi pospiesznie do stolicy członkami tzw. rządu lubelskiego  
oraz przed dowództwem 1 Armii LWP
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Pomnik Jana Kilińskiego wykonany w 1935 r. przez firmę Bracia Łopieńscy; na zdjęciu odbiór brązowej rzeźby dłuta S. Jackowskiego przez Komisję Magistratu 
m.st. Warszawy, drugi z prawej Grzegorz Łopieński. Pomnik zniesiono z rozkazu gubernatora Fischera po zlikwidowaniu przez Alka Dawidowskiego niemieckiej tablicy 
na pomniku Mikołaja Kopernika. Wyremontowany przez Łopieńskich (renowacja obu dłoni, prawego kolana oraz dorobienie szabli), ustawiony został w 1946 r. 
na placu Krasińskich, a w 1959 r. przeniesiony na Podwale, gdzie stoi do dziś 
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znaleziono fragmenty rozdartych pomników, zdemon-
towane ołtarze kościelne, rozpoznano z łatwością brązy 
z głównego ołtarza kościoła św. św. Piotra i Pawła, poła-
mane tablice pamiątkowe wyrwane z murów Warszawy, 
kandelabry, żyrandole, okucia i tysiące innych większych 
i mniejszych przedmiotów”. Z pomnika Mickiewicza nie-
mal w całości ocalała głowa i górna część korpusu z ręką 
złożoną na sercu. Odlew wykonał Pietro Lippi – w 1898 r. 
w Pistoi – metodą na wosk tracony i figura miała bardzo 
cienkie ścianki. Właśnie dlatego wybuch rozszarpał rzeź-
bę na setki fragmentów. Obecnie istniejąca statua zosta-
ła odlana inaczej – w częściach, techniką odlewu piasko-
wego. Wstępnie zmontowany obiekt wyjechał 23 grudnia 
1949 r. z firmy Łopieńskich, a 24 grudnia Adam Mickie-
wicz znów stanął na odremontowanym cokole przy Kra-
kowskim Przedmieściu.

Dramatyczne losy warszawskich pomników były bole-
snym zwierciadłem wojennych cierpień naszego naro-
du. Na rozkaz gubernatora Hansa Franka 31 maja 1940 r. 
Niemcy wysadzili w powietrze pomnik Chopina w Łazien-
kach. W Warszawie zaczął wtedy krążyć wierszyk: „Kto 

mnie zdjął, to nie wiem, ale wiem dlaczego: żebym mu nie 
zagrał marsza żałobnego”.

W 1951 r. ogłoszono konkurs na nową rzeźbę Chopi-
na, jednak ostatecznie zdecydowano się odtworzyć po-
mnik dłuta Wacława Szymanowskiego. Odlew wykona-
no w 1958 r. w Spółdzielni Brąz Dekoracyjny utworzonej 
po nacjonalizacji firmy Bracia Łopieńscy. Obiekt powstał 
przy czynnym udziale Tadeusza Łopieńskiego, którego 
przyjęto do pracy w jego byłej firmie na stanowisko kie-
rownika technicznego i artystycznego. Tuż po uroczystym 
odsłonięciu obiektu – 11 maja 1958 r. – Łopieńskiego 
zwolniono z pracy jako „byłego kapitalistę”.

Na początku grudnia 1944 r. Niemcy wysadzili pałac 
Brühla. Stojący na placu Saskim (wtedy Adolf-Hitler- 
-Platz) obłożony deskami pomnik księcia Józefa Poniatow-
skiego ocalał. Niestety, nie na długo – 16 grudnia rozsa-
dzono go dynamitem, a szczątki wywieziono do Niemiec. 
Na hałdzie w fabryce Lilpopa znaleziono jedynie dłoń 
i część płaszcza z warszawskiego odlewu braci Klaudiusza 
i Emila Grégoire’ów. Tadeusz Łopieński w swojej książce 
wspominał: „W 1946 r. władze duńskie podjęły decyzję 
o wykonaniu odlewu z gipsowego modelu znajdującego 
się w Muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze”. Stare mo-
dele „warszawskie”, złożone ongiś w twierdzy modlińskiej, 
przepadły – wywiezione wraz z pomnikiem Poniatowskie-
go przez carskiego namiestnika Iwana Paskiewicza do jego 
rezydencji w Homlu. Pomnik wrócił do Warszawy dopie-
ro 17 marca 1922 r. – dzięki staraniom członków komisji 
rewindykacyjnej, powołanej w oparciu o traktat pokojowy 
z 1921 r., w której szczególną rolę odegrali prof. Wincenty 
Kwiatkowski i Feliks Łopieński. 

Obecnie istniejący pomnik księcia Józefa, czyli replikę 
oryginalnego obiektu, wykonał w brązie w 1951 r. Paul 
Lauritz Rasmussen na zlecenie rządu duńskiego jako Dar 
Kopenhagi, stolicy Danii, ojczyzny Thorvaldsena, twórcy po-
mnika. Dopiero 19 października 1965 r., jak pisał Tadeusz 
Łopieński: „w 152. rocznicę śmierci bohatera, po trzyna-
stu latach «łazienkowskiego» wygnania, wrócił książę 
Józef do śródmieścia Warszawy, na reprezentacyjne miej-
sce, na prosty granitowy cokół” – przed dzisiejszy Pałac 
Prezydencki.

Tadeusz Łopieński – podchorąży i kombatant z 1920 r. 
– zgłosił się 1 sierpnia 1944 r. wraz ze swym bratem 
Zdzisławem do Powstania. Dowództwo zgrupowania 
Zaremba-Piorun miało jednak inne zamiary wobec Ło-
pieńskich. Obu odkomenderowano do ich własnej firmy, 
wraz z inż. Wincentym Łopuskim ps. „Konstruktor”, z za-
daniem produkowania powstańczych granatów z cynku. 
Materiał do produkcji po wyczerpaniu surowców u Ło-
pieńskich przetapiano z blachy cynkowej, stanowiącej 
pokrycie dachów okolicznych domów. Montaż granatów 
wykonywano u sąsiadów, na terenie zakładów mleczar-
skich przy ul. Hożej  51 (dawna firma Stanisława Strójwą-
sa). Łopuski skonstruował granatnik powstańczy, którego 

Pomnik Bolesława Chrobrego dłuta Marcina Rożka wykonany przez Łopieńskich dla 
Gniezna. Wysadzony w powietrze przez Niemców w 1939 r. Obok figury stoi Tadeusz 
Łopieński
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Tadeusz Łopieński w swojej pracowni przy ul. Poznańskiej 24, 
przy siedemnastowiecznej skrzyni, w której Jan Łopieński – założyciel firmy – 
przechowywał amalgamat złota i rtęci do złocenia ogniowego, 1961 r.

nośność wynosiła 1,5 km, a wysokość przerzutu przera-
stała najwyższe kamienice w Warszawie! Kierunek (tor) 
wyrzutu był prowadzony przez cztery drewniane listewki 
przywiązane drutem do granatu, które razem z nim wyla-
tywały w powietrze, zapobiegając koziołkowaniu pocisku 
i przedwczesnemu wybuchowi. 

W PRL „Konstruktor”, który opracował do swoich gra-
natów także recepturę materiału wybuchowego (kalichlo-
ricum plus 5% cukru) i szklany zapalnik z kwasem siarko-
wym, doczekał się, jak większość powstańców Warszawy, 
swoistego wyróżnienia. Po latach szykan i wiecznej bata-
lii o przetrwanie jego rodzinie przydzielono maleńki lokal 
w suterenie na rogu Poznańskiej i Hożej. Powstała tam zna-
na w Warszawie Pralnia Chemiczna Kożuchów i Farbiarnia 
Opus. Pan Wincenty odwiedzał czasem Tadeusza Łopień-
skiego, któremu władze cofnęły w 1956 r. zakaz wykony-
wania zawodu brązownika, a nawet – ponoć po interwen-
cji premiera Józefa Cyrankiewicza – przydzieliły w 1960 r. 
lokal na pracownię w nowym budynku przy ul. Poznań-
skiej 24. To właśnie tam firma Łopieńskich – choć nie jest 
już „fabryką pomników”, jak o niej mówiono na długo 
przed Powstaniem Warszawskim – istnieje do dziś i wła-
śnie obchodzi 155. rocznicę swego istnienia.

Wojciech Lipczyk – artysta plastyk, specjalizuje się w rzeźbieniu miniatur, 
animalista, autor wierszy, humoresek i tekstów piosenek, były stały 

współpracownik Kabaretu Olgi Lipińskiej, autor tomików wierszy; 
wraz z żoną, Anną Łopieńską-Lipczyk, prowadzą najstarszą 

istniejącą rodzinną firmę Warszawy: Pracownię Sztuki Dekoracyjnej 
d. Bracia Łopieńscy. R. zał. 1862

Pamiątkowe zdjęcie pracowników firmy Bracia Łopieńscy po odtworzeniu kraty żelaznej z aplikami z brązu do Grobu Nieznanego Żołnierza, 1946 r.
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wego planu zagospodarowania przestrzennego dla Pragi- 
-Centrum. Zapewnia to nienaruszalność bryły i elewacji, 
bez nadbudowy lub rozbudowy czy wznoszenia nowych 
obiektów kubaturowych na terenie działki. Co warte pod-
kreślenia, zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora 
Zabytków z 2016 r. podczas modernizacji obiektu auten-
tyczna substancja budynku ma być zachowana w stopniu 
najwyższym, przy minimum ingerencji. 

Zakończenie prac przewidziano na luty 2019 r. Wykonaw-
cą inwestycji będzie konsorcjum firm T4B Budownictwo 
Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o. Na remont i modernizację obiektu 
Miasto przeznaczyło 25 mln zł. Inwestycja jest realizowana 
w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Miasto podpisało umowę na modernizację zabu-
dowań Domu Wychowawczego Warszawskiej 
Gminy Starozakonnych im. Michała Bergso-

na przy ul. Jagiellońskiej 28. Swoją siedzibę ma tu teatr 
Baj – najstarszy teatr lalek w Polsce (od 1928, a od 1954 
w gmachu przy Jagiellońskiej). W budynku mieści się też 
przedszkole oraz mieszkania komunalne.

Wytyczne do koncepcji modernizacji i przebudowy 
obiektu opracował Warszawski Oddział SARP. Remonto-
wi poddane będą wszystkie instalacje oraz infrastruktura. 
Na parterze ulokowana zostanie sala teatralna z widownią 
dla 180 osób, a na pierwszym i trzecim piętrze – dwie sale 
kameralne dla 25 widzów. Na drugim piętrze znajdzie się 
przestrzeń wystawiennicza i sala edukacyjna Muzeum La-
lek, a na poddaszu – pracownia tworzenia dekoracji teatral-
nych. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami, m.in. dzięki podjazdom dla wózków 
i odpowiednio przystosowanym węzłom sanitarnym. Po-
wierzchnia użytkowa teatru obejmie ponad 8 tys. m². Przed-
szkole zajmie pomieszczenia na piętrach od pierwszego do 
trzeciego w głównym korpusie budynku, z wejściem od stro-
ny dziedzińca, o łącznej powierzchni ponad 5 tys. m². Mo-
dernizacja obejmie też teren wokół gmachu – położone zo-
staną nowe chodniki, zwiększy się liczba drzew i krzewów.

Gmach domu wychowawczego wzniesiono w latach 1913- 
-1914 według projektu Henryka Stifelmana z przeznacze-
niem na szkołę dla 800 dzieci, bursę, przytułek i ochron-
kę. Wczesnomodernistyczną, niezwykle malowniczą bryłę 
obiektu urozmaicają formy z repertuaru sztuki polskiego 
baroku i renesansu. W maju 2010 r. budynek wraz z oto-
czeniem wpisano do rejestru zabytków, a w październiku 
tego samego roku objęto ochroną dzięki ustaleniu miejsco-

Zmiany na jagiellońskiej
Gmach Domu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona (po lewej) i nieistniejąca dziś synagoga (po prawej), l. 1940-1944
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Gmach Domu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona, 2016 r. 
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Zaraz po zakończeniu wojny stała się największą gwiazdą 
filmową lat 40. Zasłynęła rolami warszawianek, za któ-

re pokochała ją cała Polska – mowa o udziale aktorki w fil-
mach Leonarda Buczkowskiego Zakazane piosenki i Skarb. 
Ten pierwszy był wojennym dramatem. Drugi – komedią. 
W Zakazanych piosenkach wzruszała do łez, a wypowiadane 
przez nią zdanie „ja nie płaczę, ja śpiewam” przeszło do hi-
storii polskiego kina. Wybrzmiewał w nim głęboki tragizm 
losu Warszawy i jej mieszkańców. W Skarbie śmieszyła, nie 
ustępując takim gwiazdom komedii, jak Adolf Dymsza czy 
Ludwik Sempoliński. Ale już wkrótce jej delikatna uroda 
stała się przeszkodą w rozwoju filmowej kariery. W polskim 
kinie oficjalnie zapanował importowany ze Wschodu socre-
alizm. Dla Szaflarskiej nie było już ról na miarę jej talentu, 
subtelnej urody, osobowości damy, nie odmawiała więc na-
wet grania epizodów. Ale w tym właśnie okresie skupiła się 
przede wszystkim na teatrze.

Występowała na warszawskich scenach dużo i u znako-
mitych reżyserów. Cenił ją Erwin Axer. Grała u Aleksan-
dra Bardiniego, Kazimierza Dejmka, Gustawa Holoubka, 
Ludwika René, Jerzego Jarockiego, Olgi Lipińskiej... Gra-
ła w Teatrze Narodowym, Teatrze Współczesnym i w TR 
Warszawa. Ostatnio planowała współpracę z Teatrem 
Żydowskim.  

Początek lat 90. ubiegłego wieku przyniósł swoisty re-
nesans filmowej popularności Danuty Szaflarskiej. Wystę-
powała u twórców znanych i docenianych (zagrała m.in. 
w Korczaku Wajdy, Skardze Jerzego Wójcika, Pajęczarkach 
Barbary Sass, czy Prawdziwej historii Agnieszki Holland), 
ale powtarzała w wywiadach, że niezwykle ceni sobie gra-
nie u reżyserów młodych, którzy wnoszą powiew świeżości. 
Niezwykle ważna była jej twórcza współpraca z Dorotą Kę-
dzierzawską, u której wystąpiła w fabularnym dramacie Po-
ra umierać i z którą zrealizowała biograficzny Inny świat.  

Była gwiazdą, choć sama nigdy za gwiazdę się nie uwa-
żała. Emanowała ciepłem i serdecznością. Radością życia. 
Ten sam życzliwy uśmiech, którym obdarzała swoje bo-
haterki, znali także ci, którzy mieli okazję obcować z nią 
prywatnie. Nie uznawała pseudogwiazdorstwa, wytwa-
rzania sztucznego dystansu. Każdemu, z kim pracowała, 
niezależnie od jego wieku proponowała mówienie sobie po 
imieniu. Z każdym znajdowała wspólny język.

Jako stulatka zagrała w węgierskim filmie Mama i inne 
cudaki z naszej rodziny. Mając 101 lat, jeszcze występo-
wała na scenie. Zmarła 19 lutego 2017 r., 13 dni po swych 
102. urodzinach, niemal 80 lat od debiutu scenicznego 
i 70 lat od debiutu na ekranie.

Rafał Dajbor

Aktorka i Warszawa
Odeszła Danuta Szaflarska. Z Warszawą związana była wyjątkowo mocno – nie tylko przez 
mieszkanie i pracę w stołecznych teatrach. Role warszawianek w pierwszych powojennych 
polskich filmach przyniosły aktorce sławę, ale też utrwaliły w świadomości społecznej 
wykreowany przez nią obraz młodej kobiety w najtrudniejszych czasach dla miasta
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skąd pomysł, by mottem Pana wystawy 
fotograficznej był cytat z Promethidiona 
norwida – „Kształtem miłości piękno jest”?
W latach 70., gdy byłem aktorem Teatru Narodowego, 
jego dyrektor Adam Hanuszkiewicz wystawił spektakl 
zatytułowany Norwid. Poemat Promethidion także 
został włączony do scenariusza przedstawienia. 
Mówił go ze sceny sam Hanuszkiewicz. Utkwiło mi to 
w pamięci, ponieważ Norwid, nasz czwarty wieszcz, 
jest w moim odczuciu najbardziej z całej czwórki 
gorzki. Boleśnie i bezlitośnie rozlicza się w swojej 
poezji z polską mentalnością, w której po dziś dzień 
pokutuje poczucie wyższości wobec jednych nacji, 
a kompleksy i uniżoność wobec innych, zwłaszcza tych 
żyjących na zachód od nas. Norwid ostro punktuje 
nasze zarozumialstwo, zadufanie w sobie, butę, 
niekompetencję. To słowa zawsze aktualne. Wręcz 
profetyczne, patrząc na to, co dzieje się u nas dziś.

Wszystko to prawda – ale w jaki sposób słowa 
norwida łączą się z wystawą Pańskich zdjęć?
Proszę popatrzeć na słowa z Promethidiona: „To 
w tym – o pięknem przypowieść ma leży!... / I tak 
ja widzę przyszłą w Polsce sztukę, / Jako chorągiew 
na prac ludzkich wieży, / Nie jak zabawkę, ani jak 
naukę, / Lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła / 
I jak najniższą modlitwę anioła”. To najwspanialszy 
apel do ludzi sztuki, a nawet szerzej – do wszystkich 
wrażliwych ludzi – jaki sobie można wyobrazić. 
Ja w swoim fotografowaniu dotykam tego, 
co wrażliwe. Intymne. Czułości – i wszystkiego, 
co się pod tym kryje. Każde ze zdjęć pokazuje inną 
emocję. Jest więc namiętność, tęsknota, szczęście, 
miłość rodzicielska, miłość do dziecka jeszcze 
nienarodzonego, miłość do zwierzęcia, bliskość ojca 
i syna, bliskość małżonków, bliskość kochanków, 
bliskość przyjaciół... Każde z tych zdjęć z osobna 
pokazuje tylko swój temat i dopiero zestawione na 
jednej ekspozycji usprawiedliwiają nazwanie całej 

uchwycić czułość
Z Karolem Stępkowskim o fotograficznej pasji  
i wystawie Czułość prezentowanej w PROM Kultury Saska Kępa 
rozmawia Rafał Dajbor

wystawy tytułem Czułość. Stąd pomysł na motto, 
na to, by stało się nim pierwsze zdanie Promethidiona. 
Bo czułość to zawsze wyraz miłości.

skąd wzięła się w Panu pasja fotografowania?
Moim wielkim marzeniem było, obok teatru, malowanie 
obrazów. Bóg poskąpił mi jednak tego talentu. 
Odkąd pamiętam, kiedy wyjeżdżałem z teatrem, 
zawsze pasjonowały mnie muzea. Nadal tak jest. 
Wiem, gdzie na świecie, w którym muzeum wisi obraz, 
który chciałbym na danym wyjeździe obejrzeć. Myślę, 
że moja nieumiejętność malarska połączona z miłością 
do plastyki przełożyła się na fotograficzną pasję.

Bohaterami Pańskiej twórczości zawsze 
są ludzie.
W ogóle mam szczęście do ludzi. Udało mi się przekonać 
osobę niezwykłą, o ogromnej wiedzy na temat sztuki 
i o wielkiej wrażliwości, jaką jest Paulina Borzecka, aby 
napisała kilka słów do folderu mojej wystawy. Tak powstał 
tekst o wysokich walorach intelektualnych, a jednocześnie 
przepełniony uczuciem. To dlatego Paulina Borzecka stała 
się, obok Cypriana Kamila Norwida, drugim patronem, 
którego słowa towarzyszą mojej wystawie. Inną taką 
osobą jest kierująca PROM-em pani Maria Juszczyk, 
wspaniały człowiek, któremu nie bez powodu składam 
wielkie podziękowanie. Takim kimś była też nieżyjąca już 
niestety pani Iza Wojciechowska, dzięki której 10 lat temu 
miałem swoją pierwszą wystawę w jej Green Gallery pod 
tytułem Portret intymny.

szczęście ma Pan także do modelek i modeli.
Zdecydowanie protestuję przeciwko temu określeniu, 
nawet gdyby miało się znaleźć w cudzysłowie! 
Nie fotografuję żadnych modeli. Fotografuję ludzi. 
A dokładniej – ludzkie emocje. Jednym z największych 
komplementów, jakie usłyszałem na jednej z moich 
wystaw, a była to akurat wystawa aktów pod tytułem 
Dotknięcie, były słowa wypowiedziane przez mojego 
znakomitego kolegę aktora, Pawła Nowisza. Stwierdził, 
że na podstawie tego, co widzi na moich zdjęciach, 
mógłby iść od fotografii do fotografii i opowiadać o tych 
ludziach, choć ich nie zna. W ogóle fotografowanie 
jest dla mnie pretekstem do spotykania się z ludźmi. 
Do rozmów. W sposób dla mnie samego zaskakujący 
moi rozmówcy otwierają się przede mną. Uważam, 

Aktorzy z pasją

Karol Stępkowski, grał na wielu 
stołecznych scenach,  
m.in. w teatrach: Narodowym, 
Powszechnym, Rozmaitości, ma 
w swoim dorobku również role 
filmowe i radiowe, a także wiele 
prac reżyserskich
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że nie umiem robić tzw. ładnych zdjęć. Nie używam 
nigdy Photoshopa. Moim celem jest fotografowanie 
wnętrza człowieka. Interesują mnie emocje. 
To, co w środku. Czasami mi się to udaje. Zdarza mi się 
robić błędy techniczne. Ale, co ciekawe, czasem te błędy 
stają się walorem zdjęć. Coś, co łamie kanon fotografiki, 
okazuje się niekiedy zaskakująco dobre.

Dlaczego ludźmi, których Pan fotografuje, 
są w przeważającej części aktorzy?
Odpowiedź jest prosta – bo to moi koledzy. Grałem 
z nimi, reżyserowałem ich, to moi znajomi i przyjaciele. 
Przez prawie 20 lat fotografowania zapracowałem 
sobie na ich zaufanie. Moje fotografowanie opiera 
się bowiem na pewnej zasadzie: nigdy i nigdzie nie 
opublikowałem żadnego zdjęcia bez wiedzy i zgody 
osoby fotografowanej. Wspominałem, że fotografuję po 
to, by uchwycić człowieka i jego emocje. Muszę jednak 
dodać, że robię to, co robię, z jeszcze jednego powodu. 
Otóż fotografuję aktorów także na potrzeby Związku 
Artystów Scen Polskich oraz dla archiwum Instytutu 
Teatralnego, któremu nieodpłatnie przekazuję swoje 

prace. Nie każdy bowiem wie, że aktorzy – to nie 
tylko ci powszechnie znani ze sceny, z ekranów czy 
radia. Wielu kolegów funkcjonuje gdzieś na obrzeżach 
zawodu, grają w przedszkolach, prowadzą teatralne 
zespoły amatorskie w domach kultury. Ich praca jest 
tak samo godna wielkiego szacunku, upamiętnienia 
i udokumentowania jak praca tych największych czy 
też tych, którzy dzięki serialom zostali celebrytami.

ale poza tym wszystkim – fotografowanie 
sprawia Panu też, najprościej mówiąc, 
przyjemność.
Oczywiście! Powiem więcej – gdyby nie moja 
pasja, zapewne w przerwach między graniem 
a reżyserowaniem po prostu zgniłbym przed 
telewizorem i oszalał. Tymczasem nie mam tygodnia 
bez sesji. Cały czas coś robię, cały czas nad czymś 
pracuję. Teraz np. przygotowuję wystawę do Klubu 
Garnizonowego na Międzynarodowy Dzień Teatru. 
Ostatnio spostrzegłem, że wystaw jest już w moim CV 
tyle samo, co ról i prac reżyserskich. Fotografia to już 
nie hobby. To coś, co wypełnia całe moje życie.

Zdjęcie z wystawy Czułość, 
PROM Kultury Saska Kępa. 
Fot. Karol Stępkowski
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Notatnik warszawski

  Można jeszcze oglądać wystawę Spra-
gnieni piękna. Pokaz na 100-lecie Sto-
warzyszenia „Przyjaciele MNW”. Mu-
zeum Narodowe w Warszawie świętuje 
nią nie tylko jubileusz tej organizacji, 
ale i przypomina karnawałowy cha-
rakter życia kulturalnego oraz sztukę 
w międzywojniu. (do 12.03)
  Szczeciński zespół Dikanda, jed-
na z najważniejszych polskich kapel 
grających muzykę świata, obchodzi 
20. urodziny. W ramach świętowa-
nia jubileuszu 12 marca zagra koncert 
w klubie Stodoła – zastrzyk energii 
gwarantowany!
  Od 11 lutego w Miejscu Projek-
tów Zachęty przy ulicy Gałczyńskie-
go odwiedzać można wystawę z bel-
gradzkiego MoCA Ponovo upotrebiti: 
przeszłość jako kostium lub inspiracja, 
na nowo kontekstualizującą przed-
mioty codziennego użytku i zapisy 
audiowizualne z niedawnej przeszło-
ści. (do 15.04)
  17 marca na Scenie na Woli Teatru 
Dramatycznego odbędzie się kolejna 
premiera sztuki dyrektora teatralnego 
kompleksu trzech scen (Na Woli, Dra-
matyczny, Przodownik), Tadeusza Sło-
bodzianka – tym razem reżyser Ondrej 
Spišák bierze na warsztat Historię Jaku-
ba, opowieść o poszukiwaniu tożsamo-
ści przez katolickiego księdza.
  W Teatrze Lalka 18 marca odbędzie 
się premiera spektaklu dla widzów od 
5. roku życia, opartego na powieści 
szwedzkiej noblistki Selmy Lagerlöf. 
Cudowną podróż, klasyczną opowieść 
o inicjacyjnej wyprawie, przygotowują 
Białorusini Aleksiej Leliawskij i Alek-
sander Wachromiejew.
  CSW Zamek Ujazdowski zaprasza 
na kolejną odsłonę projektu Bank Pe-
kao Project Room – tym razem jest to 
wystawa Wykopaliska Mateusza Kuli, 
artysty badającego procedury tworze-
nia się konstelacji znaków w ludzkiej 
wyobraźni. (do 19.03)
  W Galerii XX1 Mazowieckiego In-
stytutu Kultury otwarto dwie wysta-
wy: Wszyscy szukamy klucza w różnych 
momentach Poli Wójcik (1-24.03) i po-
śmiertną ekspozycję prac akcjonisty 
Jarosława Palucha Mydełko toaletowe 
(21.02-22.03). Dla wątpiących w pre-
cyzyjną konstrukcję rzeczywistości.

27 stycznia odbyła się premiera pierw-
szego spektaklu Natalii Korczakowskiej 
za jej dyrektorskiej kadencji w teatrze 
Studio, obecnie przemianowanym na 
Studio Teatrgalerię, Berlin Alexander-
platz na podstawie powieści Alfreda 
Döblina. Historia Franciszka Biber-
kopfa, mordercy i alfonsa, który zma-
ganiami z własnym złem pogrąża siebie 
i bliskich, jest tu punktem wyjścia do 
rozważań o powrocie skrajnych ideolo-
gii i groźbie, jaka z nich płynie. „Będzie 
jeszcze rzeź w Berlinie” – to zdanie po-
wraca przez cały spektakl jak mantra.

Korczakowska wraz z dramaturgiem 
Wojtkiem Zrałkiem-Kossakowskim 
szukała formy, która współcześnie od-
powiadałaby na poły dokumentalnej, 
pisanej często żargonem, na poły ale-
gorycznej, skupionej na mechanizmach 
wykluczenia powieści Döblina. Wy-
wiedziona z oryginału rama fabular-
na inkrustowana jest więc mnóstwem 
nawiązań, jednoznacznych często cyta-
tów z popkultury, od oczywistego sko-
jarzenia z Kabaretem Boba Fosse’a, po 
całe sceny wyjęte z Tarantinowskich 
Wściekłych psów czy Chłopców z feraj-
ny Scorsesego. Gangsterski półświatek 
sportretowany jest brawurowo, choć 
reżyserka świadomie dekonstruuje go 
współczesnymi wtrętami i sprowadza 

do groteski – aż po operetkową estety-
kę melodramatów z początków kina. 

Korczakowska opowieść puentuje 
za Döblinem słowami: „Mogłeś ko-
chać, a chciałeś być tylko silny. Chcia-
łeś być porządny – ale według czyich 
kategorii?”. Niestety, po porywającej 
środkowej części zakończenie spekta-
klu dramaturgicznie pęka w szwach. 
Mimo to kierunek nadany przez Ber-
lin... przy sprawnym zespole aktor-
skim, zasilonym nowymi nazwiskami, 
może na dobre przywrócić Teatrgalerię 
Warszawie jako miejsce artystycznego 
fermentu.

Adam Karol Drozdowski

Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin, tłum. Izabela 

Czermakowa, reżyseria i adaptacja Natalia Korcza-

kowska, Studio Teatrgaleria, Duża Scena, premiera 

27 stycznia 2017 r.

Postdramatyczny Berlin

30 marca odbędzie się podwójny wer-
nisaż w Muzeum Karykatury im. E. Li-
pińskiego. Pierwsza z wystaw to Au-
to-lustracja, indywidualna ekspozycja 
prac Krzysztofa Grzondziela, artysty 
o charakterystycznej, wyrazistej i bar-
dzo szczegółowej kresce, zorganizowa-
na w ramach nagrody w konkursie Czte-
ry pory karykatury. Rysunki roku 2015. 
Równocześnie prezentowane będą prace 
laureatów kolejnej edycji tego konkursu, 
a więc stanowiące odpowiedź na wyda-
rzenia roku 2016 – zarówno z polskie-
go życia społeczno-politycznego, jak 
i w skali światowej, zważywszy, że rok 
obfitował w nagłe zwroty akcji w rodza-
ju brexitu czy wyborów prezydenckich 
w USA. Obie wystawy otwarte będą 
przy Koziej do 21 maja.

Karykatura roku

Krzysztof Grzondziel, bez tytułu, 2001 r.
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Muzeum Sztuki Nowoczesnej inaugu-
ruje działalność w nowej siedzibie przy 
Wybrzeżu Kościuszkowskim wystawą 
Syrena herbem twym zwodnicza. Ekspo-
zycję poświęconą kulturowym znacze-
niom Syrenki warto obejrzeć nie tylko 
ze względu na jej historyczny i warszaw-
ski aspekt; jest to też okazja do zwiedze-
nia nowego, choć tymczasowego pawi-
lonu MSN, zaprojektowanego jako 
składana, modułowa konstrukcja, wy-
próbowana wcześniej przez galerię sztu-
ki Temporäre Kunsthalle w Berlinie. 

Fasadę warszawskiego pawilonu zdobić 
będzie mural według projektu Sławomi-
ra Pawszaka. Po perturbacjach związa-
nych z zajmowanym przezeń wcześniej 
pawilonem Emilia MSN wciąż nie mo-
że znaleźć swojego miejsca. Procedura 
wydania pozwolenia na budowę docelo-
wego gmachu na placu Defilad od koń-
ca zeszłego roku pozostaje zawieszona. 
Nadwiślański pawilon miał być siedzibą 
placówki przez trzy lata, do zakończe-
nia budowy. Na razie nie wiadomo na-
wet, kiedy realizacja się zacznie. 

Wystawę Syrena herbem twym zwod-
nicza można oglądać od 25 marca do 
18 czerwca 2017 r.

Nowe otwarcie MSN

Warszawiaki 
2016 przyznane

Arabska sztuka na Saskiej Kępie

CGK Warszawa opublikowało wyniki 
trzeciej edycji plebiscytu Warszawia-
ki. Kinem roku 2016 drugi raz z rzę-
du został Muranów, teatrem – nieza-
leżna grupa Pijana Sypialnia, notująca 
sukcesy nie tylko w stolicy, ale i pod-
czas licznych występów wyjazdowych, 
w kategorii Muzeum Roku po raz trze-
ci i ponownie z dużą przewagą zwycię-
żyła wprowadzająca w świat niewido-
mych Niewidzialna Wystawa, domem 
kultury został Świt na Targówku. Tytu-
ły przyznano m.in. także restauracjom, 
barom, pubom, klubom, kawiarniom 
i ośrodkom sportu.

W plebiscycie to mieszkańcy War-
szawy, bez udziału profesjonalnych ko-
misji i selekcjonerów, zarówno zgłasza-
ją instytucje do konkursu, jak i głosują 
na najlepsze z nich – można więc zało-
żyć, że wyniki są wiarygodne i pokry-
wają się z faktycznymi upodobaniami 
mieszkańców stolicy. Wynika stąd, że 
często znacznie większym zaintereso-
waniem cieszą się niezależne inicja-
tywy kulturalne niż programy reali-
zowane przez instytucje o utrwalonej 
marce. Warto mieć to z tyłu głowy, 
układając program własnych kultu-
ralnych peregrynacji.

Powstało nowe miejsce na kulturalnej 
mapie stolicy. Od 3 lutego przy Łowic-
kiej 56/3 na Mokotowie działa W-ar-
te!, przestrzeń platformy artystyczno- 
-edukacyjnej powołanej do życia przez 
aktorkę Romę Gąsiorowską dzięki ak-
cji crowdfundingowej. W-arte! oferu-
je trzy nurty działalności: Art Biznes, 
skierowany do klientów biznesowych 
i ekskluzywnych marek, które chcą 
rozwijać się w stronę współpracy 
z kulturą i edukować w tym kierunku 
swoich pracowników, Art Edu, propo-
nujący warsztaty artystyczne i szkole-
nia z przedstawicielami show-biznesu, 

oraz Art Store, concept store z modą 
i młodym designem, który zmienia się 
też w przestrzeń wystaw i performan-
sów. W-arte! jako think tank współ-
pracuje z innymi kulturalnymi insty-
tucjami stolicy, na razie wydarzenia 
sygnowane tą marką odbywają się na 
Mokotowie (m.in. w Stodole), Żolibo-
rzu i Jazdowie. Jak dotąd platforma 
ma za sobą organizację wystaw i in-
stalacji, spektaklu muzycznego i spo-
tkań z artystami. W planach są też 
programy rezydencjalne dla młodych 
twórców. Program tworzy się powoli, 
ale warto go śledzić.
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PROM Kultury wraz z Kuwejckim 
Stowarzyszeniem Sztuk Plastycznych 
zorganizował wystawę Sztuka wspólno-
ty krajów Zatoki Arabskiej, prezentują-
cą współczesne malarstwo tego kręgu 
kulturowego. Warto zwrócić uwagę na 
estetyczną bliskość wykorzystywanych 
form, czułość wobec portretowanych, 
czy wreszcie – co nie dla wszystkich 
musi być oczywiste – silną reprezen-
tację kobiet, zarówno wśród obecnych 
również podczas otwarcia artystek, jak 
i przedstawionych na płótnach mode-
lek. Wystawę można oglądać przez 
miesiąc do 26 marca.

W-arte! na Mokotowie

Malarka Hanouf Al-Murjan z Kuwejtu na tle swojego obrazu
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  Odkąd proza H.P. Lovecrafta, mi-
strza opowieści grozy, przeszła do do-
meny publicznej, po jego mitologię 
Cthulhu coraz chętniej sięgają twórcy 
zarówno kultury wysokiej, jak i popu-
larnej. Tym razem Michał Borczuch 
przywołuje Zew Cthulhu na deskach 
Nowego Teatru. Premiera 24 marca.
  Marzec w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym upływa pod znakiem 
warsztatów dla dorosłych. Cykle Ręko-
lekcje (czwartki), For-my (wtorki oraz 
sobota 18.03) i Dom-ino (25-26.03) to 
kolejno nauka tworzenia batikowych 
tkanin, naturalnych kosmetyków 
i  dodatków wnętrzarskich z papier- 
-mâché.
  Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza 
na dwie wystawy czasowe: Haremy – 
skryty świat kobiet Orientu na starych 
pocztówkach (do 26.03) i Odkryte – za-
kryte. Mężczyzna i kobieta w tradycyj-
nych społecznościach muzułmańskich 
(do 21.05). Warto się na tę kulturę 
otworzyć.
  Do Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN przyjechała austriacka 
wystawa Szafa grająca! Żydowskie stu-
lecie na szelaku i winylu, pokazująca, 
w jaki sposób nośniki nagrań sprawiły, 
że muzyka stała się globalnym dobrem 
kultury ponad granicami – państwo-
wymi i etnicznymi. (do 29.05)
  W Muzeum Ziemi PAN od stycznia 
można oglądać nową wystawę czasową 
Barwny świat minerałów, która wyja-
śnia, w jaki sposób kamienie szlachetne 
nabierają koloru. Dla miłośników nie 
tylko geologii i nauk ścisłych, ale też 
pięknych form artystycznych, jakie ro-
dzi Natura. (do czerwca 2018)
  W Międzynarodowym Dniu Języka 
Ojczystego, 21 lutego, czytaliśmy na 
głos w miejscach publicznych. Nato-
miast w 5. edycji akcji Warszawa czy-
ta wyłoniono tytuł, który stanie się jej 
osią: biograficzny reportaż Pani Stefa 
Magdaleny Kicińskiej. Konkurowały 
z nim też Duchologia polska Olgi Dren-
dy, Totalnie nie nostalgia Wandy Hage-
dorn i Jacka Frąsia i 12 srok za ogon Sta-
nisława Łubieńskiego. W głosowaniu 
wzięło udział 550 osób. Akcja War-
szawa czyta odbędzie się w tym roku 
w dniach 10-14 maja.
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e Spotkania na Pradze

• 6 marca: Krzysztof Rejmer – Baloniki 
króla Stasia. Baloniarstwo w Warszawie
• 13 marca: Tomasz Chodorski – Co 
nowego w Warszawie? (promocja książ-
ki podsumowującej rok 2016)
• 20 marca: Karolina W. Gańko i Łu-
kasz Lubryczyński – Dziewiętnasto-
wieczni warszawscy dorożkarze i doroż-
ki, czyli „gdyby nie złodzieje, hrabiowie 
i pindy – nie wyżyłby dryndziarz cał-
kiem ze swej dryndy”

• 27 marca: dr Kazimierz Kozica – Ko-
lekcjoner dr Tomasz Niewodniczański 
(1933-2010) i jego zbiory kartograficz-
ne, graficzne i archiwalne
• 3 kwietnia (primaaprilisowo): Zbi-
gniew Muszyński – Warszawskie ce-
pry pod Giewontem, czyli jak dawniej 
zdobywano grań Krupówek
• 10 kwietnia: Elżbieta Laszczka – 
Geologia Wisły

Mający swoją siedzibę w wyremon-
towanym pałacu prymasowskim przy 
ul. Senatorskiej 13/15 hotel Bellotto 
jest otwarty także dla zespołów te-
atralnych i muzycznych, którym chęt-
nie wynajmuje swoje sale. Skorzystał 
z tego założony w 2014 r. teatr Podaj 
Dalej, który 21 lutego pokazał w jednej 
z hotelowych sal premierę spektaklu 
Mister Enigma. Tę romantyczną kome-
dię o prowadzeniu życia uczuciowego 

w Internecie napisała Malwina Choj-
nacka. Spektakl wyreżyserował Maciej 
Robakiewicz, a wystąpili Magdalena 
Mroszkiewicz i Jarosław Gruda. Teatr 
Podaj Dalej stawia sobie za cel wyko-
rzystywanie komedii do partnerskiej 
rozmowy z widzem; chce śmieszyć – 
ale bez drwiny. Mister Enigma znako-
micie wypełnia te założenia. To spek-
takl zabawny, mądry i grany z aktorską 
swadą. [rd]

Hotel Bellotto dla artystów

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

POSUL – Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający, działający z od-
dolnej inicjatywy i bez dotacji, zaprasza na kolejne po przerwie bezpłatne wykłady 
varsavianistyczne do kawiarni To Się Wytnie przy ul. Stalowej 46:

18 marca 2017, godz. 11.00•  – spotkanie z okazji 26. rocznicy śmierci 
prof. Stanisława Lorentza, cmentarz ewangelicko-augsburski, 
ul. Młynarska 54/56/58, przy grobie Stanisława Lorentza

towarzystwo Przyjaciół Warszawy
Oddział KORT TPW zaprasza
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Pod koniec stycznia w warszawskim 
kinie Atlantic odbyła się premiera 

filmu Ambasador Pokoju. Jego scenarzy-
stą, współreżyserem i producentem jest 
Wiesław Dąbrowski. Jest on także auto-
rem filmu Paderewski. Człowiek czynu, 
sukcesu i sławy, za który w 2014 r. dostał 
m.in. nagrodę na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Dokumentalnych Doc 
Miami na Florydzie. Dąbrowski jest rów-
nież pomysłodawcą Międzynarodowego 
Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego, 
organizowanego od 2014 r. w Warsza-
wie. Nazwisko Paderewskiego przewija 
się często także we wspomnianym filmie, 
bowiem główny bohater, uznany amery-
kański generał Edward Leon Rowny, 
dumny ze swych polskich korzeni, uważa 
Paderewskiego za jednego z trzech swo-
ich głównych patronów. 

Ojciec generała, Gracjan Równy 
(rocznik 1895), wyemigrował do Ame-
ryki w 1910 r. z Nagoszewa – jednej 
z najstarszych osad w Puszczy Białej. 
Młodsza odeń o trzy lata Anna Radzi-
szewska, matka generała, była już w dru-
gim pokoleniu Amerykanką: jej rodzice 
przybyli do Stanów w 1860 r. Przywią-
zanie do polskości było jednak wyraźne 
i w jej rodzinie; August Radziszewski, 
starszy brat matki, czyli wujek generała, 
wzniósł w Baltimore w stanie Maryland, 
rodzinnym mieście Edwarda Rownego, 
pomnik Kazimierza Pułaskiego, a także 
kościół. Tego bohatera polskiego i ame-
rykańskiego, honorowego obywatela 
USA, uważa gen. Rowny za kolejnego ze 
swoich patronów. Pułaski darował Ame-
ryce 200 wierzchowców sprowadzonych 
z Polski i stworzył pierwszą kawaleryj-
ską jednostkę w armii amerykańskiej, 
która zasłynęła z szarży podczas oblę-
żenia Savannah w 1779 r. Kiedy Row-
ny w latach 60. organizował kawalerię 
powietrzną Stanów Zjednoczonych, 
zaczynał od skromnie uzbrojonych he-

miejsce 29 czerwca 1941 r. Uczestniczył 
w pogrzebie wielkiego kompozytora. 
Chcąc niejako kontynuować jego dzie-
ło, generał obronił doktorat w zakresie 
stosunków międzynarodowych i stał się 
prawdziwym ambasadorem pokoju ja-
ko wytrawny dyplomata w rokowaniach 
rozbrojeniowych z ZSRR, dążeniach do 
stabilizacji nuklearnej po zimnej wojnie 
oraz doradca wojskowy pięciu amery-
kańskich prezydentów: Richarda Nixo-
na, Geralda Forda, Jimmy’ego Cartera, 
Ronalda Reagana i George’a Busha Se-
niora. Ich archiwalne wypowiedzi zna-
lazły się w filmie.

Rowny niejednokrotnie promował 
dziedzictwo Paderewskiego, wygłaszał 
liczne odczyty i publikował artykuły 
prasowe o tym światowej sławy arty-
ście, mężu stanu, dyplomacie i filantro-
pie. Ustanowił fundusz stypendialny 
imienia Paderewskiego, z którego ko-
rzystać mogą wybitni polscy studenci 
w Waszyngtonie.

W filmie ukazana jest także inna 
twarz generała; Rowny z wdziękiem 
przygrywa sobie w różnych sytuacjach na 
harmonijce ustnej – w finale obrazu ode-
grał w ten sposób polski hymn. Cały czas 
jest otoczony rodziną: pięcioro jego dzie-
ci, wnuki oraz prawnuki utrzymują ser-
deczne więzi z seniorem rodu. Stryjeczna 
siostra generała, Halina Jóźwik, występu-
jąca w jednym z epizodów w filmie, była 
obecna na warszawskiej premierze. Film 
Ambasador Pokoju powstał w koproduk-
cji z Ambasadą RP w Waszyngtonie, 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 
Domem Spotkań z Historią, Polskim In-
stytutem Sztuki Filmowej, Narodowym 
Instytutem Audiowizualnym, Telewizją 
Polską SA, Fundacją AVE ARTE. 

Edward Leon Rowny 3 kwietnia br. 
kończy okrągłe 100 lat! Uroczysta 
premiera dokumentu odbędzie się 
4 kwietnia w Waszyngtonie.

ambasador Pokoju z nagoszewa

Edward Rowny

W
iki

me
di

a 
Co

mm
on

s

Rok Tadeusza Kościuszki nie jest jedyną okazją, żeby pochylić się nad związkami Polski 
i Ameryki. Nadal nasza wiedza o ludziach związki te budujących jest bardzo skromna

elżbieta ciborska

likopterów zwiadowczych, skończył zaś 
na bojowych eskadrach. Obrazowo mó-
wiono wówczas, że uniósł w przestworza 
kawalerię Pułaskiego.

Jeszcze innym patronem genera-
ła Edwarda Rownego jest Tadeusz Ko-
ściuszko, także bohater narodów pol-
skiego i amerykańskiego. Rowny odebrał 
gruntowne wykształcenie, m.in. w słyn-
nej Akademii Wojskowej Stanów Zjed-
noczonych w West Point, ściśle z Na-
czelnikiem związanej. To Kościuszko, 
jako pułkownik po Szkole Rycerskiej 
w Warszawie, ale i wybitny inżynier po 
dodatkowych studiach w Paryżu, zapro-
jektował fortyfikacje twierdzy, w której 
znajduje się uczelnia. Od chwili przyję-
cia Polski do NATO, za czym energicz-
nie optował także gen. Rowny, wielu 
polskich oficerów zdobywało i zdobywa  
kwalifikacje w West Point, jak obecny 
na premierze filmu płk Tomasz Kowa-
lik. Rok Kościuszki, który obchodzimy 
w dwusetną rocznicę śmierci Naczelni-
ka, będzie dobrą okazją do przybliżenia 
historii związków Polski z Ameryką. 
Sam generał ma zawsze wpięte w klapę 
garnituru splecione flagi Polski i USA.

Edward Rowny został absolwen-
tem West Point na dwa tygodnie przed 
śmiercią Paderewskiego, która miała 
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STOLICA czyta

Jarosław Zieliński
Dawno nie miałem okazji „zderzyć się” w nieomal jednym czasie z aż trzema varsavianistycznymi 
publikacjami wagi – także dosłownie – ciężkiej. Jeśli zbiór najważniejszych książek z tej dziedziny 
przyrównać do korony, to zyskała ona właśnie triadę pereł pierwszej wielkości. Co niezwykłe, wszystkie 
te księgi w całości lub przynajmniej w zasadniczym zrębie odnoszą się do epoki staropolskiej, która – 
wydawałoby się – w dziejach sztuki Warszawy została do tej pory stosunkowo najlepiej przebadana. 
Może więc rzeczone opracowania nie czynią w stanie wiedzy o tamtych czasach przewrotu w sensie 
kopernikańskim, ale w wielu aspektach są bez dwóch zdań rewolucyjne

Zacznijmy od wydanej przez In-
stytut Sztuki PAN pozycji pod 

znamiennym tytułem Słownik ar-
chitektów i budowniczych środowi-
ska warszawskiego XV-XVIII wieku. 
Książka powstała w ramach dużego 
projektu badawczego pod kierownic-
twem dr. hab. Jakuba Sity. Warto przy-
pomnieć, że ostatni tego rodzaju leksy-
kon, notabene poświęcony architektom 
i budowniczym działającym na wszyst-
kich historycznych ziemiach polskich, 
autorstwa Stanisława Łozy, został wy-
dany w roku 1954! Było to opracowanie 
o fundamentalnym znaczeniu, bardzo 
jednak niekompletne i – w odniesieniu 
do poszczególnych haseł – ledwie szki-
cowe. Nowy leksykon wprawdzie ogra-
nicza zakres terytorialny i zawęża ramy 
czasowe, ale za to otrzymujemy wyczer-
pujący zapis życia i działalności setek 
twórców, których związki z Warszawą 
były często jedynie epizodyczne. W ta-

kich wypadkach została za to omówio-
na cała rozpoznana działalność danego 
twórcy i to w obrębie całej Europy.

Słownik uwzględnia nie tylko archi-
tektów i budowniczych, ale też wszel-
kiej maści rzemieślników – murato-
rów, mularzy, sztukatorów, strycharzy, 
cieśli itp. osób, znanych często z jedy-
nie przyczynkarskich wzmianek źró-
dłowych. Należy podkreślić, że w sy-
tuacji katastrofalnego spustoszenia 
warszawskich archiwów podczas dru-
giej wojny światowej mozolne poszuki-
wanie przez autorów źródeł zatoczyło 
szerokie kręgi – kwerenda objęła m.in. 
archiwa zagraniczne (głównie we Wło-
szech i Saksonii), zespoły Archiwum 
Koronnego, akt rodów magnackich, 
sądowych i kościelnych, w tym szczę-
śliwie ocalałe księgi metrykalne war-
szawskiej kolegiaty św. Jana. W wielu 
wypadkach trzeba było posługiwać się 
zapisami z drugiej ręki, np. rezultata-
mi badań przedwojennych historyków 
sztuki, którzy mieli styczność z doku-
mentami dziś już nieistniejącymi. Jeśli 
dodać do tego wcześniej wydane publi-
kacje, monografie artystów i obiektów, 
syntezy etc., to przy wielu biogramach 
owocuje to imponującym wykazem 
bibliografii. Lepiej rozpoznani twór-
cy doczekali się w słowniku nie tyle 
haseł, co okazałych objętościowo ar-
tykułów naukowych. Autorami tych 
najważniejszych są Jakub Sito, Hanna 
Osiecka-Samsonowicz oraz Paweł Mi-
gasiewicz. Rozbudowana forma narra-
cji pozwala duże partie leksykonu czy-
tać jak frapujące biografie, z których 
dowiedzieć się możemy, jak to artysta 
musiał zrezygnować z kontraktu w ob-

liczu ustawicznego płaczu i narzekań 
żony, kto trafił do więzienia za oszu-
stwa i długi, kto był nieudacznikiem, 
kto przestawał z Bachusem, a kto miał 
nierzetelnego zleceniodawcę. Właśnie 
konfrontacja starych i nowo pozna-
nych źródeł z dotychczasowymi opra-
cowaniami – owo cierpliwe układanie 
mocno zdekompletowanych „puzzli” 
– doprowadziło do radykalnej często 
rewizji obowiązujących dotychczas po-
glądów na temat autorstwa projektów 
czy też innego rodzaju roli twórców 
w powstaniu licznych warszawskich 
gmachów, nawet tych najważniejszych, 
jak Zamek Królewski, kościół wizytek 
czy pałac Sieniawskich. W tym świe-
tle udało się przykładowo przywró-
cić Karolowi Bayowi, projektodawcy 
m.in. wspaniałej fasady kościoła wizy-
tek, należną mu wysoką pozycję jedne-
go z najwybitniejszych twórców epoki, 
ostatnio podważaną przez niektórych 
badaczy.

Informacje podane w poszczegól-
nych biogramach pokazują także – po 
raz kolejny – jak skomplikowana by-
ła sytuacja prowadzenia ówczesnych 
projektów i prac budowlanych oraz 
ich dokumentowania. W wielu przy-
padkach jest rzeczą niemal nie do 
rozstrzygnięcia, kto wykonywał jakie 
działania. Drobiazgowe kwerendy pro-
wadzą jednak niekiedy do zaskakują-
cych odkryć. W licznych wypadkach 
osoby uważane za jedynie „kondukto-
rów”, czyli prowadzących budowę, al-
bo pomocników architekta okazały się 
projektodawcami. Równie licznie udo-
kumentowano w publikacji odwrotne 
sytuacje.

Trzy perły w koronie
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Za absolutną rewolucję trzeba uznać 
przyjętą w leksykonie zasadę priory-
tetowego zapisu imienia i nazwiska 
twórcy zgodnie z tym, jak sam się pod-
pisywał, a dopiero w drugiej kolejno-
ści z uwzględnieniem innych zapisów 
źródłowych oraz zwyczajowych, przy 
czym liczba wariantów brzmienia 
imienia i nazwiska w odniesieniu do 
obcokrajowców bywa zaiste imponują-
ca! Lamentując nad zniekształcaniem 
personaliów Polaków w Republice Li-
tewskiej, powinniśmy stosować do sie-
bie tę samą miarę i to właśnie czynią 
autorzy słownika. Pożegnajmy się więc 
z Karolem Bayem, Janem Zygmuntem 
Deyblem, Józefem Fontaną, Efraimem 
Schroegerem (Szregerem) i Szymonem 
Bogumiłem Zugiem, a przyjmijmy do 
wiadomości istnienie takich twórców, 
jak Carlo Bay, Johann Sigmund Dey-
bel von Hammerau, Giuseppe Fonta-
na, Ephraim Schröger i Simon Got-
tlieb Zug.

Jedynym zarzutem wobec tego dzie-
ła o nieocenionej wartości jest niejed-
nokrotnie mało oczywista – także dla 
mnie, badacza architektury Warszawy 
– identyfikacja określonych budowli na 
podstawie informacji ograniczonej do 
personaliów inwestora i ogólnie okre-
ślonego miejsca – „w Warszawie” albo 
„przy Krakowskim Przedmieściu”. Jest 
ona trudna w sytuacji, gdy np. Radzi-
wiłłowie mieli w Warszawie wiele rezy-
dencji, w tym dwie przy Krakowskim 
Przedmieściu. Rzecz niby prosta do 
sprawdzenia, ale łatwiej byłoby przy-
porządkować budowli numer posesji, 
choćby zgodny z numeracją z 1784 r., 
a ta jest łatwa do odnalezienia dzięki 
dostępności (nawet w sieci) stosowne-
go wykazu. Szkoda też, że w leksykonie 
nie uwzględniono obu kolejnych omó-
wionych w tym artykule fundamental-
nych opracowań. Jest to jednak wynik 
znamiennego dla naszych czasów roz-
proszenia ośrodków badawczych, któ-
re w żaden sposób nie współpracują ze 
sobą i nie wymieniają wyników badań, 
a bywa, że nawet we właściwym czasie 
nie powiadamiają o przygotowywa-
nych publikacjach. 

Spod ręki prof. Jolanty Putkowskiej, 
„od zawsze” związanej z Wydzia-

łem Architektury Politechniki War-
szawskiej, druki zwarte wychodzą 
rzadko, ale w środowisku znawców te-
matu uchodzi ona za badaczkę wyjąt-
kowo rzetelną. Oznacza to, że każde jej 
dzieło zasługuje na szczególnie baczną 
uwagę. Wydana przez Muzeum Pałacu 
Króla Jana III w Wilanowie monogra-
fia Warszawskie rezydencje na przed-
mieściach i pod miastem w XVI-XVIII 
wieku to pierwsze tak monumentalne 
opracowanie autorki od czasu wyda-
nej w 1991 r. pozycji pt. Architektura 
Warszawy XVII wieku. O ile zrecen-
zowany powyżej słownik jest owocem 
pracy 16 osób, to przywoływana tu 
monografia imponuje jako opracowa-

nie jednej badaczki i to przy objętości 
niemal 600 stron! Zawarte w tytule 
określenia tematu mogą zostać myl-
nie odebrane, ponieważ jako przed-
mieście czy teren podmiejski zostały 
zdefiniowane obszary uważane za ta-
kie w czasach budowy albo przebudo-
wy danej rezydencji. Znamienna pod 
tym względem jest choćby nazwa Kra-
kowskie Przedmieście, duży bowiem 
fragment tej ulicy jeszcze w XVII w. 
znajdował się poza granicami miasta 
zakreślonymi ówcześnie przez Wa-
ły Zygmuntowskie. Nieoczekiwanie 
w monografii zostały więc omówio-
ne liczne rezydencje, które w naszej 
świadomości związane są ze ścisłym 
centrum Warszawy. Autorka przyjęła 
w swym dziele układ chronologiczny, 
co oznacza, że ten sam pałac czy dwór 
omawiany bywa w różnych miejscach 
kilkakrotnie, z racji prowadzonych 
w różnych epokach przekształceń bry-
ły rezydencji, jej wnętrz i otoczenia. To 
pozorne utrudnienie w narracji pozwa-
la jednak w klarowny sposób przed-
stawić zmiany upodobań inwestorów, 
a więc prześledzić stylistyczną ewolu-
cję, wynikającą z mody, obyczaju, stop-
nia kulturalnego wyrobienia zlecenio-
dawców oraz talentu i wykształcenia 
twórców. Jolanta Putkowska w swych 
poszukiwaniach źródłowych sięgnęła 
daleko poza granice Warszawy, prowa-
dząc kwerendy nie tylko w archiwach 
i muzeach krajowych, ale też w Dreź-
nie, Berlinie, Lwowie, Mediolanie, Pe-
tersburgu i Sztokholmie. Rezultatem,  

Zygmunt Vogel, Widok Zamku Ujazdowskiego i okolic, 1794 r.
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wa jednak na całokształt dzieła, w któ-
rym wiele wcześniejszych ustaleń, po-
glądów i opinii odnośnie warszawskich 
rezydencji trafiło do lamusa.

Za trzecią perłę w koronie najnow-
szych varsavianów uważam pra-

cę zbiorową Kameduli w Warszawie, 
1641-2016. 375 lat fundacji eremu na 
Bielanach, której wydawcą jest Miasto 
Stołeczne Warszawa. Dzieło powstało 

w kontekście międzynarodowej konfe-
rencji naukowej, która odbyła się jesie-
nią ubiegłego roku. Zbiór artykułów 
naukowych został zredagowany przez 
Karola Guttmejera i Annę Sylwię Czyż, 
znakomitych znawców zagadnienia 
i równocześnie autorów esejów, obok ta-
kich znakomitości jak Zbigniew Bania, 
Maria Brykowska, Michał Janocha czy 
Jakub Sito, współautor Słownika archi-
tektów i budowniczych… Obecność tego 
ostatniego w zespole autorów odnoto-
wuję także w kontekście braku niniej-
szej pozycji w bibliografii dwóch haseł 
w leksykonie. Dotyczą one Jakuba (Gia-
coma) Fontany i Domenica Merliniego, 
których autorstwo (w przypadku pierw-
szego) i udział w kreacji obecnej postaci 
kościoła kamedułów na warszawskich 
Bielanach zostało ostatecznie udowod-
nione dzięki Piotrowi Ługowskiemu. 
Eseje składają się na całościową pano-
ramę architektury kamedułów w Polsce 
i Europie oraz innych dzieł sztuki z ni-
mi związanych. Obejmują też regułę za-

poza nowymi ustaleniami, są olśniewa-
jącej urody ilustracje, zreprodukowane 
w kolorze i dużym formacie. Oprócz 
projektów i pomiarów budowli, map 
i planów, w wielu wypadkach wcze-
śniej w Polsce nieznanych lub przynaj-
mniej dotychczas niepublikowanych, 
znajdujemy w monografii reproduk-
cje malowideł i grafik z epoki. Część 
z nich, autorstwa np. Zygmunta Vogla 
czy Jeana-Pierre'a Norblina, ze zbio-
rów muzeów w Krakowie, Wrocławiu 
i Poznaniu, nie była dotąd uwzględ-
niana przez innych badaczy architek-
tury Warszawy. Większość spośród 
archiwalnej ikonografii pochodzi ze 
zbiorów Gabinetu Rycin BUW i Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, ale 
i w tym wypadku wiele rysunków nie 
było wcześniej szerzej znanych. Zwra-
cają też uwagę rysunki rekonstrukcyj-
ne, wykonane przez autorkę na bazie 
archiwaliów. 

Jeśli możliwe jest dołożenie łyżecz-
ki dziegciu do opisywanej tu beczki 
miodu, to wynika to ze wskazywane-
go już braku synchronizacji w proce-
sie powstawania niniejszej monografii 
i powyżej scharakteryzowanego lek-
sykonu. W nim właśnie wykazano, 
że autorem elewacji wodozbioru w Ła-
zienkach w jego ostatecznej postaci był 
w 1823 r. Christian Piotr Aigner, a nie 
Dominik Merlini w roku 1777. Tym-
czasem autorka bez komentarza re-
produkuje w książce zupełnie uprzed-
nio niezauważaną akwarelę Z. Vogla 
Widok Zamku Ujazdowskiego i okolic 
z 1794 r. obok aktualnego widoku wo-
dozbioru, datując jego odbudowę (jak 
to określa) na 1777 r. w tekście, a na 
1785 r. w podpisie pod współczesną 
ilustracją. Na akwareli przed Starą Po-
marańczarnią widać jednak budowlę 
o zupełnie innym wyglądzie – muro-
wany walec pozbawiony jakichkolwiek 
ozdób, przypominający podniszczoną 
basztę. Oznacza to, że Merlini nadał 
wodozbiorowi kształt romantycz-
nej ruiny (nazwał go właśnie Basztą), 
a Aigner był odpowiedzialny za wykre-
owanie w zupełnie innych już czasach 
klasycystycznego kostiumu w guście 
rzymskiego grobowca Cecylii Metelli. 
Ta drobna niekonsekwencja nie wpły-

konu, jego duchowość i obyczajowość. 
Istotny wkład w dzieło wnieśli badacze 
z ośrodków zagranicznych, przyjmują-
cy inną perspektywę badawczą. Mowa 
m.in. o Matthiasie Mulitzerze – auto-
rze rozważań na temat jedności i różno-
rodności architektury kamedulskiej na 
przykładzie eremu w Monte Corona – 
oraz o Mindaugasie Paknysie, który zre-
kapitulował imiona zakonników w pro-
wincji polsko-litewskiej. Cennym dla 
badaczy jest aneks zawierający w wer-
sji oryginalnej i polskim tłumaczeniu 
najważniejsze dokumenty archiwal-
ne związane z dziejami warszawskiego 
klasztoru, w tym po raz pierwszy prze-
tłumaczony akt erekcyjny z 1639 r.

Publikacja objętością i charakterem 
przypomina monografię Jolanty Put-
kowskiej, tzn. pełna jest znakomicie 
zreprodukowanych ilustracji, w więk-
szości barwnych. Są to nie tylko ma-
teriały archiwalne – projekty, plany, 
pomiary i widoki, ale też liczne współ-
czesne rysunki rekonstruujące kształt 
i ewolucję elementów zabudowy ere-
mu. Na koniec niespodzianka – książ-
ka jako publikacja Urzędu m.st. War-
szawy nie ma ceny i teoretycznie jest 
dostępna za darmo. Pytanie: gdzie i na 
jakich warunkach!

Jan Hinz, kościół kamedułów, 1889 r.
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jarosław Górski
Najbardziej warszawski z warszawia-
ków, wzorzec z Sèvres przedwojen-
nego „warszawskiego rodaka z dzia-
da pradziada”, żywy słownik gwary 
warszawskiej i bard stolicy Stanisław 
Grzesiuk urodził się, jak się okazuje, 
w małej podchełmskiej wsi, Małko-
wie, a ferajna często przypominała 
mu, że jest „trepem, którego matka 
ze wsi w jajkach przyniosła”. Biogra-
fia Grzesiuka pióra Bartosza Jani-
szewskiego podaje wiele równie za-
skakujących faktów biograficznych 
– przynajmniej dla czytelników, któ-
rzy, jak niżej podpisany, wyobrażenie 
Grzesiuka budowali w latach bardzo 
młodzieńczych na podstawie auto-
biograficznego Boso, ale w ostrogach. 
Któż z państwa wie, że piewca ulicz-
nej „honorności”, wirtuoz bandżoli 
i uderzenia z główki, absolwent zale-
dwie jednego semestru kursów elek-
trycznych był przez kilka lat „z zawo-
du dyrektorem”? 

Janiszewski napisał o Grzesiuku 
opowieść barwną i wartką, o bardzo 
atrakcyjnej konstrukcji – uporządko-
wanej, choć nietrzymającej się niewol-
niczo chronologii wydarzeń – zna-
komicie udokumentowaną, w której 
jednak znalazło się miejsce dla – wcale 
nieobniżającej faktograficznego wa-
loru, a podnoszącej atrakcyjność lek-
tury – autorskiej wyobraźni, bardzo 
sprawnie kreowanych żywych dialo-
gów i plastycznych scen. Przedstawił 
portret bohatera codzienności, które-
go potężnej życiowej energii i radości 
egzystencji nie są w stanie stłumić ani 
przedwojenna nędza, ani „pięć lat ka-
cetu”, ani wyniszczająca choroba. On 
nawet w obozie koncentracyjnym zna-
lazł okazję do zgrywy, a piastując od-
powiedzialne stanowiska, nie omiesz-
kał urządzać knajackich awantur. 

Grzesiuk to człowiek miotany sprzecz-
nymi namiętnościami i swoim na-
miętnościom posłuszny nawet wtedy, 
kiedy nieco opanowania i wyrachowa-
nia przyniosłoby mu więcej korzyści. 
Człowiek, który o byle co potrafi bić 
do nieprzytomności i który nieco tyl-
ko biedniejszemu niż on sam koledze 
oddaje pokój dwupokojowego rodzin-
nego mieszkania.

Drugi plan biografii Grzesiuka wy-
pełniają sąsiedzi z Czerniakowa i Stare-
go Miasta, współwięźniowie w obozie, 
ferajna, rodzina. Janiszewskiemu uda-
ło się ukazać nieznanych publiczności 
zwyczajnych ludzi nie tylko w charak-
terze tła dla losów bohatera biografii, 
żywego źródła informacji czy przedsta-
wicieli malowniczego warszawskiego 
folkloru, ale w charakterze krwistych, 
niepozbawionych własnych charakte-
rów i losów postaci, dzięki czemu opo-
wieść o samym pieśniarzu jest niezwy-
kle plastyczna i gęsta. Sporo empatii 
okazał biografista obecnym w życiu bo-
hatera kobietom, przede wszystkim je-
go żonie Czesławie, zakochanej w swo-
im Staśku bez pamięci, znoszącej jego 

niewybredne żarty, wybryki i wybu-
chy złości, jego dziewczynom i żonom 
kolegów z ferajny. Żyły one w światku 
ulicznych twardzieli, w którym gardzi-
ło się wszystkim, co kobiece, w którym 
mężczyźni mieli prawo do zabawy, pi-
jaństw i hulanek, do zmęczenia i świę-
tej poobiedniej drzemki, a kobiety tyl-
ko do cierpliwego obsługiwania swoich 
panów i władców. W książce Janiszew-
skiego otrzymały należny sobie głos 
i życzliwą uwagę.

Na pawlaczu mieszkania przy Fran-
ciszkańskiej obok bandżoli z Myszką 
Miki leżała przez dziesięciolecia teczka 
z niepublikowanymi nigdy opowiada-
niami Grzesiuka. Janiszewski przytacza 
niektóre z nich w całości – i nawet jeśli 
znajdą się czytelnicy niezainteresowa-
ni meandrami życia Grzesiuka, niech 
wiedzą, że warto po tę książkę sięgnąć 
choćby dla brutalnego, przejmującego 
wspomnienia o tym, jak więźniowie 
wyzwolonego kacetu, niepoddani jesz-
cze rygorowi amerykańskiej wojskowej 
administracji, dokonują samosądów na 
obozowych kapo. Albo dla opowie-
ści o tym, jak młody wyzwoleniec po 
pięciu latach obozowego koszmaru, 
w którym język niemiecki kojarzył się 
z biciem, okrucieństwem, zagrożeniem 
życia, trafia do Katowic, w którym spo-
ra część ludności mówi po niemiecku 
na co dzień… Grzesiuk, jak się okazuje, 
był znakomitym nowelistą. Lakonicz-
ność, prostota stylu, przewaga fabuły 
nad opisem i relacji nad refleksją, czy-
li silne strony jego długich opowieści, 
Boso, ale w ostrogach czy Pięć lat kacetu, 
małym formom nadają ogromną moc 
wyrazu.

Grzesiuk. Król życia to znakomita 
biografia i znakomita opowieść.

Bartosz Janiszewski, Grzesiuk. Król życia,  
wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017

Namiętności warszawskiego barda
Ukazała się właśnie niezwykła biografia niezwykłego człowieka – niewolnika prawdy, 
wyznawcy argumentu pięści i kodeksu honorowego chłopaków z Czerniakowa, a zarazem 
pisarza i uwielbianego przez warszawiaków autora i wykonawcy ulicznych szlagierów
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Tomasz Mościcki po-
nownie zabiera czytel-

ników do teatralnego świata 
Warszawy lat 40., wybiegając 
tym razem w czasy tworze-
nia się powojennej tożsamo-
ści miasta. Wydany właśnie 
trzeci tom, po kronikach ro-
ku 1939 (Bellona, 2009) i lat 
1944-1945 (Fundacja Histo-
ria i Kultura, 2012), obejmuje 
sezony 1944-1949 i znacząco 
się od poprzedników różni. 
Obok zdecydowanie lepszej, 

uporządkowanej szaty graficznej – co w przypadku liczącej 
1300 stron publikacji ma niebagatelne znaczenie – zmienił 
się też charakter całej narracji Mościckiego. Nie jest to już, 
co prawda pasjonująca, ale sucha faktografia, porządkowana 
datami i oparta na cytatach ze źródeł, tylko zwarta, autorska 
narracja, podzielona na poświęcone konkretnym problemom 
rozdziały. Osobno więc pochyla się Mościcki nad teatrami 
dziecięcymi, kobiecymi, skupionymi na sztuce wysokiej i roz-
rywkowymi. Na styku tych opowieści tworzy się portret spo-
łeczeństwa stolicy czasów przełomu i procesów politycznych, 
które na nie wpływały. Perspektywa autora jest jednak jesz-
cze szersza – w ówczesnych zjawiskach teatralnych dopatru-
je się także zapowiedzi zjawisk przyszłych, np. idei kultury 
czynnej Jerzego Grotowskiego.

O swoich trzech książkach Mościcki mówi, że powstały 
z ciekawości. Faktycznie, o Warszawie czasów wojny mówi 
się niemal wyłącznie z perspektywy walki z okupantem; 

heroiczna narracja odbiera świadomość, że nawet obok 
Powstania Warszawskiego toczyło się życie codzien-
ne i kulturalne, które wobec kryzysowej sytuacji stawa-
ło się katalizatorem społecznych postaw. Podobnie jest 
z pierwszym okresem powojennym – Mościcki nazywa 
go wręcz „ciemnymi wiekami” polskiego teatru. Genera-
lizując, można stwierdzić, że nieźle rozpoznana jest dziś 
tylko ówczesna historia Teatru Polskiego, który wznowił 
działalność w 1946 r. Tymczasem w ciągu trzech lat po 
1945 r. liczba działających w Warszawie teatrów wzro-
sła od jednego do kilkunastu (gdy w traktowanym jako 
najbardziej rozwinięty teatralnie okres międzywojniu 
stołecznych scen było 19), zmieniły się wszelkie formy 
organizacyjne, dziennikarze entuzjazmowali się ich po-
ziomem w reportażach z odbudowywanego miasta, nie-
zależnie od opinii krytyków.

Poprzedni tom, obsypany świetnymi recenzjami, do-
ceniła także kapituła Nagrody Literackiej m.st. Warsza-
wy. Warszawskim sezonom teatralnym 1944-1949 należy 
życzyć przynajmniej takiego samego sukcesu – rzadko 
spotyka się dziś równie komplementarne prace, łączące 
w sobie godną podziwu badawczą wnikliwość z prze-
nikliwością diagnoz społeczno-historycznych. Polska 
teatrologia wzbogaciła się o publikację, która nie tylko 
w sposób znaczący uzupełnia luki, jakie w swoich pra-
cach zostawili nawet tacy badacze jak Stanisław Marczak- 
-Oborski czy Marta Fik, ale może śmiało służyć za model 
dla przyszłych historyków teatru. [akd]

Tomasz Mościcki, Warszawskie sezony teatralne 1944-1949, 
wyd. Fundacja Historia i Kultura, Warszawa 2016

Teatr na gruzach stolicy

Wydawnictwo Księży Młyn 
do serii Miasto, którego nie 

ma dołączyło nareszcie Warsza-
wę. Podobnie jak wcześniejsze to-
my, poświęcone Kielcom, Łodzi, 
Szczecinowi i Toruniowi, książ-
ka Ryszarda Mączewskiego War-
szawa, której nie ma to przegląd 
charakterystycznych i istotnych 
nie tylko dla krajobrazu, ale i ży-
cia społecznego miasta obiektów, 
które przestały istnieć – czy to 
przez zniszczenia wojenne albo powojenne decyzje urba-
nistyczne, czy ze względów czysto gospodarczych. Dlate-
go w tomie znajdziemy opowieści zarówno o minarecie 

królewskiego brata Kazimierza Poniatowskiego 
z ogrodu Na Książęcem, jak o Domu Handlo-
wym Sezam, rozebranym przed dwoma laty pod-
czas budowy drugiej linii metra. Układ książki 
ułatwia spacer śladami zaginionej architektu-
ry – krótkie, dwujęzyczne notki informacyjne 
zilustrowane są nie tylko archiwalnymi zdjęcia-
mi budynków, ale też poglądowymi planikami 
z oznaczonym miejscem i kierunkiem, w którym 
zwróceni byli autorzy fotografii – łatwo dzięki 
temu porównać stan współczesny danej okolicy 
z jej wyglądem sprzed dekad i stuleci.

Ryszard Mączewski, Warszawa, której nie ma, 
wyd. Księży Młyn, Łódź 2016

Wspomnienie o dawnej Warszawie
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zbudował własne atelier i laboratorium fotograficzne. In-
tensywnie badał też możliwości użycia kliszy do autopor-
tretów. Jego zasługi dla kultury sięgają zresztą dalej – był 
również jednym z fundatorów Zachęty i współzałożycie-
lem Towarzystwa Fotograficznego.

Warto przypomnieć, że DSH wydał wcześniej kilka 
tomów poświęconych fotografom naszego miasta w serii 
Fotografowie Warszawy. Jak dotąd omówiono twórczość 
m.in. Karola Beyera, Maksymiliana Fajansa i Konrada 
Brandla. Nad tym ostatnim na łamach poprzedniego nu-
meru „Stolicy” pochylała się autorka cyklu, Danuta Jac-
kiewicz, w artykule Całe życie z fotografią.

Na przełomie marca i kwietnia Dom Spotkań z Historią 
wyda album ze zdjęciami wykonanymi przez hrabiego Sta-
nisława Kazimierza Kossakowskiego, a dokumentującymi 
dekadę 1894-1904 w życiu Kowieńszczyzny (z ośrodkiem 
w majątku Kossakowskich w Wojtkuszkach) i Warszawy 
(gdzie rodzina fotografa animowała życie kulturalne w pa-
łacu przy Nowym Świecie 19). Zdjęcia pochodzą z liczącej 
ponad 6000 sztuk kolekcji Narodowego Muzeum Sztu-
ki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie – i jak dotąd nie były 
znane szerszej publiczności w Polsce. Tymczasem twór-
czość Kossakowskiego była ewenementem na skalę euro-
pejską; obok fotografii dokumentalnej hrabia chętnie eks-
perymentował z formą, kompozycją aranżowanych scen 
rodzajowych i portretów, wykorzystaniem tła i światła, 

Fotografie hr. Kossakowskiego w DSH

Muzykanci z Wiłkomierza, Wojtkuszki, 8 maja 1898 r.Widok z balkonu pałacu Kossakowskich na skrzyżowanie Nowego Światu 
i Alej Jerozolimskich (dziś rondo gen. de Gaulle’a), 1900 r. 
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Czy wiedzą Państwo, że o godzinę jazdy od War-
szawy znajduje się bagno Pulwy, ptasi raj, jedna 
z krajobrazowych perełek Mazowsza? Tam „wśród 
łąk tęsknie nawołują się kuliki, krzyczą żurawie, 
beczy w tokowym locie kszyk, i to nie jeden, der-
kają derkacze, i jest ich wiele, ze wszystkich nie-
mal stron słychać ich doniosły głos, melancholijnie 
nawołują się dudki, terlikają rycyki, kwilą czajki 
i szpaki gromadami podlatują, tam zobaczyć moż-
na lecące po kilkanaście sztuk stadka bocianów 
i po kilka żurawi naraz, mają tam swoje gniazda 
błotniaki stawowe”.

Cudowności cztery mile od miasta
Lechosław Herz, krajoznawca i mi-

łośnik Mazowsza, napisał zbiór nie-
zwykle barwnych i erudycyjnych gawęd 
o tym i wielu innych niekoniecznie bar-
dzo sławnych, ale wartych odwiedzenia 
i poznania miejscach naszego regionu, 
takich, do których warszawiak, zmoto-
ryzowany lub nie, wyskoczyć może sobie 
na jednodniową wycieczkę.

Lechosław Herz, Podróże po Mazowszu, 
wyd. Iskry, Warszawa 2016
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Wojciech Świdziński

Od 1918 roku Andrzej Włast zdążył już związać się 
z kolejnymi scenami: Teatrem Artystycznym, Te-
atrem Małym, przejściowo był też kierownikiem 

literackim podupadającego Mirażu. Tłumaczył libretta 
operetkowe, wspólnie z Tuwimem napisał kilka kolejnych 
scenariuszy rewiowych, a w 1920 roku został zaproszony do 
współpracy z Qui Pro Quo, które skupiało wówczas śmie-
tankę artystyczną Warszawy. Do publicystyki zachęcił go 
zapewne Tadeusz Kończyc – starszy kolega w rzemiośle 
kierownictwa literackiego – z którym zapoznał się bliżej 
w czasie, gdy obaj współpracowali z teatrzykiem Stańczyk. 
Początkowo do jego „Przeglądu Teatralnego i Kinemato-
graficznego” Włast pisywał recenzje teatralne, balansu-
jąc zresztą na granicy konfliktu interesów. Skąd wziął się 
pomysł, by powierzyć mu felieton filmowy, nie wiadomo. 
Z pierwszego tekstu można wyczytać, że było to raczej zle-
cenie, a nie własna inicjatywa.

tekściarz 
utraconej 
Warszawy

Do pracy Włast zabrał się z typową dla siebie energią. Re-
gularne wizyty w kinie z pewnością pochłaniały wiele cza-
su. W latach 1923-1924 mógł się jednak temu poświęcić, 
gdyż najprawdopodobniej nie był na stałe związany z żadną 
sceną. Utrzymywał się z tworzenia tekstów kolejnych prze-
bojów muzycznych. Z tego okresu pochodzą między inny-
mi napisane do muzyki Jerzego Petersburskiego Decolleta, 
Ja się boję sama spać czy Ona ma coś. Na swoim stanowisku 
w „Ekranie i Scenie” nowy felietonista zdobył niezależność. 
Felietony Własta miały natomiast rozbudzać kinofilię, pro-
blematyzować odbiór dzieła filmowego, zwracać uwagę na 
najciekawsze zjawiska i przemiany bieżącego repertuaru. 
Do realizacji tych zadań konieczna była swoboda w dobo-
rze tematów oraz wyrażaniu opinii. Widać ją zresztą w kry-
tycznych wypowiedziach Własta na temat kinematografii 
niemieckiej, z którą było powiązanych wielu dystrybutorów 

polskich, a nade wszystko w bezwzględnej ocenie produk-
cji rodzimej. Teksty Własta są jedną z najbardziej efektow-
nych filipik przeciwko tandecie, wtórności i złemu gustowi 
filmu krajowego lat 20. Cały ich cykl ukazał się w pierw-
szej połowie 1924 roku, co z pewnością musiało rozdrażnić 
wydawcę pisma – Związek Przemysłowców Filmowych. 
Być może pojawiły się jakieś naciski czy próby spacyfiko-
wania niewygodnego felietonisty. Niewykluczone, że było 
to powodem wyraźnego skrócenia rubryki Własta w dru-
giej połowie roku. […] Faktem pozostaje, że z końcem 
1924 roku Włast przestał pracować w „Ekranie i Scenie”.  
   
Rozstanie z „Ekranem i Sceną” okazało się momentem 
przełomowym. Życie kabaretowe wabiło go nieustannie, 
a od tego właśnie czasu pochłonęło go bez reszty. Odtąd 
swoje pióro poświęcił przede wszystkim tworzeniu arcypo-

Spod pióra wyrwane

Turcy pod Grunwaldem  w teatrze Perskie Oko, 1927 r.;
na zdjęciu Janina i Włodzimierz Macherscy

Andrzej Włast
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pularnych tekstów piosenek lub ich przekładów. Najciekaw-
sze z nich miały odcień purnonsensowy, jak Daj mi całusa 
i weź kaktusa do muzyki Artura Golda czy Aczkolwiek do 
muzyki Richarda Falla. Większość stanowiła jednak kon-
glomerat rymów częstochowskich, ckliwych tematów i naj-
bardziej stereotypowych wyobrażeń na temat miłości, na-

miętności, rozstań i śmierci. Niektóre z nich są pamiętane 
i wykonywane do dziś, choć nieraz bez świadomości, kto jest 
ich autorem. Są wśród nich Tango milonga do muzyki Jerze-
go Petersburskiego, Jesienne róże do muzyki Artura Golda, 
Rebeka do muzyki Zygmunta Białostockiego czy On nie po-
wróci już do muzyki Henryka Warsa. Śpiewane na scenie, 
na potańcówkach i na ulicy, tłoczone na płytach i powielane 
w formie broszur, programów czy ulotek, zyskiwały olbrzy-
mią popularność, przynosząc autorowi spory kapitał.

Tekściarstwo było jednak tylko środkiem do właściwe-
go celu, jakim stało się dla Własta kierowanie teatrem. 
Przygotowywał się do tej roli już w 1924 roku, odbywając 
między lipcem a wrześniem podróż po stolicach Europy. 
Odwiedzał wówczas również kina, ale przede wszystkim 
badał trendy sceniczne i nawiązywał kontakty w Casino 
de Paris, Folies Bergère oraz innych teatrach rewiowych. 
Zaraz po zakończeniu pracy w „Ekranie i Scenie” związał 
się z utworzonym w 1925 roku przez grupę secesjonistów 
z Qui Pro Quo kabaretem Perskie Oko, ulokowanym na-
przeciwko Filharmonii, przy ul. Jasnej 3. Włast systema-
tycznie zabiegał o nadanie mu formuły niepraktykowanej 
dotąd w Polsce rewii na wzór paryski. W 1927 roku objął 
jego kierownictwo, a rok później przemianował na Morskie 
Oko i uczynił jednym z najmodniejszych miejsc w War-
szawie. Na swoim stanowisku utrzymał się do 1933 roku. 
W tym czasie osiągnął szczyt twórczej i towarzyskiej po-
pularności, czego dowodem może być taki żart:
–  Kto jest najpopularniejszym mężczyzną w Warszawie?
–  Dyrektor Morskiego Oka. Każda kobieta otwiera serce 

i drzwi, szepcząc: Andrzeju, właźcie!

Budynek teatru Morskie Oko, ul. Jasna 3

Maria Żelska w rewii Klejnoty Warszawy  w teatrze Morskie Oko, 1928 r.
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1939 roku, kiedy ostatnie przedstawienie zaprezentował 
otwarty kilka miesięcy wcześniej kabaret Ali Baba.

W niezwykle intensywnym okresie między rokiem 1925 
a 1939 Włast nie porzucił swojej drugiej pasji – kina. 
Z pewnością jednak mógł mu poświęcić mniej uwagi, bar-
dziej zainteresowany był kierowaniem instytucjami łączą-
cymi funkcje rewii i kina […]. Swoją uwagę skierował na 
otwarty niedawno kinoteatr Hollywood, który leżał nieco 
na uboczu widowiskowego centrum – na rogu ulic Mar-
szałkowskiej i Hożej. Lokal dysponował wielką widownią 
na 1100 miejsc i jako bodaj jedyna instytucja w Warszawie 
konsekwentnie łączył działalność kinową oraz sceniczną. 
Jego dyrekcję Włast objął już w lutym 1932 roku, ale zapew-
ne tylko na chwilę, bowiem już w połowie marca kierow-

nictwo przejął aktor Morskiego Oka Tadeusz Faliszewski. 
W tym krótkim czasie udał się jednak wyczyn szczególny, 
gdyż kino zorganizowało huczną prapremierę filmu Leonar-
da Buczkowskiego Szyb L-23. Projekcję poprzedziła inten-
sywna kampania reklamowa, a na pokazie gościł sam prezy-

Równie często wypominano mu jednak chałturnictwo, 
grafomanię i celowe wypaczanie gustów. Słonimski zży-
mał się: „W kabaretach, gdzie różne własty i przywłasty 
tłumaczą z francuskiego piosenki i skecze, zarobić można 
fantastyczne sumy. Literaci chodzą z biedy do Ziemiań-
skiej i często nie mają na Oazę, a autorzy kabaretów jeżdżą 
w limuzynach”.

Morskie Oko padło ofiarą wielkiego kryzysu w 1933 ro-
ku. Mimo trudnej sytuacji na rynku i osłabienia zainte-
resowania kabaretem Włast nie zrezygnował z tworzenia 
nowych scen, które miały zwielokrotnić sukces, jaki osią-
gnął teatr z ulicy Jasnej. Tak się oczywiście nie stało, jed-
nakże on sam jako twórca i kierownik rewii Rex, Wielkiej 
Operetki, Wielkiej Rewii oraz kabaretu Ali Baba zasłużył 
na miano najaktywniejszego impresaria teatralnego War-
szawy lat 30. Późniejsi komentatorzy z kolei zauważyli, 
że ze swoją nieposkromioną energią twórczą, wyczuciem 
gustów ulicy, pomysłowością i przebojowością był jednym 
z pierwszych w pełni świadomych twórców polskiej kul-
tury masowej. W tym charakterze działał do 3 września 

Adolf Dymsza w kabarecie Qui Pro Quo, 1928 r.

Nina Grudzińska i Janina Sokołowska w operetce Czar walca  w teatrze Wielka Rewia, 1938 r. 
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dent Ignacy Mościcki. Do kierowania Hollywoodem Włast 
powrócił na dłużej w latach 1935-1937. Inauguracja odby-
ła się 14 września 1935 roku rewią Dla ciebie, Warszawo! 
z udziałem m.in. Hanki Ordonówny, Igo Syma, Eugeniusza 
Bodo oraz Hollywood Girls. Po pewnym czasie wrócono 
jednak do programu łączącego projekcje filmowe z wystę-
pami rewiowymi. Większą wagę miały motywy filmowe 
przenikające do scenariuszy rewii. Ich poszczególne „nu-
mery” polegały na umieszczaniu aktorów w odpowiednio 
efektownych i łatwych do rozpoznania sceneriach, z który-
mi korespondowały popisy taneczne lub wokalne. Rzecz ja-
sna skojarzenia filmowe nasuwały się same. W obrazie Fata 
Morgana z rewii Cała Warszawa żołnierzowi Legii Cudzo-
ziemskiej ukazywała się na pustyni ponętna zjawa. Z kolei 
w scenie Złodziej i manekin z programu Uśmiech Warszawy 
Elżbieta Antoszówna była manekinem na wystawie w ma-
gazynie Bogusława Hersego, a złodziej w żaden sposób nie 
mógł jej zapakować do walizki. Niewykluczone, że pierw-
szy z tych obrazów odnosił się do „pustynnego” filmu Ja-
cques’a Feydera Atlantyda, zaś drugi do komedii Ernsta 
Lubitscha Lalka. Niezależnie od trafności tych spekulacji 
w opisach poszczególnych obrazów rewiowych wystawia-
nych przez Własta jest coś z atmosfery i rekwizytorni fil-
mu lat 20. i 30. Oto jak Ludwik Sempoliński wspominał 
inną scenę z Uśmiechu Warszawy: „Centralnym obrazem 
tego programu była kawiarnia na tarasie ośmiopiętrowego 
hotelu, tak że liście palm dotykały bariery. Wokół parna 
noc południowa. Taras oświetlony pełnią księżyca. W głębi 
na podwyższeniu ubrana na biało, dyskretnie grająca orkie-
stra Henryka Golda. Na froncie sceny z prawej strony sto-
lik z kolorowym parasolem, pod którym w pięknej balowej 
sukni siedziała, trzymając w ręku fotografię, Vera Bobrow-

ska i śpiewała naprawdę ładne tango Petersburskiego ze sło-
wami Własta Już nigdy”.

Najbardziej wymownym przejawem niegdysiejszej ki-
nofilii dyrektora Morskiego Oka była jednak rewia Przez 
dziurkę od klucza, wystawiona w 1932 roku i zagrana po-
nad 100 razy. Umieszczone w niej tanga, rumby i marsze 

Loda Halama w operetce Bal w Savoy'u  Paula Abrahama w teatrze Wielka Operetka, 1934 r. 

REKLAMA 
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miały charakter konwencjonalny i przywoływały najróż-
niejsze malownicze lokalizacje: Meksyk, Hawanę, Niceę, 
Neapol. W finale odbywała się „parada gwiazd”, w któ-
rej popularni warszawscy aktorzy wcielali się w bożyszcza 
ekranu. I tak Irena Skwierczyńska grała Gretę Garbo, Ja-
nina Sokołowska – Jeanette MacDonald, Zizi Halama – 
Lilian Harvey, Stanisława Karlińska – Jadwigę Smosarską, 
Michał Halicz – Harry’ego Piela, Tadeusz Laskowski – 
Ramóna Novarro, Feliks Parnell – Gary’ego Coopera, Mi-
chał Tatrzański – czeskiego aktora Vlastę Buriana, a Lu-
dwik Sempoliński – jak później jeszcze nieraz – Charliego 
Chaplina. Całości dopełniał występ tancerki o wybitnych 
zdolnościach gimnastycznych – Elżbiety Antoszówny ja-
ko Miki Mouse.

Splendor i blichtr rewii, eleganckie kobiety, którymi chęt-
nie się otaczał, częste wojaże po Europie – z tym wszyst-
kim Włast musiał się pożegnać we wrześniu 1939 roku. 
Dzięki pieniądzom i znajomościom miał zapewne szansę 
opuścić zaatakowaną Polskę. Niewykluczone, że zrezygno-
wał z tej możliwości ze względu na sędziwych rodziców, 
których sprowadził wcześniej z Łodzi do Warszawy. Gdy-
by skutecznie podjął próbę ucieczki, być może stałby się na 

Ina i Jerzy Ney w rewii Cała Warszawa  w teatrze Morskie Oko, 1929 r.

Broadwayu drugim Ziegfeldem albo w Hollywood kolej-
nym Goldwynem. Jednakże po wkroczeniu wojsk niemiec-
kich do Warszawy czterdziestoczteroletni Włast został eks-
mitowany z mieszkania i osadzony w getcie. Niedawny król 
życia, zmuszony do egzystencji w upokarzających warun-
kach oraz do walki o każdy dzień, gasł w oczach. Co prawda 
udało mu się zaangażować do działającej w getcie kawiarni 
artystycznej Sztuka, ale jego depresja była zbyt widoczna 
i raziła widzów. Mimo poparcia przyjaciół z branży kierow-
nictwo tolerowało jego występy tylko w dwóch pierwszych 
programach.

Na temat jego śmierci brak potwierdzonych informacji, 
zaś data zgonu została wyrokiem sądu określona na dzień 
między 1 czerwca 1943 a 9 maja 1946 roku. Zanotowane 
wersje dotyczące tego wydarzenia są rozbieżne, jednak ma-
ją wspólny mianownik – próbę ucieczki z getta. Według 
jednej z najprawdopodobniejszych Włastowi udało się 
przedostać poza mur i przez jakiś czas ukrywać w miesz-
kaniu przyjaciół. Jego śmierć splata się więc z tęsknotą do 
utraconej Warszawy, której dedykował kolejne rewie Mor-
skiego Oka, którą chciał uczynić Paryżem Północy i której 
wielkomiejski rytm współtworzył jako jeden z najbardziej 
aktywnych animatorów jej wieczornego i nocnego życia.

Fragment wstępu do powstającej książki Dziesiąta muza (impresje). Felie-
tony filmowe z lat 1923-24, w oprac. nauk. dr. Wojciecha Świdzińskiego, 
wyd. Instytut Sztuki PAN, seria: Biblioteka „Kwartalnika Filmowego”

Wojciech Świdziński – doktor nauk humanistycznych, teatrolog 
i filmoznawca, autor książki Co było grane? Film zagraniczny w Polsce 

w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy, członek Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, wykładowca Akademii 

Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Rewia Podróż na księżyc  w teatrze Morskie Oko, 1931 r.;
na zdjęciu Aleksander Żabczyński, Stanisława Nowicka i Tadeusz Olsza
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adam stefan lewandowski
Mało kto wie, że do 1939 r. mieliśmy 
w Warszawie dwie uczelnie wyższe, 
których patronem był Pierwszy Marszałek 
Polski Józef Piłsudski

Cztery dni po śmierci Józefa Piłsudskiego profeso-
rowie Uniwersytetu Warszawskiego wystosowali 
pismo do ministra wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego Wacława Jędrzejewicza z prośbą o jak najszyb-
sze podjęcie kroków ku zmianie nazwy uczelni na Uniwer-
sytet Józefa Piłsudskiego (UJP) w Warszawie. Senat uczelni, 
wydając uchwałę, takie przytoczył uzasadnienie: „Na poroz-
biorowych zwaliskach Rzeczypospolitej powstał Uniwersy-
tet w Warszawie. Ale bez wolnej Polski nie mógł pełnić po-
słannictwa Wszechnicy Narodowej. […] [Senat] Świadom 
jest tego, że swój byt wolny wywodzi z dzieła Wskrzesiciela 
Polski – Józefa Piłsudskiego. I Jego ma za swego założyciela. 
Tedy blaskiem Jego Imienia pragnie zdobić imię swoje, aby 
odtąd na zawsze tego Uniwersytetu nauczyciele oraz ucznio-
wie szli wzorem Józefa Piłsudskiego w oddaniu Ojczyźnie 
bezgranicznym, w umiłowaniu nauki głębokim, w osiągnię-
ciu celu niezłomnym”.

Minister Jędrzejewicz skierował prośbę profesorów do 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckie-
go, który 26 sierpnia 1935 r. wydał dekret oznajmiający, że 
od tego dnia obowiązywać będzie nowa nazwa uczelni. Przy 
okazji inauguracji roku akademickiego 1935/1936 szczere 
podziękowania w stronę prezydenta Mościckiego skierował 
prof. Stefan Pieńkowski, ówczesny rektor UJP: „W imieniu 
Senatu Akademickiego dzięki Ci składam, Panie Prezyden-
cie, za dopełnienie aktu nadania naszej Almae Matris miana 
Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego”.

Podobnie rzecz się miała z powstałym w 1929 r. Cen-
tralnym Instytutem Wychowania Fizycznego na Biela-
nach. Tam także po śmierci Marszałka pracownicy uczelni 
oraz członkowie Rady Naukowej Wychowania Fizyczne-
go wnioskowali o uczynienie Józefa Piłsudskiego patro-
nem placówki. Zarządzeniem ministra spraw wojskowych 
oraz ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego 

w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych z 22 ma-
ja 1935 r. CIF przemianowano na Centralny Instytut Wy-
chowania Fizycznego Imienia Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Modyfikację w nazwie wprowadzono 
23 sierpnia 1938 r. – na mocy ustawy sejmowej CIWF zo-
stał przekształcony w wojskową szkołę akademicką pod 
nazwą Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsud-
skiego. Dekretem z 27 lipca 1947 r. komunistyczna Rada 
Ministrów przekształciła AWF w cywilną szkołę akademic-
ką pod nową nazwą: Akademia Wychowania Fizycznego 
im. gen. broni Karola Świerczewskiego.

Z Uniwersytetem Józefa Piłsudskiego w Warszawie rzecz 
miała się po wojnie inaczej. Nie było aktu uchylającego de-
kret prezydenta Ignacego Mościckiego z sierpnia 1935 r., 
powstało za to kilka dekretów z lat 40. i 50., w których 
używano nazwy Uniwersytet Warszawski lub Uniwersy-
tet w Warszawie. W połowie lat 80. Niezależne Zrzeszenie 
Studentów UW drukowało ulotki z podpisem UW imienia 
Józefa Piłsudskiego oraz podziemne czasopisma, na łamach 
których umieszczano informację o ich wydaniu czy kolpor-
towaniu przez NZS UW im. Józefa Piłsudskiego. W 1988 r. 
studenci z Uniwersytetu Warszawskiego zawiesili nad bra-
mą transparent z przedwojenną nazwą uczelni i wizerun-
kiem Marszałka. 

Na początku lat 90. podjęto próbę powrotu do między-
wojennych nazw warszawskich uczelni. Udało się to w przy-
padku Akademii Wychowania Fizycznego – ustawą sejmu 
RP od 8 czerwca 1990 r. znów mamy na Bielanach Akade-
mię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w War-
szawie. Natomiast środowisko akademickie Uniwersytetu 
Warszawskiego nie zgodziło się na restytucję przedwojennej 
nazwy. W czerwcu 2006 r. wydano statut uczelni, który 
precyzuje, jakiej nazwy należy używać. Nie ma wśród nich 
nazwy: Uniwersytet Józefa Piłsudskiego.

Inauguracja roku akademickiego 1937/1938 na Uniwersytecie Józefa 
Piłsudskiego; odsłonięte popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego, 
z prawej strony widoczny marsz. Edward Rydz-Śmigły, 
z lewej rektor UJP prof. Włodzimierz Antoniewicz
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Wyszłem na mój ulubiony skwerek 
zaczerpnąć cugu i kogóż zobaczyłem 
otóż? Otóż moich sąsiadów: pana 
Ambrożego Keksa oraz pana Benka 
Baryłko. Siedzieli na ławeczce i z dużą 
satysfakcją pociągali oranżadę 
z niewąskiej flaszki.
- Szaconek. Można?
- Siadaj pan.
- Przepraszam za pardons, 
ale z powodu dlaczego panowie 
spożywacie napój bąbelczany dla 
młodzieży?
Pan Benek podał mi butelkie.
- Skosztuj pan.
Skosztowałem.
- O! A co ta oranżada tak szczypie 
w jęzor?
- Promile szczypią.
- Dużo ich tam?
- Ze czterdzieści.
- Wyrób własny?
- Rzecz wiadoma.
Zrobiłem jeszcze jednego dzioba 
i oddałem napój.
- Wiosna niedługo – zaznaczyłem. 
- Niedługo młodzież wylegnie na 
zieleń miejskie, uskuteczniać przyrost 
nadnaturalny – dodałem.
-  Rzecz wiadoma – powiedział pan 

Benek. 
- Wiosną trzeba się za ksiuty 
zabierać, a nie w lutym.
- W lutym?
- Walentynki, w serduszko kopane.
- Obchodzisz je pan? 
- Teraz już nie, ale jeszcze kilka lat 
temu małżonka mniała życzenie ars 
amanci skosztować.
- Ars amanci? – zdziwiłem się.
- Co za cholera?
- Maniebry mniłosne. Instrukcja 
obsługi, gdzie nacisnąć, 

gdzie pogłaskać, gdzie pomiziać.
- W jakiem takiem celu?
- W celu, żeby ziemia się poruszyła.
- Żeby co?!
- Już objaśniam. Było tak. Żoncia 
moja przygotowała aliganckie koryto: 
szampanskoje, sałatka śledziowa, 
makrela wędzona, jajca w majonezie. 
Dalej następnie zapuściła upojne 
tango i wykonała śtriptys.
- Czyli co?
- Taniec z rozbiórką. Co zwrotkie 
coś z galanterii zdejmała i fru – 
na żyrandol! Fru – na telewizor! 
W końcu fru – na stół! Jak bluzkie 
machnęła na majonezy, nic nie 
powiedziałem. Jak biustonosz 
wleciał w makrele – też nic. Ale jak 
jedna pończocha wpadła w śledzie, 
a druga strąciła butelkie ze stołu, 
nie wytrzymałem i szczeknąłem 
dwa, trzy nieprzyjemne słowa.
- I co ona na to? Poleciała po wałek?
- Gorzej. Gorzkie żale wszczęła. Łzy 
tudzież szlochy. To przeprosiłem, 
poleciałem po drugie flaszkie, 
zjedliśmy asortyment spożywczy 
i cały wieczór oglądaliśmy komedie 
aromantyczne. 
- Panie Benku, a nie mogłeś pan sam 
wyłuskać małżonki z garderoby? – 
wtrącił się pan Ambroży.
- Nie mogłem, gdyż ponieważ 
poprzednią razą poniosłem fiasko 
na tem tle.
- Mnianowicie?
- Mnianowicie moje dziubdziubutkie 
już od rana ogarnęła chętliwość do 
obrządku małżeńskiego. Ale zamiast 
od razu rozwiązać zagadnienie, 
wymyśliła, że poczekamy 
do wieczora.
- A po kiego?

- Tak samo zapytałem. „Żeby 
bardziej rozdmuchać płomień 
we wsercu”, odrzekła.
- O, żesz!
- To jeszcze nic! Na dodatek 
musiałem stringi założyć, żeby się 
bardziej roznamiętosić.
- I roznamiętosił się pan?
- Skąd! Cały dzień mnie piły, 
skubane!
- O rany!
- Jak się ściemniło, siedliśmy na 
wersalkie, moja sikorka nalała do 
szklanek wino porzeczkowe i zaczęła 
mie trajlować akonto dowolnej 
mniłości. 
- W jaki deseń?
- Żebym spróbował jej ciało: „Ten 
niedwab, ten jaksamit, łosoś, można 
powiedzieć”. Potem wyskoczyła 
co nieco z odzieży i czekała aż 
jej rozepne stanik. Ale że było 
ciemno, a ja trzy szklanki wina 
szurnąłem, nie bardzo mi to szło. 
Więc ukochanka moja raban zaczęła 
toczyć, że jestem ciężka rura, frajer 
pompka, że ona już mgleje z mniłości 
i co tam robisz, lebiego. Jak dostałem 
taki wygawor, to musowo, 
że namiętność od razu mi oklapnęła 
jak ten podcięty kwiat...
Posiedzieliśmy chwilkie zasmuceni, 
poczem wzróciłem się do pana 
Ambrożego.
- Panie Ambroży, a jak u pana z temi 
sprawami? Posiadasz pan jakiesz 
wspomnienia z niwy mniłosnej?
- Mam jedno wstrząsające 
wspomnienie akonto kamasiutry.
- Akonto czego?
- Kamasiutry. Indiańskie riki tiki tak.
- Na czym to polega?

Mowa z Grochowa

ars amanci
Przemysław Śmiech
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- Już informuję. W pomieszczeniu 
musi być ciemnawo. Siedzisz pan goły 
jak ten święty turecki. Leci muzyczka 
leraksacyjna.
- Zleraksowałeś się pan?
- Nawet tak. Chrapałem na cały 
Grochów. Małżonka obudziła mnie 
blachą w czoło. Czuję, że coś się pali. 
Patrzę – kadzidełko. Zalatuje jak 
w kościele.
- Jak w kościele? To nie są 
odpowiedzialne warunki.
- No, defakto niezbyt. Ale nic. 
Czekam co dalej. A dalej moja pani 
zaznacza, że trzeba nasmarować 
cielesne zabudowe olejem.
- Jakiem olejem?
- Akurat miała rzepakowy.
- A po co? 
- Żeby w sercu tęsknote rozbudzić.
- Co te facetki z tem sercem, 
jak pragne zdrowia?
- Pojęcia nie mam. Natomniast, jak 
pomyślałem, ile na tem oleju można 
by placków ziemniaczanych usmażyć, 
to faktycznie coś mie w serce ukłuło. 
Wysmarowaliśmy się. „Jestem 
twoja”, szepcze moja pieszczuszka. 
Więc biorę się za nią, lecz niestety...
- Niestety co?
- Przez ten olej nie mogłem jej 
złapać! Ani za rękie, ani za nogie!
- A za...
- Też nie! W końcu wygruziła się na 
dywan i było po amorach...
Kiedy się tak rozmawialiśmy, 
na skwerku pojawił się młody 
absztyfikant. Czekał na swojego 
kociaka. Kociak przyszedł, podał 
młodzieńcowi usta, po czem oboje 
oddalili się w dal... A my siedzieliśmy 
i patrzyliśmy na naszego młodszego 
kolegę ze szczerym współczuciem...
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz

J. 
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na prawo most, 
na lewo kładka

był planowany już w latach 30., tyle że wtedy poza Ponia-
toszczakiem były jeszcze, nie licząc kolejowych, tylko dwa: 
na wysokości cytadeli i Kierbedzia. 

Ciekawił mnie zawsze zapętlony, zaskakująco staran-
ny i „wystawny” zjazd z Krakowskiego Przedmieścia ulicą 
Karową na Powiśle. Zawsze podejrzewałem, że to miało 
się kończyć mostem. Bardzo się cieszę, że w tej chwili dłu-
bią w tamtej okolicy przynajmniej przejście pod Wisłostra-
dą. A może dojdzie do wybudowania kładko-mostów pie-
szo-rowerowych tam właśnie i (lub) między zoo a Starym 
Miastem? Byłoby pysznie. Już choćby dlatego, że przepra-
wy te stanowiłyby pierwszy wyłom w żelaznej dotychczas 
zasadzie, że wszystko co związane z przemieszczaniem się 
wykonuje się przede wszystkim dla samochodów. Kiedy 
otwierano z triumfem most Łazienkowski, odbudowany 
po pożarze (akurat w zeszłym miesiącu minęły dwa lata od 
tego wydarzenia), ogromnie się ucieszyłem, że tak szybko 
odbudowali. I wybrałem się na spacer z okolic portu czer-
niakowskiego na Pragę. Niestety, okazało się, że na pie-
chotę się nie da. W euforii bijącej z doniesień prasowych, 
że warszawiacy błyskawicznie i terminowo (w co nikt nie 
wierzył) odzyskali przeprawę Trasą Łazienkowską, nikt 
słowem się nie zająknął, że owszem, odzyskali, ale tylko 
warszawiacy w samochodach i autobusach, natomiast ci 
warszawiacy, co to czasem na rowerze albo na własnych 
nogach, muszą jeszcze zaczekać. Dopiero po dwóch latach 
ogłoszono, że kładki dla pieszych i rowerzystów mają być 
gotowe w lipcu 2017 r. 

Swego czasu bardzo mi się spodobał pomysł kolejki li-
nowej przez Wisłę – żeby było też coś dla tych, co nie siłą 
własnych mięśni nożnych, ale i nie spalinowo – niestety, 
w tej kwestii nie dotarła do mnie żadna konkretna obiet-
nica, kiedy i czy w ogóle. Pozostaje nadzieja, że przyszłe 
pokolenia potraktują pomysł jako zaległy i za kilkadziesiąt 
lat tę linę rozepną. 

Przyznam się, że mosty warszawskie działają na moją 
wyobraźnię i lubię je od zawsze. Jest coś fajnego w tym, 
że można zignorować szeroką strugę wody i znaleźć się na 
drugim brzegu. Kiedy pierwszy raz w życiu byłem w Pa-
ryżu, tamtejsze mosty zdumiały mnie – że takie krótkie, 
nad niepoważnie wąską Sekwaną. Nie to co warszaw-
skie: długie, okazałe. Najpierw liczył się dla mnie tylko 
jeden, Poniatowskiego, bo miałem do niego najbliżej, za-
chowało mi się nawet zdjęcie, jako trzylatka, pstryknięte 
na schodach – tych zewnętrznych, bo wewnętrzne były 
pewnie za słabo oświetlone dla „harmonijkowego” apa-
ratu Mamy. Agfa, format sześć na dziewięć, zdjęć można 
było zrobić na jednym filmie chyba tylko 12, kolejny nu-
mer pojawiał się w okienku i uczył pieczołowitości przy 
fotografowaniu: „Jeszcze tylko dwie klatki, trzeba uwa-
żać, żeby nie zepsuć!”. 

Potem poznałem most kolejny; był on następnym mo-
stem leżącym na południe, a łączył z grubsza prawobrzeż-
ny Józefów z lewobrzeżną Ciszycą. W latach 60. odkry-
łem w tamtej okolicy po prawej stronie Wisły urwaną 
drogę prostopadłą do rzeki i zlokalizowałem miejsce po 
tym moście. Z czasów okupacji zapamiętałem go jako 
budowlę drewnianą, choć podobno miał jakieś elementy 
stalowe. Przemierzałem ten most często podczas wakacji, 
wożony na rowerze przez Dziadka, który na ramie, przed 
sobą, zamontował dla mnie specjalne siodełko. Zdumiała 
mnie niedawna dyskusja w prasie, z której wynikało, że jest 
to most zapomniany. Ciekawe dlaczego, bo aż do Góry 
Kalwarii nie było żadnej innej przeprawy. Nie ma do dziś 
zresztą i ten brak wydaje mi się dziwny w tak gęstej aglo-
meracji. Ostatnio obiecano, że powstanie tam coś wygod-
niejszego od brodu czy promu, ale najpierw zbudowany 
będzie most uznany przez fachowców za potrzebniejszy, 
na przedłużeniu ulicy Krasińskiego. To jest pewnie taka 
robótka zaległa, bo most na Pragę prosto z placu Wilsona 
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Z notatnika miastoluba

gołębie, pierzyny 
i króliki
Maria Terlecka E.
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Osiedle Praga II realizowano na przełomie lat 40. i 50. 
Mieszkania otrzymywali tam pracownicy powstającej na 
Żeraniu Fabryki Samochodów Osobowych, funkcjonariu-
sze pobliskiego więzienia przy Namysłowskiej, robotnicy 
przybyli ze wsi do pracy w Warszawie, wykwaterowani na 
mocy dekretu Bieruta, urzędnicy, dziennikarze, pisarze, 
aktorzy, muzycy. Słowem – cały przekrój społeczny. Że-
by ludzie się ze sobą integrowali, żeby znikały podziały 
klasowe. 

Owa integracja osobliwie wyglądała. Aktor zamieszkał 
obok ubeka, sąsiadem muzyka był hodowca królików na 
balkonie, dziennikarzowi gdakały sąsiada kury. Tu i ów-
dzie widywano gęsi i kaczki. Nie słyszałam o hodowanych 
w wannach świniach, ale nie wykluczam, że takowe były.

W bloku sąsiednim do mojego zamieszkał na parte-
rze gołębiarz. Skonstruował przyklejoną do elewacji „ma-
łą architekturę”, z której co jakiś czas wypuszczał gołę-
bie i wychylając się z kuchennego okna, machał szmatą 
na kiju, żeby ptaki pobujały nad osiedlem. Długi czas 
po likwidacji hodowli na ścianie widniał ślad po „małej 
architekturze”.

Mimo że na Pradze II było centralne ogrzewanie, wiele 
rodzin sprowadziło się z piernatami. Z mojego bloku co ra-
no kobieta wynosiła na trawnik składane łóżeczko, na nim 
wietrzyła pękate poduchy i pierzyny, a między drzewami 
mocowała sznur i suszyła pranie. Siedząc na stołeczku, pil-
nowała pościeli i prania. Kijem odpędzała złośliwe dzie-
ciaki, które naruszały nietykalność poduch i pierzyn.

Niektórzy z tęsknoty za utraconymi sadami sadzili przy 
blokach owocowe drzewka. Przy moim rośnie czereśnia, 

śliwę – niestety – wykończyła sól. Orzech trzyma się do-
brze, również jabłoń obficie owocuje co roku. Na placu 
Hallera rosną rozłożyste morwy, na niektórych podwór-
kach uchowały się skarłowaciałe dawne gatunki drzew 
owocowych. Ja ze swojego okna widzę różowo kwitnące 
na wiosnę rajskie jabłonie.

Pierwsi „osadnicy” Pragi II to dziś już w większości lu-
dzie wiekowi, wielu zmarło. Dzieci i wnuki nie pamiętają, 
kto sadził owocowe drzewa. Wnuki remontują odziedzi-
czone (bo wykupione) po dziadkach mieszkania. Mieszka-
ją w nich albo je wynajmują. Nikt już nie wietrzy pierzyn, 
nie hoduje królików. Na balkonach i parapetach wygrze-
wają się teraz rasowe koty. Ale też powoli wracają wnuko-
wie do źródła. Sadzą w skrzynkach balkonowych i doni-
cach pomidory, zioła, warzywa. Po trosze nawet anektują 
podwórka, organizując lokalne uprawy warzyw. Po latach 
odcinania się antenatów od podmiejsko-wiejskich korzeni 
w potomkach budzi się atawistyczna tęsknota za naturą. 
Już w innej formie, z dbałością o estetykę przestrzeni.

Z tęsknoty za utraconym rajem młodzi coraz częściej 
kupują działki, które do tej pory kojarzyły się z życiem 
emeryckim. Zamiast prymitywnych altanek stawiają 
drewniane domki, a obok nich – baseny i huśtawki dla 
dzieci. Nie gromadzą, jak poprzedni właściciele, rupieci, 
nie instalują starych wanien. Sieją trawkę i celebrują jej 
koszenie, uprawiają niepryskane truskawki i marchewkę 
na naturalnym nawozie. Grzebią w ziemi i cieszą się, że 
coś wykiełkowało, albo martwią, że zmarniało. Dzieciaki 
odkrywają, że poza ludźmi, psami i kotami są na świecie 
jeże, myszy, osy i pająki...
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Zwierzę w mieście
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Tej zimy obrodziło gilami. Nie za-
wsze tak jest, niekiedy ci skrzy-

dlaci goście z Północy pojawiają się 
w liczbach śladowych. Tym razem ma-
łe stadka gili (ptaki te nigdy nie tworzą 
większych zgromadzeń) można było 
zobaczyć w śródmiejskich parkach i tuż 
przy osiedlowych blokach. Nie każdy 
przechodzień zwraca na nie uwagę, 
bo gile przysiadają głównie na czub-
kach drzew, a ich głosy – delikatne, 
melodyjne poświstywanie – nie przebi-
jają się przez harmider, jaki wszczynają 
inne miejskie ptaki, a zwłaszcza przez 
wielkomiejski hałas. 

Gile, choć przylatują na dobrą wy-
żerkę, rzadko zaglądają do karmni-
ków, chyba że znajdą tam ulubione 
ziarna słonecznika. Wolą objadać 
drzewa i krzewy z nasion i owoców. 
Trudno o piękniejszy widok niż żywa 
barwna dekoracja w postaci stadka 
tych ptaków. Często jakby specjalnie 
pozowały na tle czap śniegu i ośnie-
żonych gałęzi! Ich krągłe sylwetki 
z daleka świecą krasnymi brzuszka-
mi – zupełnie jak bombki na choin-

kach. Upasiony, najedzony gil chętnie 
odpoczywa, a jeśli tylko może, przy-
siada na ciut dłużej w jednym miej-
scu, grzejąc się w promieniach skąpe-
go zimowego słońca. Podobieństwo do 
bombek potęgują krągłe, mocno napu-
szone brzuszki, lśniące piórka skrzydeł 
i łebka oraz błyszczące jak dżety bystre 
ślepka. Tak widowiskowe napuszenie 
piórek jest niezbędne do przeżycia, 
chroni przed lutym mrozem w długą, 
zimową noc. 

Samiczki gila są dużo mniej deko-
racyjne, noszą dyskretny pudrowy róż. 
Feministki nie powinny protestować – 
Matka Natura wie, co robi. Jaskrawo-
czerwona samiczka byłaby widoczna 
z daleka podczas wysiadywania jajek 
i karmienia giląt (choć ptaki te zwykle 
wiją gniazdka w leśnym gąszczu). Mąż 
uwija się i donosi pokarm – głównie 
drobne owady – to on ściąga na siebie 
uwagę drapieżników. 

Niegdyś gile gnieździły się głów-
nie na terenie zimnych, północnych 
skrajów Europy. Ostatnio wyprowa-
dzają lęgi także na polskich ziemiach, 
ale omijają górskie tereny. Pomimo 
charakterystycznego ubarwienia trud-
no je zauważyć, bo kryją się umiejęt-
nie i tego samego uczą pisklęta. Kiedy 
przychodzi zima, rezygnują z białko-
wego pokarmu na rzecz wysoko ener-
getycznych owoców i nasion. Stają się 
wegetarianami o mocno zróżnicowa-
nym menu. 

Wiele się można nauczyć od gili. 
Te ptaki poruszają się w małych stad-
kach – klanach rodzinnych. „Jeden 
za wszystkich, wszyscy za jednego” to 
sprawdzona taktyka przetrwania. Sa-
motny ptak nie mógłby szybko wyszu-
kać pokarmu, a następnie jednocześnie 

jeść i czuwać. Choć silne i wytrzyma-
łe, nie są tak hałaśliwe i kłótliwe jak 
np. wróble. Nigdy nie wszczynają swa-
rów i sporów o pożywienie z innymi, 
tak licznymi łuszczakami (do których 
gile wszak należą). Nie indyczą się 
wtedy i nie zacietrzewiają, tylko szu-
kają nowego miejsca. Taka zgodność 
to rzadka cecha, nie do pomyślenia 
wśród walecznych dzwońców, czu-
purnych wróbli i zadziornych sikorek. 
Wrzaskliwe kawki i silne gawrony, 
mocarne wrony siwe też omijają z dale-
ka. Podobnie zachowują się, kiedy in-
ny klan ich kuzynów zajmie już jakieś 
atrakcyjne stanowisko na żer i nocleg. 
Traktują to z dystansem i godnością. 
Ten savoir-vivre oraz dobre nawyki ży-
wieniowe powodują, że gile przetrwa-
ły, a są przy tym piękne i zdrowe. Tro-
chę krępa, brzuchata sylwetka nigdy 
nie psuje im dobrego humoru ani nie 
gasi iskierki w oku. 

ach, te gile! 
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W 1957 roku [nr 13]
Mieszkaniowy kryzys

W MARCU „STOLICA” PISAŁA

Warszawskie lotnisko w 1947 r. by-
ło już sprawne, tymczasem „Stolica” 
wspominała jego stan sprzed dwóch 
lat: „całe pole wzlotów było systema-
tycznie podziurawione olbrzymimi le-
jami. Na dnie tych dołów stała woda. 
Każdy zbiornik benzyny został osob-
no rozsadzony od wewnątrz. Po całym 
lotnisku walały się szczątki popalo-
nych samolotów. […] Minierzy oczy-
ścili teren w tempie rekordowym. […] 
Mała drewniana budka zastąpiła port 
lotniczy. Kierownictwo Ruchu zajmo-
wało jeden pokój”. W ciągu dwóch lat 
odbudowano całą infrastrukturę. Czy 
znając historię dzisiejszych budów por-
tów lotniczych w kraju, umiemy sobie 
wyobrazić takie tempo?

„Kto nie ma mieszkania – nie ma oj-
czyzny”. Takie hasło zapowiadało 
dyskusję o faktycznej sytuacji miesz-
kaniowej Warszawy na łamach „Sto-
licy”, ilustrowaną zdjęciami m.in. po-
wiślańskich rodzin gnieżdżących się 
w piwnicach i ruinach. „Rocznik sta-
tystyczny nie orientuje w całej grozie 
sytuacji, pogarszającej się w szybkim 
tempie. Może dojść do nieobliczal-
nych wystąpień zrozpaczonych ludzi. 
Już dziś na jedno nowe mieszkanie 
w miastach przypadają cztery młode 
małżeństwa”. Specjaliści upatrywa-
li przyczyn kryzysu m.in. w rozbiciu 
Ministerstwa Budownictwa, które-
go plenipotencje rozdzielono sześć 
lat wcześniej między pięć resortów  
– i tej reorganizacji nie widać było 
końca. Podnoszono, że sam Berlin Za-
chodni buduje rocznie więcej miesz-
kań niż cała Polska. Nad dyskusją 
ciążyło przytoczone zdanie pewnego 
robotnika: „Gdy nie ma dość jedzenia 
– potrafimy zacisnąć pasa, ale gdy nie 
ma gdzie mieszkać – człowiek jest jak 
bez duszy”.

W przeddzień zmiany wolskiego domu 
towarowego w targową Halę Kopińską 
„Stolica” podjęła się rewizji handlowych 
upodobań warszawiaków. Jak zauwa-
żono, „lubią [warszawiacy] kupować na 
bazarach, których nieustającą prosperity 
trzeba przypisać chyba nie tylko dobre-
mu zaopatrzeniu, trafiającemu w gusty 
klientów, ale i sentymentowi”. Odpo-
wiadając na ów sentyment Miasto za-
powiedziało stworzenie kolejnych pla-
ców targowych, a to na Mariensztacie, 
Nowym Mieście czy pod mostem Po-
niatowskiego, a to w Rembertowie czy 
Falenicy. „Warszawa oglądana przez 
pryzmat handlu jest miastem prawie 
dwa razy większym niż w rzeczywisto-
ści. Co roku sprzedaje się tutaj, według 
krajowych statystyk, tyle mięsa, wędlin, 
warzyw, niektórych wyrobów przemy-
słowych, ile potrzeba dwóm milionom 
ludzi”. Wyliczenia były jeszcze dokład-
niejsze: stolica jawiła się jako wielki 
eksporter, zaopatrujący poza jej miesz-
kańcami również 140 tys. osób stale do-
jeżdżających do pracy, 1,5 mln odwie-
dzających ją co roku i 30 tys. turystów, 
zatrzymujących się przejazdem.

„Garnitur? Proszę bardzo! Termin od-
bioru za trzy miesiące. Naprawa samo-
chodu? Nic prostszego! Wystarczy przed 
7 rano ustawić się w kolejce pod warszta-
tem i czekać «do oporu». Glazura w ła-
zience? Oczywiście, pod warunkiem, że 
petent posiada własną glazurę”. Brzmi 
znajomo? Cztery dekady temu „Stolica” 
pochylała się nad stanem warszawskiego 
sektora usługowego. Powstanie Warszaw-
skiej Usługowej Spółdzielni Pracy miało 
być lekarstwem na nieufność mieszkań-
ców i niedoinwestowanie całego sektora. 
Redakcja pytała retorycznie: „Zapaliło się 
zielone światło dla rzemiosła i usług. Jak 
dotychczas, światło to stoi na bardzo cięż-
kim torze przeszkód. Czy długo jeszcze?”. 

Cóż – zdaje się, że długo.

Hotel Bristol, dziś będący wielkim 
placem budowy za historyczną fasadą, 
w latach 80. także był wyrzutem sumie-
nia Warszawy. Obliczono, że „na samą 
ochronę budynku przed śmiercią natu-
ralną w ciągu czterech lat wydano po-
nad 80 mln zł” – hotel przestał funk-
cjonować w roku 1980. Na jego nowe 
życie nadzieję przyniosło wyodrębnie-
nie Oddziału Konserwacji Architek-
tury Monumentalnej Pracowni Kon-
serwacji Zabytków. Jednostka szybko 
rozrosła się do 300 pracowników, ale 
większość z nich, choć Bristol miał być 
dla KAM-u priorytetem, zaczęła prace 
przy innych obiektach. Narzekano rów-
nież, że z odnowionego hotelu miała 
zniknąć słynna kawiarnia, której miej-
sce oddano na pewex. „«Orbis» ma 
zarabiać pieniądze, a nie pielęgnować 
sentymenty”, tłumaczyli zarządzający 
hotelem. Postawę tę redakcja skomen-
towała jako dziwną. Patrząc na charak-
ter dzisiejszych inwestycji w zabytko-
we obiekty, można jedynie stwierdzić, 
że Orbis końca PRL-u zdecydowanie 
wyprzedzał swoją epokę.

W 1947 roku [nr 10]
Okęcie jak nowe

W 1967 roku [nr 11]
Miasto handlarzy

W 1977 roku [nr 10]
Z usługami pod górę

W 1987 roku [nr 10]
Pieniądz ponad sentymenty
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Protoplastą wszystkich fotografów 
portrecistów Warszawy był – jak po-
wszechnie wiadomo – Karol Beyer, 
któremu zawdzięczamy m.in. serię zdjęć 
tworzących panoramę miasta, wykona-
nych w 1858 r. z kopuły kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego przy dzisiejszym 
placu Małachowskiego. Mniej znane 
są widoki z północnej wieży kościoła 
św. Krzyża przy Krakowskim Przed-
mieściu. W wydanym niedawno przez 
Dom Spotkań z Historią albumie po-
święconym twórczości Beyera znajduje-
my fotografię, która przedstawia otocze-
nie pomnika Mikołaja Kopernika. Jest 
ona datowana na rok 1861, można więc 
być pewnym, że i prezentowane powyżej 
zdjęcie (nieobecne w publikacji) zostało 
wykonane w tym samym czasie i z tej 
samej wieży. Utrwalony przez fotografa 
widok w stronę zachodnią jest znacznie 
bardziej „egzotyczny” od wspomniane-
go, ponieważ do naszych czasów zmie-
nił się on w znacznym stopniu. Brak 
na nim ulicy Berga (obecnie Traugut-
ta), która została przebita północnym 
skrajem ogrodu księży misjonarzy do-
piero pięć lat później. W 1864 r. dobra 
te zostały skonfiskowane przez władze 
carskie w ramach represyjnej likwidacji 
klasztorów po powstaniu styczniowym. 
Posesję z klasztorem, zabudowaniami 
gospodarczymi i ogrodem rozparcelo-
wano, a działki sprzedano prywatnym 
nabywcom. Korzyścią dla miasta była 

możliwość wytyczenia wspomnianej 
ulicy Berga i jej przecznicy, Włodzimier-
skiej, czyli obecnej ulicy Czackiego. 

W prawym dolnym rogu zdjęcia wy-
łania się fragment zachodniego skrzydła 
klasztoru oraz należące doń piętrowe 
zabudowania gospodarcze i ogród. Tuż 
obok, ale już za murem, rozciąga się po-
siadłość należąca ówcześnie do ordyna-
cji Krasińskich. Budowla z wieżą o krzy-
woliniowym hełmie to główny korpus 
pałacu Krasińskich – obecna siedziba 
Akademii Sztuk Pięknych. Ogród re-
zydencji sięga głębiej od klasztornego, 
aż do ulicy Mazowieckiej, ponieważ 
stojąca tam wieloosiowa dwupiętrowa 
kamienica także wchodziła w skład po-
sesji ordynacji. Została wybudowana 
w 1848 r. na podstawie projektu Fran-
ciszka Marii Lanciego i zburzona w ro-
ku 1907, aby dać miejsce pod istniejącą 
do dziś wielką kamienicę Raczyńskich. 
Lanci był również autorem gruntownej 
przebudowy piętrowej kamienicy Stani-
sława Kosseckiego (1847), uchwyconej 
na tyłach ogrodu klasztornego przy le-
wym skraju kadru. Dom stojący między 
obiema wspomnianymi czynszówkami 
został wzniesiony w końcu XVIII w. 
i ok. 1820 r. znacznie przekształcony. 
Przebicie ulicy Berga było równoznacz-
ne z kresem istnienia budynku. W tle 
tych trzech kamienic dominuje bry-
ła kościoła ewangelicko-augsburskiego 
św. Trójcy, na lewo od niego zaś widać 
narożnik gmachu Towarzystwa Kredy-

towego Ziemskiego (dziś Państwowe 
Muzeum Etnograficzne). Obiekt wybu-
dowano w l. 1853-1858 na rogu Mazo-
wieckiej i nowo przebitej Erywańskiej, 
czyli obecnej Kredytowej. Budynki sła-
bo rysujące się między tym gmachem 
a kościołem to zabudowania gospodar-
cze dawnego pałacu Bielińskich, nato-
miast największy z nich (ściana szczyto-
wa niemal styczna z gmachem TKZ) to 
dom starców gminy ewangelicko-augs-
burskiej, z 1853 r. Był to pierwszy obiekt 
wzniesiony przy Erywańskiej (proj. Lu-
dwik Szmidecki). W naszych czasach 
jego miejsce zajmuje wysoka kamieni-
ca tejże gminy, oznaczona numerem 4. 
W głębi przy prawym skraju fotografii 
są widoczne dwa domy. Ten z lewej stał 
na rogu Królewskiej (nr 17) i obecnej 
ulicy Burschego. To XVIII-wieczna ka-
mienica Raggego, w 1846 r. przebudo-
wana jako dom własny architekta Józefa 
Góreckiego. Dziś miejsce po tym bu-
dynku zajmuje nowe skrzydło Zachęty. 
Kamienica po prawej stronie, której tło 
tworzą drzewa Ogrodu Saskiego, stała 
przy Królewskiej 6 i została wybudowa-
na w 1817 r. jako dom cukiernika Ka-
rola Lessla według projektu Fryderyka 
Alberta Lessla. Wszystkie przywołane 
budowle zwiastowały wejście tej części 
Warszawy w fazę intensywnego rozwo-
ju, toteż ogród księży misjonarzy musiał 
już wtedy być postrzegany jako zupełny 
anachronizm. Rozumiał to Karol Beyer, 
utrwalając ostatnie nań spojrzenie. 

Widok z północnej wieży 
kościoła św. Krzyża. 
Fot. Karol Beyer, 1861 r.

Jarosław Zieliński

Warszawa 
na starej 
fotografii
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