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 Sejm przyjął nową ustawę „śmiecio-
wą”. Zgodnie z nią lokalne władze będą 
w pełni odpowiadały za to, co dzieje się 
z ich odpadami. Według nowego prawa, 
każdy warszawiak będzie musiał płacić 
tzw. opłatę śmieciową. Będzie to naj-
pewniej od 10 do 20 zł za osobę mie-
sięcznie. Za te pieniądze miasto ma 
stworzyć nowoczesny system gospodar-
ki odpadami.

 Spółka Port Hotel podpisała umowę 
z Hilton Worldwide na budowę hotelu 
według standardów tej sieci. Hotel po-
wstanie przy ul. 17 Stycznia w pobliżu 
skrzyżowania ze Żwirki i Wigury, 800 
metrów od terminalu lotniska. Cztero-
piętrowy budynek zaprojektowany przez 
pracownię AGK Architekci będzie miał 
116 pokoi, centrum fitness i niewielką 
salę konferencyjną. Budowa zacznie się 
wczesną wiosną przyszłego roku i za-
kończy latem 2013 r.

 12 czerwca przez Warszawę po raz 
dziesiąty przeszła Parada Równości. Or-
ganizatorzy szacują, że wzięło w niej 
udział 4-6 tys. uczestników. Dla porów-
nania tego samego dnia na Europride 
w Rzymie maszerowało według różnych 
szacunków dużo więcej osób, według or-
ganizatorów – pół miliona.

 W ciągu sekundy w Polsce ginie 105 
pszczół. „Jeśli pszczół zabraknie, mogą 
wyginąć również ludzie” – alarmuje en-
tomolog prof. Jerzy Wilde. 14 czerwca 
w centrum Warszawy nad licznikiem 
długu Leszka Balcerowicza zawisł licz-
nik ginących pszczół. 

 15 czerwca zaświecił po remoncie 
neonowy globus nad budynkiem Orbi-
su w Al. Jerozolimskich – jedna z ikon 
powojennej Warszawy. O remoncie neo-
nu Orbis, który jest właścicielem budyn-
ku, zaczął myśleć przed dwoma laty. 
„Stare rurki neonowe z huty w Krośnie 
zostały zutylizowane. Zastąpiliśmy je 
nowymi, importowanymi. Ich łączna 
długość to ponad kilometr. Blaszane 
kontynenty przekazaliśmy do Muzeum 
Neonów. Nowe wycięto z aluminium. 
Nie będą tak korodować” – mówi Adam 
Kucza z Orbisu.

Tego lata na Krakowskim Przedmieściu można spotkać przechadzającą się Klio – muzę 
historii. A to za sprawą licznych wystaw, w większości plenerowych. Główna zasługa 
przypada Domowi Spotkań z Historią, który przygotował aż trzy z nich. Po pierwsze 

na skwerze koło DSH przykuwa uwagę wystawa „1989. Koniec systemu” – ekspozycja wielko-
formatowych zdjęć dokumentujących miesiąc po miesiącu kolejne etapy upadku komunizmu 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Fotografie tworzą razem kalendarz roku odradzającej się 
wolności. Tuż obok umieszczono małą wystawę poświęconą księdzu Janowi Twardowskiemu, 
związaną z nadaniem jego imienia skwerowi przy klasztorze wizytek, z którym ten warszawski 
duszpasterz i poeta był przez wiele lat związany. 

Najciekawszym wydarzeniem jest jednak wystawa „Budujemy nowy dom” w siedzibie DSH 
przy Karowej 20, przygotowana przez dwóch varsavianistów, także współpracowników „Stolicy”,  
Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Markiewicza. W nowoczesną, szaro-czerwoną aranżację kura-
torzy wpisali 120 unikatowych zdjęć pokazujących Warszawę w chwili zakończenia wojny 
i pierwsze siedem lat jej odbudowy. Wystawa naświetla kontrowersje wokół Biura Odbudowy 
Stolicy, którego działalność zadecydowała o obecnym wyglądzie miasta. Udokumentowane są 
różne aspekty pracy BOS, takie jak odbudowa wielu cennych zabytków, Traktu Królewskiego czy 
Nowego i Starego Miasta, stworzenie 
nowych dzielnic (MDM, osiedla na Ko-
le i Mokotowie, Mariensztat) czy Trasy 
W-Z. Z drugiej strony mamy też zdjęcia 
budynków, które zdecydowano się zbu-
rzyć, bo były przykładami „burżuazyj-
nej, zepsutej architektury”, np. piękne 
secesyjne kamienice w Śródmieściu. 
Dzięki tej ekspozycji możemy zobaczyć 
na własne oczy rzeczy niewyobrażalne  
– prawie zupełne zniszczenie miasta 
i jego trudne odradzanie. Wiele zdjęć 
zostało pokazanych publicznie po raz 
pierwszy.

Z kolei na skrzyżowaniu Kra-
kowskiego Przedmieścia i Traugut-
ta w „Galerii Plenerowej” została 
zorganizowana wystawa „Warsza-
wa – miasto ludzi wolnych”, pre-
zentująca warszawskie tradycje de-
mokratyczne i niepodległościowe. 
To w stolicy została podpisana 
Konstytucja 3 maja, tutaj rodziło 
się mieszczaństwo i kwitło wielo-
kulturowe życie społeczne. Okazją 
do zorganizowania tej ekspozycji 
było niedawne przejęcie przez Pol-
skę prezydencji w UE, kolejny waż-
ny punkt w historii naszego kraju 
i miasta. (ng)

Budujemy nowy dom
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 17 czerwca otwarto plażę miejską 
„Wilanów”, która będzie miejscem kul-
turalnych, artystycznych i sportowych 
wydarzeń dla całych rodzin. Otwarcie 
plaży uświetniły koncerty gwiazd. Jej 
działalność zakończy 11 września Festi-
wal Kultur. Codziennie wilanowska pla-
ża zaprasza warszawiaków m.in. na po-
kazy tańca klasycznego, naukę salsy, siat-
kówkę plażową, grę w bule oraz seanse 
kina plażowego, milongi i potańcówki 
na wolnym powietrzu.

 18 czerwca – już po raz drugi 
– w Warszawie odbyły się wyścigi ulicz-
ne VERVA Street Racing. To największa 
międzynarodowa impreza motoryza-
cyjna w Polsce, która zgromadziła w tym 
roku w stolicy aż 85 tysięcy widzów 
i 110 pojazdów sportowych oraz wyczy-
nowych. Do Polski przyjechały ekipy 
z 10 krajów Europy, w tym zwycięzcy 
największych światowych wyścigów 
i rajdów.

 Warszawiacy są najbardziej zestreso-
wani ze wszystkich mieszkańców naj-
większych miast Polski, uprawiają naj-
mniej sportu, najwięcej palą i najczęś-
ciej jedzą w fast foodach. Takie są wyniki 
badania opinii publicznej przeprowa-
dzonego na zlecenie Centrum Medycz-
nego Enel-Med. 

 Rozpoczął się projekt rewitalizacji 
blokowisk na Targówku. Nie chodzi tyl-
ko o odmalowanie odrapanych ścian. 
Bój idzie o zmianę mentalności „bloko-
wej” w obywatelską i przemianę sypialni 
z wielkiej płyty w miejsce przyjazne lu-
dziom. W przemianie tej pomogą sztu-
ka i artyści, którzy zaprosili mieszkań-
ców do wspólnego działania – tak 
w wielkim skrócie wygląda plan akcji 
„RE-BLOK. Blokowiska-Reaktywacja” 
przygotowany przez władze Targówka.

 21 czerwca stolica była jednym  
z 300 miast europejskich obchodzących 
Święto Muzyki. Muzyka na żywo roz-
brzmiewała w kwartale muzycznym 
obejmującym Trakt Królewski i przyle-
głe do niego ulice od pl. Trzech Krzyży 
po Starówkę. W imprezie wzięło udział 
około tysiąca wykonawców.

Kronika m
iesiąca

Letnia Warszawa chce się bawić, ale nie cieszą jej już zwykłe piwne ogródki. Warszawa 
chce się bawić artystycznie i kosmicznie! W odpowiedzi na tę potrzebę na placu Na 
Rozdrożu wylądowało UFO. I przywiozło z sobą basen, kawiarnię, leżaki, muzykę 

i hostel. UFO, czyli Unexpected Fountain Occupation – Nieoczekiwana Okupacja Fontanny, 
zostało wybudowane przez międzynarodową grupę architektoniczno-designerską EXYZT, 
która ma na koncie liczne artystyczne interwencje w wielkich miastach Europy. Pozaziemska 
konstrukcja jest kolejną, po działającym w zeszłym roku klubie 5-10-15 na Mokotowskiej, sezo-
nową propozycją knajpiano-artystyczną dla spędzających wakacje w mieście mieszkańców stoli-
cy. Na sukces tego rodzaju przedsięwzięć składa się po części ich dodająca wyjątkowości efeme-
ryczność, ale także duże zapotrzebowanie wśród 20- i 30-latków na miejsca zabawne i oryginal-
ne, z ciekawą ofertą kulturalną, nienastawione tylko na zysk. Pozytywne emocje, które wzbudzi-
ło pojawienie się UFO na zapomnianym nieco skwerze placu Na Rozdrożu są także znakiem 
tego, jak wielki jest niewykorzystany potencjał warszawskiej przestrzeni miejskiej. Oby zapaleń-
ców, którym chce się to zmieniać i proponować nowe zaskakujące wykorzystania takich miejsc 
jak ta dawno nieczynna fontanna, było jak najwięcej. A w UFO do końca wakacji będą odbywa-
ły się koncerty, tańce, targi designu, filmy, wyprzedaże garażowe i spotkania tematyczne. Szkoda 
tylko, że urzędnicy wspierający powstanie ekologicznego, estetycznego UFO nie wpadli na 
pomysł, by zapewnić umycie prowadzącego doń przejścia podziemnego. Wystarczyłyby szczot-
ka, mydło i kubeł z wodą. To proste. (ng)

UFO Na Rozdrożu
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a  To niekonstytucyjne, że właściciele 
kamienic odebranych po wojnie dekre-
tem Bieruta nie mają szans na odszkodo-
wanie – uznał Trybunał Konstytucyj-
ny. Wyrok może kosztować Warszawę  
ok. 15 mld zł. „Jeśli Sejm postąpi we-
dług wyroku Trybunału – nie ma możli-
wości, aby miasto sprostało ciężarowi 
odszkodowań” – mówi Marcin Bajko, 
dyrektor miejskiego biura gospodarki 
nieruchomościami.

 23 czerwca na Dworcu Centralnym 
doszło do poważnej awarii prądu. W jej 
wyniku spóźnionych było 40 pociągów. 
Opóźnione pociągi wymusiły korekty  
w rozkładach, przez co poślizgu czaso-
wego nabrało kolejne 40 składów.

 W Warszawie w tym roku zostanie 
zbudowany najwęższy dom w Polsce  
– zmieści się w szparze między blokami 
przy Żelaznej 74 i Chłodnej 22 i bę- 
dzie miał 152 cm szerokości od ulicy  
Żelaznej, a 92 cm od podwórka. Jego 
wysokość wyniesie 12 m. W środku za-
projektowano m.in. sypialnię, aneks ku-
chenny, miniaturową łazienkę i mini-
szambo. 

 Po ponad 20 latach rozważań co ma 
powstać na placu Defilad i zatwierdze-
niu kilku różnych kolejnych koncepcji 
i miejscowych planów zagospodarowa-
nia władze miasta zainteresowały się 
wreszcie tym, co znajduje się pod po-
wierzchnią placu. Rozpoznania i rapor-
tu o infrastrukturze komunalnej pod  
pl. Defilad Ratusz nie zrobi jednak siła-
mi własnych urzędników, lecz zleci to 
zadanie firmie zewnętrznej. I zapowiada 
ogłoszenie przetargu.

 38 głosami „za” i 13 „przeciw” prezy-
dent Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzy-
mała absolutorium za wykonanie budże-
tu za ubiegły rok. Na tej samej sesji jej 
kontrkandydat w ostatnich wyborach 
prezydenckich Czesław Bielecki zapro-
ponował, by wzorując się na demokracji 
londyńskiej, prezydent raz w miesiącu 
odpowiadała na pytania warszawiaków, 
które zadawaliby ich reprezentanci, czyli 
radni. Dla zachęty sam przygotował 
broszurkę z 55 pytaniami.

Już po raz 21. setki warszawiaków będą 
uczestniczyć w dorocznym Biegu Powsta-
nia Warszawskiego. Nie jest to najstarsza 

impreza masowego biegania – starsze są Mara-
ton Warszawski i Bieg Niepodległości, którego 
tradycje sięgają międzywojnia.

Dla „niebiegaczy” pasja biegających miłośni-
ków sportowego samoudręczenia jest czymś 
przekraczającym możliwości zrozumienia. 
Tymczasem to biegowe szaleństwo trwa i zata-
cza coraz szersze kręgi! Dla jednych jest sposo-
bem na odchudzenie i zdrowy tryb życia, dla 
innych na poprawienie kondycji psychicznej. 
Niektórzy mówią wręcz o najmniej szkodli-
wym z uzależnień i wymykają się z domu na 
bieganie przy każdej możliwej okazji.

W Warszawie, przede wszystkim dzięki dzia-
łalności Warszawskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, fani truchtania mogą łączyć swoją 
pasję ze słuszną sprawą. W ramach programu 
„Zabiegaj o pamięć” organizowane są Bieg 
Konstytucji 3 Maja, Bieg Niepodległości i Noc-
ny Bieg Powstania Warszawskiego przy pochod-
niach. Na ten ostatni, który odbędzie się 30 lip-
ca, można się cały czas zapisywać na stronie 
www.wosir.waw.pl. – Jego trasa ma objąć miej-
sca, w których były prowadzone najcięższe wal-
ki powstańcze. Uczestnicy imprezy przebiegną 
przez Starówkę i koło jej najważniejszych punk-
tów oporu, koło PWPW i stadionu Polonii, 
Karową, Krakowskim Przedmieściem, wśród 
inscenizowanych scen walk – mówi Paweł 
Lech, przewodniczący Komisji Sportu, Rekre-
acji i Turystyki Rady Warszawy, sam zapalony 
zawodnik biegów na orientację i biegów ulicz-
nych. Dla tych, którzy nie czują się na siłach,  
by pokonać ten dystans, ale chcieliby wesprzeć 
uczestników i pokazać, że pamiętają o drama-
tycznych wydarzeniach z 1944 r., przez cały 
dzień w strefie startu będą rozdawane znicze, 
z którymi można pojawić się przy trasie.

Z kolei Bieg Niepodległości, którego uczest-
nicy biegną w białych i czerwonych koszul-

kach, tworząc żywą flagę Polski, jest organizo-
wany przez miasto po raz 33., ale jego historia 
sięga aż 20-lecia międzywojennego. Od 1930 r. 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
organizowała w listopadzie coroczne marszo-
biegi w... maskach przeciwgazowych i z karabi-
nami. Przyczyną tak oryginalnego wyposażenia 
biegaczy była powojenna trauma wywołana 
zastosowaniem gazów bojowych (pisaliśmy 
o tym szerzej w październikowym numerze 
„Stolicy” z 2007 r.).

Inne ważne biegi to m.in. październikowy 
„Biegnij Warszawo” – największa tego typu 
impreza w Polsce, w której startuje co roku 
ponad 10 tys. osób, czy Maraton Warszawski, 
poprzedzany cyklem przygotowujących zawo-
dów, czyli Pucharem Maratonu Warszawskie-
go. Oprócz tego mamy do wyboru kilka biegów 
i spacerów charytatywnych sponsorowanych 
przez firmy produkujące obuwie. A ponieważ, 
jak mówi Paweł Lech, najważniejszy w bieganiu 
nie jest wynik, lecz zdrowie, zapraszamy na 
start! Także niedowiarków. (ng) 

Bieg Powstania 
Warszawskiego

Radny Paweł Lech (z nr. 124) daje warszawiakom dobry przykład
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Do niedawna niemal w ogóle nie pisano o powstań-
cach z warszawskiej Pragi i wielu Polaków nie wie, 
że tam też walczono. Norman Davies w swym 

monumentalnym dziele „Powstanie” prawie nie wspomina 
o  działaniach powstańczych na Pradze, a Władysław Barto-
szewski poświęca im zaledwie kilka zdań. Czas wypełnić tę 
lukę. Temu celowi poświęcił większą część swojego życia Hen-
ryk Sztandau (ps. „Zatorski”), zbierając materiały do książki  
„6. Obwód Armii Krajowej – Praga” (wyd. TRIO, 2010). 

Henryk Sztandau, dawny oficer wywiadu 6. Obwodu AK, 
kawaler Krzyża Walecznych, po wojnie wieloletni pracownik 
Energopolu, pisał o sobie: Nie jestem historykiem, więc – nie 
prowadziłem wywodów na przykład o tym, czy godzinę „W” 
wyznaczono na właściwy moment. Skupiłem się na faktach 
i chronologii. Pracowałem wiele lat. Miałem zamiar przedsta-
wić przebieg sierpniowych walk na Pradze. Autor nie znalazł 
wydawcy dla swej książki i nie doczekał się jej publikacji, 
zmarł w roku 1990. Sprawa ruszyła dopiero w 2010 r., gdy 

Sierpień ’44 na Pradze
Jacek Głuski
Powstanie Warszawskie było narodową hekatombą. Jego bilans to ponad 200 tysięcy istnień ludzkich, zagłada 

miasta i bezmiar cierpień kilkuset tysięcy ludzi wysiedlonych i skazanych na poniewierkę. Stało się też grobem 

całego pokolenia stołecznej młodzieży, która poległa w nierównej walce. Czcząc poświęcenie warszawskich 

powstańców, nie należy jednak zapominać, że wybuchło ono nie tylko w lewobrzeżnej części stolicy. 

Na Pradze 1 sierpnia 1944 r. także rozpoczęła się otwarta walka z okupantem, krwawa, beznadziejna  

i równie bohaterska, chociaż znacznie krótsza

Panorama Pragi widziana z Powiśla, sierpień 1944 r.
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tekst został zgłoszony do Centrum Promocji Kultury w Dziel-
nicy Praga-Południe. Znaleźli się tam ludzie, którzy dostrze-
gli wielką wartość historyczną materiałów pozostawionych 
przez Sztandaua i doprowadzili do ich wydania. Dzieło 
Henryka Sztandaua trudno byłoby nazwać pracą historycz-
ną, choćby ze względu na brak przypisów. Wydawcy zdecy-
dowali o publikacji 800 stron maszynopisu jedynie po opra-
cowaniu redakcyjnym. Ukazała się książka żołnierza, a nie 
historyka i może na tym polega jej wyjątkowa wartość. 
Zawiera wiele relacji szeregowych żołnierzy i ich dowód-
ców, a także liczne dokumenty – meldunki bojowe i rozpo-
rządzenia, zarówno powstańcze, jak i niemieckie, a także te 
wydane przez polskie cywilne i wojskowe władze komuni-
styczne. Wyłania się z tego obraz powstańczej Pragi, który 
– gdyby nie ta publikacja – być może rychło poszedłby 
w zapomnienie. 

Przed godziną „W”
W dniach poprzedzających powstanie można było zaob-

serwować wycofywanie się Niemców. Od rana 23 lipca 
1944 r. – pisze Henryk Sztandau – ulicami Pragi maszero-
wały liczne grupy cofających się żołnierzy niemieckich, najczę-
ściej bez oficerów, w nieładzie. Żołnierze rozchodzili się  
po bocznych ulicach, by zdobyć żywność, siłą zabierali ją ze 
straganów. Można było odnieść wrażenie, że lada godzina 
pojawi się Armia Czerwona. Ten obraz szybko się jednak 
zmienił. Po poniesieniu wielkich strat w bitwie pancernej 
pod Wołominem wojska sowieckie zostały czasowo zatrzy-
mane, o czym pułkownik Antoni Chruściel („Monter”) nie 
wiedział, podejmując decyzję o rozpoczęciu powstania 
1 sierpnia. 

Tymczasem do Warszawy zaczęły napływać oddziały wzmac-
niające niemiecką obronę. Stanowiska zajęła artyleria, pojawi-
ły się jednostki pancerne, a do obrony mostów skierowano 
działa przeciwlotnicze z lufami wymierzonymi na wschód. 
Praga stała się terenem koncentracji wielu niemieckich jedno-
stek tyłowych, co znacznie utrudniło przegrupowywanie 
oddziałów AK. 

Przed godziną „W” 6. Obwód AK, podzielony na pięć rejo-
nów, miał 6360 żołnierzy dysponujących 272 karabinami, 
sześcioma ciężkimi i siedmioma lekkimi karabinami maszy-
nowymi oraz 10 pistoletami maszynowymi, 35 stenami i jed-
ną armatką przeciwpancerną. Oprócz tego żołnierze mieli 
1000 granatów i 600 butelek z benzyną. Tak więc tylko około 
trzystu żołnierzy uzbrojonych było w broń palną. Z takim sta-
nem uzbrojenia – pisze Henryk Sztandau – trudno było atako-
wać przeciwnika dysponującego czołgami, samochodami pan-
cernymi, artylerią, bronią maszynową, a nawet pociągiem pan-
cernym. Mimo to prascy powstańcy rozpoczęli walkę jedno-
cześnie z lewobrzeżną Warszawą – 1 sierpnia 1944 r. 
o godzinie 17.

Brama gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych  
u zbiegu ulicy Targowej i Wileńskiej, 1939-1944

Kościół św. Floriana przy placu Weteranów, lata 40.

Szkoła na Bartniczej, około 1930 r.
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Głównym celem było opanowanie mostów na Wiśle 
i zamknięcie dojazdów do nich, zdobycie dworców kolejo-
wych – Wschodniego i Wileńskiego – oraz blokada linii kole-
jowych. Do pozostałych priorytetowych zadań należało zdo-
bycie gmachu Dyrekcji PKP przy Targowej 74 i praskiej filii 
PAST-y przy Brzeskiej 24 (róg Ząbkowskiej). Poza tym 
powstańcy zamierzali m.in. opanować koszary przy ulicy 
11 Listopada, obiekty szkolne przy Kawęczyńskiej i most na 
kanale Wisła – Bug. Dowódca AK na Pradze, ppłk Antoni 
Żurowski napisał potem, że wiedział, iż przekazuje swym 
ludziom „rozkaz niewykonalny”. 

Generał „Monter” uzupełnił ten rozkaz „Końcowymi uwa-
gami przed godziną »W«”, w których m.in. czytamy: Nieza-
leżnie od walki o miasto pierwszorzędnego znaczenia nabiera 
niedopuszczenie sił niemieckich będących na wschód i zachód od 
stolicy. Główne zadanie pod tym względem polega na naszym 
6. Obwodzie, który musi nie tylko zamknąć dostęp do mostów, 
ale również i arterie prowadzące do nich. (...) Zdobyte czołgi 
i wszelkiego rodzaju działa natychmiast wykorzystywać do wła-
snych celów. Zdobytymi pojazdami mechanicznymi zamknąć 
ulice w formie barykad tam, gdzie barykady na czas nie będą 
zbudowane. Jeńców przy sprzęcie niemieckim zmusić do ujaw-
nienia techniki tego sprzętu.

W oficerkach i bez broni
Kiedy nadeszła godzina „W”, prascy akowcy z 6. Obwodu 

przystąpili do realizacji wszystkich przewidzianych zadań 
i zaatakowali kilkanaście niemieckich umocnionych obiek-
tów i pozycji. I tak, podchorążowie z plutonu 634 wyruszy-
li na budynek szkoły przy Bartniczej 3. Po drodze rozbroili 
ośmiu Niemców. Szkołę zajęli bez walki, bo niemiecka  
załoga wcześniej ją opuściła. Zdobyli także pięć przejeżdża-
jących ciężarówek i wzięli do niewoli kolejnych dziesięciu 
żołnierzy. Ppor. „Zakrzewski” zaproponował dowódcy  
zgrupowania, aby nocą zaatakować oddziały niemieckie sta-
cjonujące na Starym Bródnie i zdobyć większą ilość broni. 
Niemcy dysponowali wprawdzie ogromną przewagą,  
ale decydującą rolę miał odegrać element zaskoczenia. 
Niemcy wykazali jednak czujność i dostrzegli idący na roz-
poznanie siedmioosobowy oddział pod dowództwem  
ppor. „Adama”. Otworzyli silny ogień, wybijając cały polski 
oddział.

Por. Wiktor Sokólski („Herman”), dziś prezes środowiska 
kombatantów z 6. Obwodu, rozpoczynał powstanie uzbrojo-
ny tylko w jeden granat. – Liczyliśmy na to, że broń zdobę-
dziemy na Niemcach – wspomina dzisiaj. – Ale po zajęciu 
szkoły przy Bartniczej znaleźliśmy tam tylko około dziesięciu 
karabinów, a prócz tego jedynie hełmy i bagnety.

– Mieliśmy po 16 lat i rwaliśmy się do walki – mówi  
por. Roman Dębiński („Artur”). – Powstanie było nam 
potrzebne. A stało się tak, jak się stało.

Od lewej: por. Roman Dębiński („Artur”), por. Wiktor Sokólski („Herman”), dziś prezes środowiska 
kombatantów z 6. Obwodu AK, por. Jan Goldman („Gordon”)

Praska filia PAST-y przy ulicy Brzeskiej 24
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Por. Jan Goldman („Gordon”) pamięta, że gdy ogłoszono 
godzinę „W”, postanowił pójść na wojnę z fasonem, stukając 
wyglansowanymi oficerkami. Wstąpił do szewca i poprosił 
o wbicie nowych ćwieków w zelówki. Tej operacji przyglą-
dała się cała rodzina szewca, który za usługę nie wziął ani gro-
sza. Podbite oficerki dawały wspaniały odgłos.

Ppor. Leszek Rylski („San”), dziś major w stanie spoczyn-
ku, był dowódcą sześcioosobowej załogi Głównej Składnicy 
Meldunkowej 6. Obwodu. Dla obrony tej placówki otrzy-
mał cztery „filipinki” (powstańcze granaty chałupniczego 
wyrobu), jeden prawdziwy granat wojskowy i cztery butelki 
z benzyną. Sytuację niewiele poprawiał wis, który Rylski 
otrzymał po ukończeniu akowskiej szkoły podchorążych od 
ojca, przedwojennego dowódcy 43. Pułku Piechoty. Zda-
niem Rylskiego, Niemcy mieli na Pradze tak wielką przewa-
gę, że próby odebrania im zajmowanych pozycji niemal 
z reguły kończyły się niepowodzeniem, a sporadyczne suk-
cesy nie wpłynęły na zmianę tej sytuacji.

Pozorne zwycięstwa
Podsumowując pierwsze walki, dowódca ppłk Antoni 

Żurowski zwrócił uwagę także na lokalne zwycięstwa. Zano-
towaliśmy jednak sukcesy – pisał. – Należy do nich, przede 
wszystkim, zdobycie składów zbożowych i fabryki Schichta 
przy ul. Szwedzkiej, poczty przy ul. Ząbkowskiej, Mennicy 
Państwowej przy ul. Markowskiej, dworca kolejowego Warsza-
wa Wileńska, Dyrekcji Kolei na ul. Targowej róg Wileńskiej, 
Szkoły technicznej przy ul. Targowej, Rzeźni Miejskiej przy 
Sierakowskiego oraz Komisariatu Policji na Wileńskiej. 
Wymieniając pocztę przy Ząbkowskiej, miał na myśli gmach 
praskiej PAST-y, który podczas natarcia nocą z 1 na 2 sierpnia 
ponownie wpadł w ręce Niemców. Później powstańcy zostali 
zmuszeni do wycofania się także z gmachu Dyrekcji PKP  
i z Dworca Wschodniego, ponosząc ciężkie straty, bo Niem-
ców wsparł pociąg pancerny. W tym rejonie, i nie tylko tam, 
obrońcom brakowało amunicji.

Nie udały się próby wysadzenia linii kolejowych. Miażdżąca 
przewaga nieprzyjaciela nie pozwoliła na przejęcie kontroli 
nad mostami – Kierbedzia, Poniatowskiego, Średnicowym 
i Kolejowym, bronionymi przez artylerię, czołgi i broń 
maszynową. Próbny atak na most Kolejowy zakończył się 
śmiercią wielu powstańców.

Oddziały zgrupowane przy ulicy Floriańskiej, naprzeciw 
kościoła św. Floriana, ruszyły do natarcia na most Kierbedzia. 
Niemcy otworzyli zmasowany ogień z działek i broni maszy-
nowej, a strzelcy wyborowi zaczęli strzelać z kościelnych wież. 
Atakujący musieli się wycofać. Wszystkie mosty pozostały 
w rękach Niemców do końca powstania.

Zmasakrowane zostały oddziały próbujące dwukrotnie zdo-
być koszary dawnego 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej 
przy 11 Listopada.

Po dwóch dniach walk niemieckie czołgi panowały całkowi-
cie nad głównymi arteriami Pragi: Targową, 11 Listopada, 
Grochowską oraz wszystkimi ważnymi z wojskowego punktu 
widzenia obiektami prawobrzeżnej Warszawy. Przewaga nie-
miecka w uzbrojeniu dawała się odczuć na wszystkich odcin-
kach. Na przykład na Grochowie, należącym do III rejonu, 
wojska pancerne już w nocy z 1 na 2 sierpnia zablokowały 
oddziały powstańcze, które stanęły wobec groźby likwidacji. 
Rozkaz dowódcy 6. Obwodu o przejściu do konspiracji fak-
tycznie ocalił życie setkom żołnierzy, choć wielu z nich nie 
chciało mu się podporządkować.

Epizody
Przy Wileńskiej oddział powstańców wdarł się do Komisa-

riatu Policji. Por. Bronisław Gontarczyk („Bolek”) tak zwró-
cił się do zaskoczonych policjantów: „Bracia, wybiła godzina 
zemsty, kto z nami, niech nie oddaje broni, a kto nie chce iść 
z nami, niech nam nie przeszkadza!”. Do powstańców przyłą-
czył się tylko jeden policjant, który zginął tego samego dnia.

***
Por. Tadeusz Piętowski („Pan Tadeusz”) był 13 sierpnia 

1944 r. świadkiem zestrzelenia brytyjskiego bombowca, który 
dokonywał zrzutów dla powstania. Był to Liberator Mk VI 
schwytany uprzednio w wiązki reflektorów. Gdy pocisk arty-
leryjski trafił w jeden z czterech silników, samolot zaczął 
dymić i roztrzaskał się w jeziorku Kamionkowskim w parku 
Paderewskiego, tuż obok brzegu. Poległo sześciu członków 
załogi, a jednego, ciężko rannego, zabrali Niemcy.

Ppłk Antoni Żurowski 
(„Bober”, „Andrzej”, 

„Blacharski”), 
dowódca powstania 

na Pradze
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Minęły 42 lata. W sierpniu 1986 r. Warszawę odwiedziła 
grupa 120 brytyjskich kombatantów. Był wśród nich major 
H.C. Lyne, ten zestrzelony i wzięty do niewoli. Pamiętał, że 
jego samolot wpadł do jeziorka po prawej stronie Wisły. 
Kombatanci z RAF przekazali wówczas do zbiorów Muzeum 
Wojska Polskiego obraz brytyjskiego malarza J. Davisa „Libe-
ratory nad Warszawą”.

Trudna decyzja
Powstańcze ataki, mimo dzielnej postawy żołnierzy, zała-

mywały się, a przewaga ze strony nieprzyjaciela uniemożli-
wiała osiągnięcie większości zaplanowanych celów. Taki był 
wniosek z meldunków otrzymywanych przez ppłk. Żurow-
skiego po trzech dniach powstania. W tej sytuacji dowódca 
6. Obwodu wydał rozkaz przerwania walk i przejścia do kon-
spiracji. Czwartego sierpnia ppłk Żurowski pisał do „Monte-
ra”: Poszliśmy w bój zasobni w siłę ducha, lecz pozbawie- 
ni materialnych narzędzi walki – broni. Nie wolno nam 
sądzić, aby przełożony, który wydał nam rozkaz do rozpoczę-
cia walki, nie wiedział o naszych brakach i że lekkomyślnie 
pchnął nas do nierównych zmagań przeciwko druzgocącej prze-
wadze wroga.

Istnieją rozbieżności co do daty wydania rozkazu o przerwa-
niu działań powstańczych. Jedne źródła mówią o 4, inne o 6 
sierpnia. W niektórych częściach Pragi walki przerwano 
wcześniej, w innych później. Na przykład barykada przy ulicy 
Brzeskiej została porzucona już 2 sierpnia, gdy jej obrońcy 
wystrzelali całą amunicję.

Rozkaz ppłk. Żurowskiego o zaprzestaniu aktywnych dzia-
łań i powrocie do konspiracji został zatwierdzony przez „Mon-
tera” 10 sierpnia. Około 600 praskich powstańców przeprawi-
ło się przez Wisłę i kontynuowało walkę w oddziałach AK na 
Sadybie, Powiślu, Żoliborzu i w Puszczy Kampinoskiej.

W oddziałach, które zaprzestały walki i pozostały w ukry-
ciu, zapanowała bezczynność i niebezpieczna w każdym woj-
sku – nuda. Dowódca III rejonu, mjr Tadeusz Schollenberger 
(„Rakowski”, „Ajaks”) ogłosił konkurs poetycki, na który 
zgłoszono wiele utworów. Jury wyróżniło 12 prac. Konkurs 
wygrał „Ultor 693”, autor wiersza „1 sierpnia 1944”. Oto 
zakończenie tego utworu:

Składamy hołd Wam w dniach krwawego znoju
Bracia z Śródmieścia, Woli, Mokotowa...
Was za wzór biorąc, dzisiaj przysięgamy,
Że o tę ziemię męczeńską i świętą
Walczyć będziemy z mocą nieugiętą,
Że ją jedynie z krwią naszą oddamy,
Że kiedy pierwsze usłyszymy słowa,
Będące hasłem do walki otwartej,
Wstrząsną się pola starego Grochowa,
Myśląc, że walczy raz drugi – Pułk Czwarty.

Dowództwo IV rejonu 6. Obwodu AK – Praga. Od lewej: dowódca płk Henryk Bełdycki 
(„Pocisk”, „Stefan”), adiutant dow. ppor. łącz. Czesław Dąbrowski („Sęp”);  

łączniczki: Janina Robakiewicz-Drużyńska („Janka”), Zofia Białecka-Kozioł („Zosia”), 
Zofia Nałęcz-Pieśkiewicz („Sława”)

Maria Swech („Myszka”), łączniczka 6. Obwodu AK, zginęła w Kampinosie w 1944 r.
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Przewodniczący jury, rtm. Zygmunt Bargiel („Zygmunt”) 
wręczył zwycięzcy pierwszą nagrodę w postaci pistoletu auto-
matycznego Steyer. Zdobywca drugiej nagrody otrzymał 
pistolet Mauser, a nagrodę trzecią stanowiło pięć granatów.

Zdobycie Pragi
Radzieckie dowództwo skierowało do walk o Pragę  

47. Armię, której podporządkowano polską 1. Dywizję Pie-
choty im. Tadeusza Kościuszki. Atakujący napotkali silny 
opór, w wyniku którego w sumie zostało zabitych i rannych 
1792 polskich i ok. 6000 radzieckich żołnierzy. Odznaczył 
się Pierwszy Pułk Piechoty, który otrzymał nazwę „Praski”.

Kiedy 14 września Armia Czerwona weszła na Pragę, 
powstanie konało. Nie mogły mu skutecznie pomóc zrzuty 
broni dokonywane przez alianckie samoloty. Stalin, krytyko-
wany w brytyjskiej prasie za nieudzielanie Polakom pomocy, 
postanowił poprawić swój wizerunek i wysłał na odsiecz 
powstaniu żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego dowodzonej 
przez gen. Zygmunta Berlinga. Oddziały zostały zmasakro-
wane, walcząc na przyczółkach, których nie można było 
utrzymać wobec braku wsparcia lotniczego i artyleryjskiego. 
Łączne straty 1 Armii WP wyniosły 3764 żołnierzy – zabi-
tych, rannych i zaginionych. 

Dokonywanie w Warszawie desantu przez Wisłę było z woj-
skowego punktu widzenia zupełnie niepotrzebne. Miasto 
można było szybko zająć, nacierając ze zdobytego jeszcze 
w sierpniu przyczółka Magnuszewskiego. I tak się w końcu 
stało w styczniu 1945 r. We wrześniu 1944 r. Stalin potrzebo-
wał jednak desantu zakończonego klęską, im bardziej krwa-
wą, tym lepiej. Pragnął pokazać aliantom, że stara się pomóc 
walczącej Warszawie, podczas gdy w rzeczywistości chciał, 

Uroczystość poświęcenia sztandaru V rejonu 6. Obwodu AK
19 czerwca 1943 r.

Praski Kedyw DB-22, od lewej: strz. Stanisław Małoszczyk („Ignaś”) i kpr. pchor. Wiktor 
Dowalla („Wilk”) podczas transportu broni do lokalu konspiracyjnego,  

rejon ulicy Otwockiej

Obsługa ckm-u 1. Dywizji Piechoty WP w czasie walk o Pragę, 1944 r.

Msza na Pradze, 15 sierpnia 1944 r.
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aby powstanie wypaliło się do końca, stając się grobem pol-
skich patriotów.

Komendantem prawobrzeżnej Warszawy został dawny ofi-
cer sowiecki, odkomenderowany do 1 Armii WP, gen. Bole-
sław Kieniewicz. Wydał on rozkaz rozwiązujący wszystkie 
organizacje podziemne i wzywający ich dowódców do ujaw-
nienia się w ciągu dwóch dni. W przeciwnym razie miał ich 
czekać sąd polowy. Ppłk Antoni Żurowski zdecydował się na 
spotkanie z dowództwem Wojska Polskiego. Dalsze losy tego 
akowskiego dowódcy Pragi były dramatyczne.

Niewygodny dowódca
Antoni Władysław Żurowski to postać mało znana. Dla 

ludzi uważających, że w walce za ojczyznę, jeśli nie przyniosła 
zwycięstwa, należy obowiązkowo polec, a zawieszenie broni 
jest zbrodnią – Żurowski to żołnierz ze skazą. Dla komuni-
stów natomiast dowódca powstania na Pradze to człowiek, 
który skompromitował tak zwaną władzę ludową i zdemasko-
wał jej antypatriotyczną postawę.

Żurowski, urodzony w 1898 r. w Iłży, od młodości związał 
się z walką o niepodległość. Od 1917 r. – żołnierz I Kor- 
pusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, a potem 
24. Pułku Piechoty Legionów, uczestnik wojny przeciw bol-
szewikom, ranny w obronie Warszawy w 1920 r. W okresie 
międzywojennym – oficer sztabowy, odkomenderowany 
w 1938 r. do Korpusu Ochrony Pogranicza. Wrzesień 1939 r. 
zastał go jako majora, dowódcę batalionu KOP „Bereźne”.  
Po 17 września wyróżnił się w licznych bitwach obronnych 
toczonych przeciw Armii Czerwonej. Kampanię wrześniową 
zakończył pod Kockiem, walcząc w szeregach Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

Cesiu!
Piszę do Ciebie ten list, nie wiedząc, czy dojdzie. Opiszę 

Ci w możliwie jak najogólniejszych słowach swój los. Jak wiesz 
zapewne, ewakuowano mnie 12 sierpnia z Warszawy najpierw 
do obozu na 11 Listopada, do obozu przejściowego, skąd po 
2-tygodniowej pracy ewakuowano mnie do Pruszkowa (...). 
Możesz sobie wyobrazić, jak się czuję, jestem już prawie miesiąc 
poza domem z dala od rodziny i nie wiem, co się dzieje z ojcem 
i z matką, gdyż wiesz, jaki los spotkał Warszawę. (...)

Karta pocztowa napisana przez Kazimierza Popławskiego,  
przekazana do Muzeum Warszawskiej Pragi  

przez Krystynę Marię Popławską w 2008 r. 

Powstanie warszawskie nie spowodowało zniszczenia nasze-
go bloku. Na terenie Pragi było dużo zakładów przemysło-

wych. W obliczu bliskiej klęski okupant przeprowadzał systema-
tyczny demontaż urządzeń znajdujących się w polskich fabry-
kach i wywoził do Niemiec. Rozpoczęło się to już w czerwcu 
i lipcu 1944 r. Opustoszałe budynki były wysadzane w powie-
trze. Już w czasie powstania pozostała grupka niemców rozpo-
częła przygotowanie do zniszczenia budynków PZO. Nasz fron-
towy blok przylegał do ściany fabrycznej Polskich Zakładów 
Optycznych. Gdy pozostała niewielka grupka lokatorów zorien-
towała się, że ładunek niszczący jest montowany przy „wspól-
nej” ścianie, rozpoczęła rozmowy z niemcami. To byli zwykli 
niemieccy pracownicy, nie żadne gestapo, którzy widząc swój 
koniec, zgodzili się „za butelkę wódki” zmniejszyć zakładany 
ładunek i przełożyć go na drugą stronę budynku, nieprzylegają-
cą do naszego domu. W ten sposób budynek został uratowany.

Donata Blitek „Warszawa ul. Grochowska 320 – budynek 
mieszkalny”, wspomnienia spisane w styczniu 2010 r.
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Trzy tablice
O ile w lewobrzeżnej Warszawie powstańcy wyzwalali 

całe dzielnice, to na Pradze było to niemożliwe. Wykrwa-
wiali się w pierwszych atakach na ważne pod względem 
wojskowym obiekty, których w większości nie zdobyli. 
Z kolei z opanowanych już miejsc najczęściej musieli się 
wycofywać, bo do odparcia niemieckich kontrataków bra-
kowało broni i amunicji.

Pamiętajmy o praskich powstańcach, bo oni także walczyli 
bohatersko. Nie zapominajmy o ich dowódcy, ppłk. Antonim 
Żurowskim, który czynił, co mógł, aby ocalić swych żołnierzy 
– przed śmiercią w beznadziejnej walce, a potem – przed 
prześladowaniami ze strony władz komunistycznych.

Trzy pamiątkowe tablice ustawione w miejscach walk  
– pamięci ppłk. Antoniego Żurowskiego przy ulicy Gro-
chowskiej 272, pamięci żołnierzy 6. Obwodu AK na fronto-
nie kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla Pokoju przy 
Skaryszewskiej 12 oraz pamięci Mariana Stasiaka, żołnierza 
6. Obwodu, przy Targowej 70 – przypominają o praskim 
powstaniu, o czynie zbrojnym, jak na Polskę, nietypowym, 
bo zakończonym inaczej niż większość naszych sławnych 
klęsk. Przerwanym w momencie, gdy było już pewne, że 
zakończyć się może tylko zbiorową masakrą.    

Dziewięć zdjęć publikujemy dzięki uprzejmości  
Muzeum Powstania Warszawskiego

Ruiny kościoła 
św. Floriana, 1944 r.

Od początku okupacji działał w podziemiu – najpierw 
w ZWZ, potem w AK. Znany był m.in. pod pseudonimami 
„Bober”, „Andrzej”, „Blacharski”. W lutym 1943 r. został 
dowódcą 6. Obwodu AK – Praga.

Po zakończeniu walk powstańczych i wkroczeniu Armii 
Czerwonej oraz towarzyszących jej oddziałów 1 Armii WP 
Antoni Żurowski wezwał swych podkomendnych do ujaw-
nienia się i wstępowania do nowego wojska. Chciał uchronić 
ich przed prześladowaniami, a prócz tego gotów był walczyć 
przeciw hitlerowcom ramię w ramię także z żołnierzami pol-
skiej armii utworzonej w ZSRR. Władze komunistyczne 
oszukały tego prostolinijnego patriotę. Opublikowały komu-
nikat wypaczający odezwę Żurowskiego, głoszący, jakoby 
akowski dowódca podporządkował swych żołnierzy Polskie-
mu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego, a więc organowi 
politycznemu. Żurowski zaprotestował, więc go aresztowano 
i skazano na karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia. 
Więzienny transport kolejowy został zaatakowany przez par-
tyzantów z WIN, którzy uwolnili politycznych skazańców, 
a wśród nich ppłk. Żurowskiego. Oficer musiał się ukrywać 11 
lat. Dopiero w 1958 r. został zrehabilitowany. Żurowski zaczął 
działać w środowisku kombatantów AK. Pisał też wspomnie-
nia, które pod tytułem „W walce z dwoma wrogami” ukazały 
się już po jego śmierci. Zmarł w 1988 r. Był odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem 
Wojennym Virtuti Militari, a także Krzyżem Niepodległości.
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Prezydent 
powstańczej 
Warszawy

Postaci 31. prezydenta Warszawy wnikliwie opracowa-
ną biografię poświęcił profesor Marian Marek Droz-
dowski. Z jego książki „Marceli Porowski – Prezydent 

Powstańczej Warszawy” (wyd. VIPART, 2010) dowiadujemy 
się, że Porowski, urodzony w 1894 r., pochodził z polskiego 
patriotycznego Podlasia. Relegowany z gimnazjum w Bielsku 
Podlaskim, maturę zdał w Suwałkach i udał się na studia eko-
nomiczne do Petersburga. W latach 1917-1918 przeżył tam 
okrucieństwa rewolucji bolszewickiej, głodował; ten krótki 
okres pozbawił go wszelkich złudzeń co do komunizmu.

Po powrocie do Polski przez pierwsze 10 lat pracował 
w Departamencie Samorządu Terytorialnego MSW, a następ-
nie jako dyrektor biura Zarządu Związku Miast Polskich. Był 
bliskim współpracownikiem Stefana Starzyńskiego. Organizo-
wał samorząd w gminach, miastach, wśród wszystkich warstw 
społecznych, mieszczan, chłopów, ziemian. Wzywał do budo-
wy infrastruktury komunalnej, dróg, szkół, do walki z analfa-
betyzmem. Od 1930 r. redagował pismo „Samorząd Miejski”. 
Po przewrocie majowym rola samorządów miejskich była 
ograniczana. W 1934 r. rozwiązano Radę Miejską Warszawy 
i władzę w stolicy przekazano komisarzowi z ramienia rządu 
RP. Porowski kontynuował swoją działalność, walczył z bezro-
bociem, występował o kredyty dla Funduszu Pracy, by można 
było szerzej finansować miejskie roboty publiczne. 

Stanisław Jan Rostworowski 
Marceli Porowski, od 1941 r. Delegat Rządu RP 

Okręgu Warszawskiego, podczas Powstania 

Warszawskiego – 5 sierpnia – objął funkcję 

prezydenta Warszawy. Pełnił ją do kapitulacji 

2 października. Podczas procesu, jaki odbył się 

osiem lat po wojnie, na wniosek prokuratora 

Beniamina Wejsblecha, były prezydent 

powstańczej Warszawy został skazany na karę 

śmierci jako „wróg ludu”. Wyrok zamieniono  

na dożywotnie więzienie

Mieszkałam wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa na 
Pradze, przy ulicy Lubelskiej 8/10 (dziś w tym miejscu 

znajduje się piekarnia). (...) w 1944 miałam 10 lat. Daty naszego 
aresztowania nie pamiętam, było to w lecie 1944, w okresie 
powstania w Warszawie, następnego dnia po zestrzeleniu samo-
lotu do jeziorka Kamionkowskiego. 

O świcie Niemcy walili do wszystkich drzwi, krzycząc, żeby 
wychodzić i że jesteśmy aresztowani. Wyprowadzono nas pod 
karabinami, tak jak staliśmy, w letnich ubraniach, pozwalano 
brać najwyżej małe paczki żywności i popędzono w stronę 
Dworca Wschodniego – przez bramę wjazdową przy „Polusie” 
na wał kolejowy, gdzie stały bydlęce wagony. W tych nieuprząt-
niętych wagonach, z maleńkimi okienkami, upchano nas ciasno 
i zaplombowano. Niemcy krzyczeli, że jesteśmy warszawscy ban-
dyci polityczni. Po naszej ewakuacji dom, w którym mieszkali-
śmy, został spalony za to, że ktoś się tam ukrywał.

Wspomnienia Danuty Pastuszyńskiej spisała Halina Geber  
w latach 80. XX wieku

Podczas powstania 1944 w domu [przy Lubelskiej 8/10] 
przebywały panie z konspiracyjnego kierownictwa Służby 

Zdrowia – Praga, z którym współpracowała Zofia Mej. Gdy 
z początkiem sierpnia Niemcy otoczyli dom w celu wywiezienia 
mieszkańców, opłaciły się im i wyszły z okrążenia. Pozostałych 
mieszkańców domu (poza dwiema staruszkami) wywieziono 
do obozu w Pruszkowie (hale kolejowe), skąd dzięki znajomym 
pielęgniarkom przewieziono ich do Skierniewic, po czym 
zamieszkali nielegalnie we wsi Zalasek w Kampinosie.  
Wcześniej Stefana Bauma, męża Heleny Geber, odłączono 
w Pruszkowie od rodziny i wywieziono do obozu w Niemczech 
– skąd po wojnie powrócił. (...)

Wspomnienia Haliny Geber, spisane w 2009 r.

Wspomnienia są własnością Muzeum Warszawskiej Pragi

Notatnik 15-letniego Jana Rybaka, strzelca Polskiej Armii Ludowej,  
z zapiskami wydarzeń z warszawskiej Pragi z lipca – września 1944 r.
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Nadszedł czas wojny i okupacji. Mjr Starzyński, komisarz 
cywilny Warszawy, mianował Marcelego Porowskiego jednym 
z czterech delegatów administracyjnych dla miasta, przydzielając 
rejon południowej Pragi. Porowski dbał o zaopatrzenie ludności 
w żywność, współpracował z Obywatelską Strażą Pożarną, orga-
nizował prowizoryczne cmentarze.

Po kapitulacji Warszawy Marceli Porowski objął kierownictwo 
Miejskiego Biura Dzielnicowego Warszawa-Śródmieście. Został 
członkiem rady przybocznej Juliusza Kulskiego, komisarycznego 
burmistrza Warszawy. Wkrótce został też wicedyrektorem new-
ralgicznego Wydziału Rozdziału i Kontroli. W tym czasie Głów-
nym Delegatem Rządu na Kraj był znany mu z lat przedwojen-
nych były prezydent miasta Poznania Cyryl Ratajski. To on 
w 1941 r. wciągnął Marcelego Porowskiego do konspiracji, mia-
nując go Delegatem Rządu Miasta Stołecznego Warszawy. 
Nominat przyjął pseudonimy „Mazowiecki”, „Sowa”, „Wolski”. 
Jego pierwsze działania musiały zmierzać do wyodrębnienia 
administracji cywilnej z istniejących już zmilitaryzowanych 
struktur kierowanych przez starostę Ludwika Muzyczkę. Bar-
dziej widoczna aktywność Delegatury Warszawskiej zaznacza się 
w 1943 r., kiedy miała ona już 81 pracowników. Delegatowi pod-
porządkowany był Państwowy Korpus Bezpieczeństwa dowo-
dzony przez Bronisława Chajęckiego. Były też inne agendy 
– Cywilny Sąd Specjalny krypt. „Dworzec” i Ekspozytura Urzę-
du Śledczego krypt. „Start”. Istniały dwie Komisje Sądzące oraz 
Społeczny Komitet Antykomunistyczny „Antyk”. Wreszcie bry-
gada wywiadowcza krypt. „Stożek”, prowadząca obserwacyjną 
akcję antykomunistyczną. Wszystkie te agendy zwalczały agen-
tów gestapo, konfidentów i szmalcowników (prześladowców 
ukrywających się Żydów). Wydziały o aspiracjach społecznych 
działały jawnie przy Miejskiej Radzie Warszawy. Delegaturze 
podporządkowana była większość jawnej i niejawnej działalności 
oświatowej. Prowadzono też prace zmierzające do ochrony 
zabytków kultury narodowej, którymi kierował Stanisław 
Lorentz. Naturalnie Porowski, pełniący funkcję Delegata Rządu 
w warunkach konspiracyjnych, nie był w stanie bezpośrednio 
kierować wszystkimi wspomnianymi agendami.

Kiedy zbliżał się dzień wybuchu powstania, władze Polskiego 
Państwa Podziemnego wydawały różne odezwy i oświadczenia. 
Zapowiadano, że zaraz po wyzwoleniu stolicy od Niemców 
ujawni się Krajowa Rada Ministrów wraz z Delegaturą Warszaw-
ską i jej organami administracyjnymi. Uruchomione zostaną 
wszystkie dziedziny polskiego życia państwowego.

I stało się. 1 sierpnia 1944 r. wybucha powstanie. Porowski 
jako Okręgowy Delegat Rządu i Komisarz Cywilny przejmuje 
zwierzchnictwo nad Zarządem Miejskim Warszawy, z którego 
rezygnuje Juliusz Kulski. Zaczynają się dwa miesiące ścisłej 
współpracy Porowskiego z gen. Antonim Chruścielem ps. „Mon-
ter”, dowódcą Warszawskiego Okręgu AK. W ich wspólnych 
oświadczeniach często pada słowo „stolica”, by podkreślić, że bój 

toczy się o wolność Warszawy – stolicy Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej. W poszczególnych dzielnicach powstają rejo-
nowe delegatury. Na Starym Mieście działa starostwo grodz-
kie. Porowski do 26 sierpnia urzęduje na Starym Mieście, 
potem przechodzi do Śródmieścia. Jego rozporządzenia 
wzywają do ochrony mienia pozostawionego przez Niem-
ców, udzielania pomocy uciekinierom z innych dzielnic, 
wyszukania zakwaterowania dla 348 Żydów uwolnionych 
z obozu na ulicy Gęsiej, uruchomienia komitetu opieki nad 
dziełami kultury i sztuki. Po wizycie premiera Stanisława 
Mikołajczyka w Moskwie prezydent Porowski zamierza 
powołać Tymczasową Radę Miejską z udziałem przedstawi-
cieli czterech stronnictw niepodległościowych i członków 
PPR, która odmawia uczestnictwa. 10 września prezydent 
Porowski wysyła depesze do merów Londynu, Nowego Jor-
ku i Quebecu, w których przedstawia bohaterstwo samotnej 
walki Warszawy i wzywa do udzielenia pomocy. W następ-
stwie tego apelu nad Warszawą 18 września ukazują się eska-
dry samolotów ze zrzutami, które jednak często lądują na 
terytorium zajętym przez Niemców.

Siły powstańców słabną i powstanie musi upaść. 
W ramach uzgodnień z Niemcami stolicę opuszcza 154 tys. 
mieszkańców, a wśród nich również Porowski. W działalno-
ści politycznej do końca wojny już nie uczestniczy. Po 
wyzwoleniu wraca do Warszawy i podejmuje pracę w Depar-
tamencie Samorządu Ministerstwa Administracji Publicz-
nej, którym kierował min. Władysław Kiernik. Porowski 
jest ceniony, awansuje, w 1946 r. zostaje nawet członkiem 
Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnic-
twem Gospodarczym. Ale od wyborów w 1947 r. ministrem 
jest komunista Włodzimierz Wolski, nadchodzą mroczne 
czasy stalinizmu; Porowski popada w niełaskę, aż wreszcie 
8 grudnia 1951 r. zostaje aresztowany. Podczas procesu 

Marceli 
Porowski, 
prezydent 
Warszawy  

od 5 sierpnia  
do 2 października 

1944 r.
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10 lutego 1953 r., na wniosek prokuratora Beniamina Wejs-
blecha, były prezydent powstańczej Warszawy zostaje skazany 
na karę śmierci jako „wróg ludu”. Co prawda Sąd Najwyższy 
zmienia ten wyrok na karę dożywotniego więzienia, jednak 
pobyt w celi śmierci niszczy zdrowie pana Marcelego, który 
resztę kary odbywa głównie w szpitalu więziennym we Wro-
cławiu. 11 maja 1956 r. zostaje zwolniony, później zrehabili-
towany, do aktywności zawodowej już jednak nie powraca; 
umiera w Warszawie 21 października 1963 r.

Jakie przesłanie wynika z biografii Marcelego Porowskiego? 
Był to człowiek nadzwyczaj szlachetny, głęboko wierzący, ale 
choć światopoglądowo  bliski orientacji chrześcijańsko-demo-
kratycznej i ideologii wyznawanej przez Stronnictwo Pracy, to 
jednak przez całe życie bezpartyjny. Nie dążył do kariery  
politycznej ani awansów w administracji państwowej, lecz 
działał na rzecz umacniania roli samorządów w ustroju poli-
tycznym Polski. Przeciwstawiły mu się zarówno zarządzenia 
władz sanacyjnych, które prowadziły do etatyzacji samorzą-
dów, jak i ustawy wprowadzone w Polsce Ludowej, które rady 
narodowe całkowicie podporządkowały władzom partyjnym. 
Ale właśnie ukazanie sylwetki takiego człowieka, który miał 
ideę i przez całe życie jej służył, jest budującym wzorem dla 
współczesnych.   
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Anna Glińska-Piątkowska: Tymczasowy Komi-
tet Rewolucyjny Polski Dzierżyńskiego, Marchlew-
skiego i Kona czaił się już na probostwie 
w Wyszkowie, licząc na rychłą klęskę Polaków. 
A Lew Trocki wieścił 14 sierpnia, po zdobyciu 
Radzymina przez bolszewików: Szesnadcat’ wiorst 
i Jewropa! Mówił o Warszawie jako o wrotach do 
Europy. Było to tuż po zakończeniu obrad II Kon-
gresu Kominternu w Moskwie. Co Pan zachował 
z tych wydarzeń w filmie, który swą premierę 
będzie miał 30 września?
Jerzy Hoffman: – Narady tzw. komitetu bia-

łostockiego w Wyszkowie nie ma w filmie. 
Wypadła też międzysojusznicza misja woj-
skowa ententy, której przewodniczył Anglik, 
generał lord d’Abernon, później piewca tej 
wojny. Nie ma też francuskiego generała 
Weyganda ani kapitana de Gaulle’a, awanso-
wanego w czasie misji w Polsce na majora, 
wykładowcy taktyki w Rembertowie, póź-
niejszego prezydenta Francji. Ten film to nie 
podręcznik historii. To wielka historia miło-

sna na tle mielących młynów historii 
i śmiertelnego boju Polaków o istnienie. 
Inspirowała nas literatura pamiętnikarska 
z tego okresu, „Lewa wolna” Józefa Mackie-
wicza, „Cichy Don” Michaiła Szołochowa, 
no i oczywiście Izaak Babel.

Konsultant historyczny, prof. Janusz Cisek  
powiedział „Stolicy”, że rekomendował na użytek 
filmu czterotomowe „Kalendarium życia Józefa  
Piłsudskiego 1867-1935” swojego i Wacława 
Jędrzejewicza autorstwa, a także pracę samego 
Józefa Piłsudskiego „Rok 1920”, powieść autobio-
graficzną Babla „Konarmia” i jego „Wspomnienia 
1920” oraz wykłady z 1923 r. komfronta  
(komandira fronta) Michaiła Tuchaczewskiego. 
Brak w tym spisie wyjątkowej powieści „Lewa wol-
na” Mackiewicza, który walczył o Wilno w oddzia-
łach gen. Bułak-Bałachowicza i „Pożogi” Zofii  
Kossak-Szczuckiej? Tam dopiero są sceny,  
które kino kocha, a w których sami autorzy  
uczestniczyli!

– My, autorzy scenariusza, musieliśmy oczy-
wiście zapoznać się z literaturą  rekomendo-
waną przez konsultanta. Z „Pożogi” nie 
korzystaliśmy, to trochę wcześniejszy czas 
zamętu na Kresach po opuszczeniu ziem oku-
powanych przez niemiecki Ober-Ost. „Pożo-
gę” od „Lewej wolnej” różni zbytni subiekty-
wizm i emocjonalność autorki. Jej relacja 
pisana jest z punktu widzenia odczuć dzie-
dziczki. Ja widzę w „Lewej wolnej” Józefa 
Mackiewicza próbę zachowania dystansu  
do wydarzeń.

Prócz Oli i Jana, pary fikcyjnych bohaterów belle 
histoire d’amour, oraz Józefa Piłsudskiego,  
które z postaci Pan by wyróżnił?
– Z historycznych – zaraz po Józefie Pił-

sudskim – ważną postacią filmu jest osobisty 
adiutant Naczelnika Państwa płk Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski. Niewątpliwie też 
Wincenty Witos, polityk partii chłopskiej 
– premier czasu bitwy warszawskiej, niemeń-

Z JERZYM HOFFMANEM,  
reżyserem obrazu „Bitwa warszawska 1920”,  

tuż po ukończeniu montażu filmu rozmawia Anna Glińska-Piątkowska

Bolszewika goń, goń, goń!
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skiej, aż po zawarcie pokoju w Rydze 18 mar-
ca 1921 r. i nieco dłużej. Jest generał Błękit-
nej Armii Józef Haller, jest Władysław Sikor-
ski, jest szef sztabu generał Tadeusz Rozwa-
dowski. Oczywiście widoczni są bolszewicy: 
dowódca frontu Zachodniego Michaił 
Tuchaczewski, Lenin, Trocki, Stalin, grani 
przez aktorów Rosjan. Natomiast z fikcyj-
nych osób ważnymi postaciami są komisarz 
Bykowski i kapitan Kostrzewa. 

Składanie Wincentemu Witosowi propozycji objęcia 
stanowiska premiera wyglądało dość malowniczo. 
Witos miał właśnie zacząć – jak potem napisał 
– orkę pod łubin i nawozić swoje dwie morgi – gdy 
20 lipca 1920 r. do Wierzchosławic przybyła autem 
delegacja oficerów od Naczelnika Państwa…
– W momencie, kiedy bolszewicy zagrażają 

Warszawie, Piłsudski dymisjonuje Władysła-
wa Grabskiego (Michał Żebrowski), który 
stracił wiarę w zwycięstwo i zgodził się 
10 lipca na konferencji w Spa na wycofanie 
wojsk polskich na tzw. linię Curzona. Witos 
(Andrzej Strzelecki) tworzy Rząd Obrony 
Narodowej działający aż do 13 września 
1921 r. Był to rząd, w którym były premier 
Grabski objął tekę ministra skarbu, a socjali-
sta Ignacy Daszyński został wicepremierem. 
Chodziło o zmobilizowanie chłopów i lewi-
cy w sytuacji zagrożenia państwa polskiego. 
Witos pisze alarmującą odezwę do chłopów.

Widać rozdźwięk między endekiem Grabskim 
a wywodzącym się z PPS-u Piłsudskim? A ogólniej, 
obozem endecji reprezentowanym przez Romana 
Dmowskiego a obozem piłsudczykowskim? 
– Powtórzę, ten film nie jest podręcznikiem 

historii, ale podstawowe rzeczy opierają się 
na faktach. Zdymisjonowanie Grabskiego 
pokazuje jednak widoczną między nimi nie-
chęć, brak zaufania. Najjaskrawiej stanowisko 
endecji prezentuje w filmie postać historycz-
na, pewien ksiądz kanonik z Poznania, poseł 
na Sejm. Gra go Krzysztof Globisz.

Sięgnął Pan po niewykorzystany należycie w filmie 
talent (i urodę) Nataszy Urbańskiej kreującej 
postać Oli Raniewskiej. Odważny krok,  
bo to główna rola kobieca. Czy ją uniosła?
– Widziałem Nataszę na scenie tańczącą 

i śpiewającą. Zorientowałem się, że ma fanta-

styczny talent aktorski. Znam się co nieco na 
tym, bo na WGIK [Wszechrosyjski Państwo-
wy Instytut Kinematografii im. S.A. Gierasi-
mowa] w Moskwie na reżyserii musiałem też 
zrobić dyplom aktorski, grałem Sylwestra 
w „Szelmostwach Skapena” Moliera 
(1955 r.). Natasza nie gra, ona JEST na ekra-
nie! Kamera ją lubi. Doskonale panuje nad 
ciałem, ma niesłychaną sprawność fizyczną, 
którą zawdzięcza ciężkiej pracy.

Ewa Wiśniewska gra natomiast Adę... 
– Starą diwę, mentorkę naszej wschodzącej 

gwiazdy, duszę kabaretu, w którym pracuje 
bohaterka filmu Ola Raniewska.

Główny bohater Jan Krynicki jest oficerem Wojska 
Polskiego. Jego rolę odtwarza Borys Szyc. Świetny 
aktor, ale czy jako amant nie byłby lepszy  
dla filmu większy... przystojniak?
– Nonsens! Szyc ma w sobie coś z szaleń-

stwa Jamesa Deana w „Na wschód od Ede-
nu”, coś z Cybulskiego w „Popiele i diamen-
cie”, coś z postaci Kmicica kreowanej w 
„Potopie” przez Olbrychskiego! Ta cecha 
pozwala uwiarygodnić wiele z pozoru nie-
zrozumiałych poczynań bohatera, który nie 
jest oficerem, lecz nieco szalonym poetą z 
legionową przeszłością. Gdyby ten film 
robił ktoś inny, może by inaczej Szyca obsa-
dził. Ale to ja go robię! Mnie nie interesuje 
uroda amanta, bowiem najważniejszy jest 
talent! Największą sławę, poza takim np. 
Rudolfem Valentino, zdobywają aktorzy 

teatru i filmu nie swoją urodą, lecz talen-
tem. Już przy Olbrychskim-Kmicicu rozpę-
tano nagonkę, że mały, garbaty, ryży i 
brzydki. Dziś nikt sobie inaczej Kmicica nie 
wyobraża. Sztuka nie znosi demokracji. 
Wskazane jest, by nie być głuchym na to, co 
mówi otoczenie, ale dyrygent musi być 
jeden i jest nim reżyser.

Sotnika Kryszkina gra znany publiczności  
polskiej z roli Bohuna w Pańskim obrazie  
„Ogniem i mieczem” Aleksandr Domogarow…  
Jest biały czy czerwony?
– To Kozak! Babel wspomina o brygadzie 

Kozaków, którzy przeszli na stronę polską. 
Sotnik Kryszkin ratuje życie Janowi, naszemu 
bohaterowi. Pada wtedy pytanie: – Dlaczego 
wy, Kozacy, przeszliście na naszą stronę? Dla-
czego walczyliście o Polskę?

– Tu nie o Polskę chodzi, bo o nią wy się bije-
cie, ale jeśli bolszewicy was pokonają, to będzie 
koniec naszej wolności. Kogoś zostawił 
w domu?

– Żonę.
– To masz się za kogo bić. Bo mnie została 

tylko zemsta!

Kim jest Sofia Nikołajewna, którą gra rosyjska 
aktorka Olga Kabo?
– Tragiczną postacią, wdową po carskim 

pułkowniku powieszonym przez czerwonych. 
Dama, wykształcona najprawdopodobniej 
w Instytucie Błagorodnych Diewic, szkole dla 
rosyjskich szlachcianek w Sankt Petersburgu, 

Sławomir Idziak i Jerzy Hoffman na planie filmu „Bitwa warszawska 1920”
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20 zostaje kochanką komisarza Bykowskiego, by 
ratować własne życie.

A czekista Bykowski grany przez Adama Ferencego 
to jakaś konkretna postać historyczna?
– Taaak, jego pierwowzorem są czekiści, 

komisarze Armii Czerwonej! I tak jak jego 
„ojciec chrzestny” Feliks Dzierżyński też jest 
Polakiem. Bo komunizm nie jest formacją 
narodową. Poważną rolę odegrali w nim 
Polacy, Rosjanie, Żydzi, Gruzini, Ormianie, 
Węgrzy, Czesi. A straż przyboczną Lenina 
stanowili Łotysze. Nasz komisarz uosabia 
ideę komunizmu. Jego credo jest następujące: 
CzeKa [początkowo WczK – Wsierossijskaja 
Czriezwyczajnaja Komissja k Bor’bie s Kontr-
rewolucyjej i Sabotażom] jest największym 
wynalazkiem naszej rewolucji. Oto rewolucja 
francuska wynalazła gilotynę, ale ta miała za 
małą przepustowość, a więc rewolucja francu-
ska upadła! Nasza – mówi Bykowski – prze-
pustowość jest tego rodzaju, że nim wrogowie 
się opamiętają, to już żaden z nich żywy po tej 
ziemi chodzić nie będzie. 

Odbiera Pan chleb scenarzystom i sam pisze scena-
riusze. Dlaczego? Wprawdzie ten napisał Pan 
wspólnie z Jarosławem Sokołem, lecz po roku 1990 
bycie zosią-samosią jest dla polskich reżyserów 
typowe.
– Scenariusze do wszystkich moich filmów 

pisałem wraz ze scenarzystami, poza „Ogniem 
i mieczem”, ale tu sam Sienkiewicz był wspa-
niałym scenarzystą. A jeśli scenariusz pisany 
jest dla mnie, to któż moje potrzeby zna lepiej 
niż ja? Jestem współautorem scenariusza 
„Bitwy warszawskiej 1920” i mimo że w alfa-
becie H stoi przed S, to nazwisko Jarosława 
Sokoła widnieje przed moim. Bo większość 
scen napisał on! Kropka.

Wróćmy do roku 1920. Ślubu parze bohaterów 
udziela ksiądz legenda Ignacy Skorupka, którego 
gra Łukasz Garlicki. Postać ta spina klamrą losy 
pary, losy bitwy, losy Polski. Dramatyczna śmierć 
Skorupki w boju pod Ossowem w pobliżu Radzymi-
na 14 sierpnia 1920 r. wyglądała tak jak na obra-
zie Jerzego Kossaka czy została zmitologizowana, 
jak czyta się tu i ówdzie?

– Myśmy po prostu przeczytali kilka opi-
sów śmierci Skorupki. Jedni pisali, że zginął 
od kuli, drudzy, że od odłamka pocisku… ale 
zginął właśnie w takich okolicznościach! Tak 
się składa, że w jego ochotniczym oddziale 
nie wszyscy zginęli. I pozostawili relacje.

Kapitan Kostrzewa, którego gra Jerzy Bończak,  
ma pierwowzór?
– To czarny charakter, oficer żandarmerii. 

Czas wtedy był gęsty, a okoliczności wydoby-
wały z ludzi cechy zarówno dobre, jak i złe. 
Kostrzewa próbuje szantażować naszą boha-
terkę, chodzi o jej męża Jana.

Postać Piłsudskiego kreuje Daniel Olbrychski.  
Będą zastrzeżenia… Dostrzegam różnicę wieku 
między bohaterem a jego wcieleniem. Wódz Naczel-
ny miał w czasie wojny z bolszewikami 52-53 lata!  
Czym różni się postać Marszałka grana przez 
Olbrychskiego od wcześniejszych kreacji Zbigniewa 
Zapasiewicza, Janusza Zakrzeńskiego czy niezapo-
mnianego Jerzego Duszyńskiego w „Śmierci  
prezydenta”?

Ola Raniewska (Natasza Urbańska) i Jan Krynicki (Borys Szyc)
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– Nie wiem, osobowością, talentem, 
szczególnym błyskiem. Stworzył przekonu-
jącą postać charyzmatycznego przywódcy. 
Dzięki charakteryzacji uzyskaliśmy duże 
podobieństwo aktora do Piłsudskiego. 
A wiek? Marszałek bardzo wcześnie zaczął 
wyglądać na starszego niż był w istocie.  
Nie widzę problemu… Daniel przekopał 
archiwalne materiały wizualne i dźwięko-
we, razem postanowiliśmy odrzucić silny 
zaśpiew cechujący wymowę Piłsudskiego, 
by nie stwarzać efektu komicznego. Dziś 
prawie nikt tak nie mówi, wtedy akcent 
wileński był normą, słyszymy to w filmach 
z międzywojnia.

Wieniawę-Długoszowskiego kreuje Bogusław Lin-
da. Wieniawa był współautorem planu operacji 
kijowskiej w maju 1920 r. Wojsko Polskie prze-
prowadziło ją wraz z armią rządu Ukraińskiej 
Republiki Ludowej Petlury. Jak ważny jest Wie-
niawa w Pana obrazie? 
– Córka Wieniawy, Zuzanna Vernon, 

wspomina, jak jej ojciec żartował, że jedyną 
w życiu zdobycz wojenną przywiózł wła-
śnie wtedy z Kijowa. To prawosławny kru-
cyfiks i ona ma go do tej pory. To w rezul-
tacie tragiczna postać, w 1942 r. zakończył 
życie samobójstwem w Nowym Jorku. Sko-
czył z piątego piętra. Uniemożliwiono mu 
prawdziwą służbę Polsce, a bez niej życie 
straciło dla niego wartość. Pamięta się mu 
rzekomy wjazd konno do restauracji 
„Adria” w Warszawie. Masę mitów o nim 
krążyło! Że opój, że amator kobiet, lekko-
duch. Młodszego o 14 lat Wieniawę Pił-
sudski traktował jak syna. Wieniawa był 
legendą w międzywojniu. Pułkownik, 
potem generał, lekarz z wykształcenia, 
dyplomata, poliglota, malował i poetyzo-
wał. Zaprzyjaźniony był z wieloma ska-
mandrytami, Tuwimem, Słonimskim. Bar-
dzo inteligentny oficer, waleczny, honoro-
wy, pełen taktu. 

Polemizuje Pan z wrogami Marszałka, którzy 
nie docenili taktycznych zdolności Piłsudskiego 
i zwycięstwo pod Ossowem i Radzyminem przy-
pisali wymodlonemu „cudowi nad Wisłą”? A to 
przecież on zaproponował boczne uderzenie  
na bolszewików znad rzeki Wieprz… Natomiast 

generał Haller miał dać „rozkaz ośmiodniowych 
modlitw w intencji zwycięstwa polskiego oręża”.
– W jednej ze scen finałowych po odnie-

sionym zwycięstwie Naczelnik stoi z Wie-
niawą: – Wspaniałe zwycięstwo, Panie  
Marszałku!
Piłsudski: – O ile znam moich rodaków, 
przypiszą je komuś innemu.
Wieniawa: – O ile ja ich znam, powiedzą, 
że to cud!
Piłsudski: – Cud?
Wieniawa: – Cud nad Wisłą.
Piłsudski po namyśle: – A może to i prawda.

Pokazał Pan drastyczne sceny, sądy wojskowe, 
egzekucje bez sądów?
– Jest sąd wojskowy, podczas którego 

bohater, oficer Jan Krynicki, zostaje skaza-
ny na śmierć przez… Polaków. Z drugiej 
strony... komisarz bolszewik nie potrzebuje 
sądu, by zadawać śmierć.

Słynne jest zdanie Naczelnika, że nie możemy 
być tacy jak nasi wrogowie, zadawać cierpień 
niepotrzebnych… mścić się…
– Ale przeciw komuś i czemuś tak powie-

dział, nieprawdaż? Takie sprawy musiały 
się więc zdarzać…

Ambicją Pana było zrobić fresk historyczny…
– Powtórzę! Film nie jest podręcznikiem 

historii. Wszystkie jej meandry, począwszy 
od planów pochodu na Kijów po bitwę 
warszawską i niemeńską, można zwyczajnie 
studiować. Nie taka jest rola filmu fabular-
nego. Nie chciałem robić fresku. Nigdy 
bym tego filmu nie zrobił, gdyby nie zapro-
ponowane przez pana Mariusza Gazdę pie-
niądze – 10 mln złotych. Filmu o wielkim 
samodzielnym zwycięstwie Polaków, dru-
gim od czasów brawurowej wiktorii pod 
Kłuszynem w 1610 r.!

Co dziś zrozumieją młodzi ludzie ze skompliko-
wanej walki o wolność Polski po 123 latach zabo-
rów? Jak będą postrzegać zbrodniarzy – Trockie-
go, Lenina, Stalina, Dzierżyńskiego?
– To kino zaczyna się słowami Lwa Troc-

kiego, który dyktuje telegram po zwycię-
stwie nad Kołczakiem z salonki w pociągu 
pancernym: Dziś, gdy większość białych 
generałów została pokonana, niezwyciężona 
Armia Czerwona powinna dopomóc prole-
tariatowi Polski w obaleniu burżuazyjnego 
rządu. 

A młodzi zrozumieją wszystko, ponieważ 
na początku filmu idą materiały z I wojny 

Jan Krynicki i sotnik Kryszkin (Aleksandr Domogarow)
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mocarstwa, które rozebrały Polskę: Niemcy 
i Austro-Węgry przegrały wojnę, w Rosji  
bolszewicy rozpętali krwawą wojnę domową. 

A ten telegram od Trockiego triumfalnie 
odczytuje Lenin.

Napis na obelisku na Cmentarzu Poległych  
w Ossowie głosi:

14 sierpnia 1920 r.
Siedmiokroć odpieraliśmy
Hordy bolszewickie i tu
Padliśmy u wrót stolicy
A wróg odstąpił

– Napisy takie wzorowane są na  
Termopilach: Przechodniu idź, powiedz 
Sparcie… itd. Starałem się unikać patosu,  
ale film nie może nie ukazać wielkiej  
ofiary tamtych chłopców i dziewcząt  
– daru życia i krwi. Wystarczy tylko spojrzeć 
na daty ich urodzin i śmierci. I w bitwie 
1920 r., i w powstaniu 1944 r. jedna rzecz 
jest wspólna: ofiarowali Polsce swe bardzo 
młode życie.

Film został zrobiony w technice 3D. Pierwszy raz 
w Polsce. Mówi Pan: tego chce młodzież! Jaką prze-
wagę ma 3D nad obrazem konwencjonalnym? Czy to 
nie zwykłe – excusez le mot – efekciarstwo? Wybrał 
Pan do realizacji zdjęć Sławomira Idziaka, nominowa-
nego do Oscara za „Helikopter w ogniu”. Ten wybór 
wystarczyłby. 3D to nowość także dla samego Idziaka.
– Technika 3D to trzecia rewolucja w histo-

rii kina. Podczas pierwszej do śmierci „wiel-
kiego niemego” przyczynił się dźwięk. Pod-
czas drugiej doszedł kolor i usunął w cień 
obraz czarno-biały. My jesteśmy świadkami 
trzeciej rewolty. Uzyskujemy przestrzenność. 
Teraz w kinie są potrzebne specjalne okulary, 
za chwilę ich funkcja będzie wbudowana 
w ekran filmowy i telewizyjny. Jako cieka-
wostkę podam, że już w Moskwie w latach 
50. robiono takie eksperymenty, ale uznano 
je wtedy za zbyt drogie. A dziś to dla ludzi 
piękne widowisko, osiągnięcie nie do przece-
nienia. My to robimy pierwsi w Polsce i w 
Europie! Nakręciliśmy w 3D nie obraz science 
fiction, lecz żywych aktorów w żywych plene-
rach. Przenieśliśmy to w świat 3D. 

Idziak to jeden z najlepszych operatorów  
na świecie. To do niego należała inicjatywa 
zrobienia naszego filmu w 3D. Sam się uczył 
tego w biegu i sam stworzył całą grupę mło-
dych ludzi, będzie z 50 osób, którzy mogą 
pokazać efekt swej pracy na całym świecie. 
Dziś widziałem pierwszą postprodukcję. 
Efekty opracowania wielu ujęć są  
najwyższej klasy!

I ta perła ma błyszczeć tylko u nas w kraju?
– Przygotowujemy już wersję anglojęzycz-

ną. Dziś, gdy cały ekran światowy, poza Chi-
nami i Indiami, jest zdominowany przez kino 
anglojęzyczne, panuje w nim głód na realiza-
cje w 3D. Mamy szansę pokazać „Bitwę” na 
całym świecie. Tym bardziej że piękną muzy-
kę stworzył do niej Krzesimir Dębski, a liczy-
my na pewien drobiazg muzyczny – mam 
nadzieję, że będzie to wielki przebój śpiewa-
ny przez Nataszę Urbańską i Borysa Szyca do 
słów Jacka Cygana. Nazwaliśmy go roboczo 
„Śpiewką 1920”. Może powtórzy się sukces 
„Dumki na dwa serca?”...   

Ksiądz Ignacy Skorupka (Łukasz Garlicki)
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W tym roku dotarłem do publi-
kacji w „Iskrach” z 1929 r.  
(nr 35/36). W tygodniku tym, 

istniejącym od 1923 r. i założonym przez Wła-
dysława Kopczewskiego (dodam – mojego 
nauczyciela łaciny), a przeznaczonym dla mło-
dzieży szkolnej, znalazłem interesujące wspo-
mnienie o księdzu Skorupce.

Autorem artykułu zatytułowanego „Ksiądz 
Ignacy Skorupka” jest Bolesław Polkowski. Jak 
wynika z tekstu, Polkowski był jednym z har-
cerzy w drużynie prowadzonej przez księdza 
na terenie Rosji. Swoje wspomnienia spisał 
dziewięć lat po śmierci Skorupki. W sierpniu 
zawsze przypominana jest zwycięska bitwa 
warszawska 1920 r. i postać kapelana ochotni-
ków, poległego na przedpolu Pragi, pod Osso-
wem. Oto oryginalne fragmenty wspomniane-
go artykułu sprzed 82 lat:

Po czteroletnim pobycie w seminarium Igna-
cy Skorupka został skierowany do Akademii 

Duchownej w Petersburgu, gdzie w ciągu trzech 
lat studiował teologię. W lutym 1916 r. został 
wyświęcony przez JE arcybiskupa Cieplaka na 
kapłana. W tymże samym roku wyjechał do 
Bogorodzka pod Moskwą, gdzie pracował dla 
dobra kolonii polskiej: urządził kaplicę, założył 
ochronki, zapoczątkował zbieranie funduszy 
na powrót Polaków do kraju. Był nie tylko 
kapłanem, ale nauczycielem i przyjacielem 
młodzieży.

W 1917 roku zostaje przeniesiony do mia-
steczka Klińców na Czernichowszczyźnie. Od 
razu wszedł ksiądz w całokształt życia kolonii 
polskiej i zabrał się energicznie do roboty. Jest 
wszechobecny. Pracuje w Komitecie Pomocy 
Ofiarom Wojny w Związku Młodzieży Pol-
skiej. Jest drużynowym harcerzy. Jest prefektem 
w gimnazjum i szkole polskiej. Ba, nawet 
wykłada łacinę w ósmej klasie gimnazjum 
rosyjskiego. Daleko, hen na kresach buduje 
ksiądz Polskę. Buduje ją w sercach i umysłach 

młodzieży. Zakłada drużynę harcerską i odda-
je się jej z całym zapałem.

Nigdy nie zapomnę [pisze Polkowski] pod-
niosłej, wzruszającej chwili naszego przyrze-
czenia harcerskiego. Brzask... Las szumi… 
Zaciszna polana… Raz, dwa, trzy, cztery… 
kroczy drużyna – ksiądz prowadzi. Przy polo-
wym ołtarzu Msza Święta pod wtór ptasząt 
leśnych – komunia święta dla tych, którzy mają 
się stać rycerzami Polski. Stajemy w szeregu, 
ramię przy ramieniu. Drużynowy podchodzi 
do każdego z nas, patrzy głęboko w oczy i pyta 
„Czy chcesz zostać harcerzem?”.

Życzliwy, wyrozumiały, zawsze wesoły, dziel-
ny, o dobrych natchnionych oczach, pozyskał 
ksiądz Skorupka serca całej kolonii klinieckiej. 
W 1918 roku wraz z całą niemal kolonią 
wyrusza do Polski. Łódź stała się terenem pracy 
księdza Skorupki jako prefekta w latach 1918-
-1919. Potem zastępstwo w parafii Ojrzanów 
– Żelechów za Grodziskiem. We wrześniu 
1919 roku wraca do Warszawy, gdzie zostaje 
prefektem w ognisku Rodziny Marji na Pra-
dze. Napad bolszewicki odrywa księdza od pra-
cy codziennej, pamiętam jak jeszcze 1 sierpnia 
1920 roku żalił mi się, że go w konsystorzu nie 
chcą puścić na front – ale ja i tak pójdę. Dnia 
13 sierpnia podąża tam, gdzie świszczą kule. 
Staje na czele ochotników, dzieci. 14 sierpnia 
staje przed Stwórcą, by Mu złożyć raport, że 
Polska nie zginęła. Odszedł… Postać jego świe-
tlana piękne życie i bohaterska śmierć zostaną 
w Narodzie po wszystkie czasy.

Artykuł wspomnieniowy druha Polkowskie-
go jest świadectwem jego przeżyć, egzaltacji 
w dawnym stylu. Ale napisany został z sercem 
dla swego drużynowego. Godne uwagi jest 
zdjęcie z uroczystości przyrzeczenia, które 
zamieszczam obok. Niestety, drugie zdjęcie 
z biwaku (zastępu „Wilków”) nie nadawało się 
do druku. Tutaj widać skautów w chwili, gdy 
drużynowy odbiera raport od zastępu „Kogu-
tów” I Klinieckiej Drużyny Skautowej. Przy-
boczny, który salutuje, to T. Dąbrowski. Zgi-
nął na polu walki w jednym dniu ze swoim 
drużynowym.   

Z Pragi o Pradze

Drużynowy Skorupka
Paweł Elsztein
Od wielu lat zbieram materiały dotyczące księdza Ignacego Skorupki. 

W latach 30. ubiegłego wieku miałem możność poznać jego brata 

Kazimierza, a dziesięć lat temu zaprzyjaźniłem się z bratankiem kapłana, 

niedawno zmarłym synem Kazimierza, również Ignacym

Ksiądz Ignacy Skorupka ze skautami I Klinieckiej Drużyny Skautowej
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Zaintrygowany chciałem dociec 
– dlaczego? Niestety, niebawem 
pan Jerzy opuścił nasz ziemski 

padół, a mnie pochłonęło życie zawodowe 
i inne tematy. Po wielu latach pomny Wal-
dorffowego przekazu ponownie zaintereso-
wałem się Paderewskim, gdyż nadarzyła się 
po temu znakomita okazja. Rok 2010 UNE-
SCO ogłosiło rokiem Fryderyka Chopina 
i Ignacego Jana Paderewskiego. 

Kult Polaka
Po przestudiowaniu polskich publikacji 

o naszym wielkim rodaku i jego „Pamiętni-
ków” (spisanych przez Mary Lawton na pod-
stawie opowieści kompozytora i przez niego 
autoryzowanych) postanowiłem udokumen-
tować amerykańskie ślady Paderewskiego. 

Dzięki dotacji z Departamentu Dziedzictwa 
Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wraz z ekipą fotogra-
ficzno-filmową w ciągu kilku tygodni poby-
tu w Stanach Zjednoczonych penetrowali-
śmy różne archiwa, rządowe instytucje muze-
alne, a także zbiory prywatne. Konfrontacja 
była szokująca. Popularność – ba, nawet kult 
– Paderewskiego w USA (podobnie jak 
Heleny Modrzejewskiej) wydał się nie do 
wyobrażenia dla polskiego melomana, nie 
mówiąc już o przeciętnym obywatelu. Ogrom 
jego sławy, status idola i prestiż okazały się 
imponujące. 

Dla porównania: w Polsce największe wów-
czas widownie warszawskie – filharmoniczna 
i operowa mieściły po 2000 osób, a w 1932 r. 
do nowojorskiej Madison Square Garden na 

charytatywny koncert Paderewskiego przy-
było 16 tysięcy widzów (w czasach, kiedy nie 
było jeszcze multimedialnej reklamy!). A to 
tylko jeden z rekordów. Przykłady jego nieby-
wałej popularności można by mnożyć. Pade-
rewski (jak podają różne źródła) tylko w USA 
dał ponad 3000 koncertów, a na całym świe-
cie wystąpił dla wielu milionów ludzi.

Duchowy spadkobierca 
Chopina

Żeby zrozumieć fenomen Paderewskiego, 
trzeba prześledzić drogę, jaką przebył ten 
„król fortepianu” z Kuryłówki na rubieżach 
Rzeczypospolitej, gdzie się urodził, na najbar-
dziej prestiżowe sceny świata: Carnegie Hall, 
Metropolitan Opera czy Madison Square 
Garden w Nowym Jorku, a także równie słyn-

Kim był Ignacy Paderewski

Wiesław Dàbrowski
Kiedy kilkanaście lat temu Jerzy 

Waldorff przybliżył mi w rozmowie 

postać Ignacego Jana 

Paderewskiego, byłem zdziwiony 

i zażenowany. Zażenowany, gdyż 

niewiele wiedziałem o tym słynnym 

muzyku i wybitnym mężu stanu, 

polityku, filantropie, wielkim 

polskim patriocie, a zdumiony 

faktem, że mimo tak wielu 

historycznych dokonań i zasług  

dla ojczyzny, Paderewski w Polsce 

był i jest skrzętnie pomijany 
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ne sale koncertowe w Europie: w Paryżu, Lon-
dynie, Madrycie, Brukseli, Monako, Wiedniu, 
Lwowie, Warszawie etc. Wiara, tytaniczna 
praca, zmaganie się z własną słabością, pokora 
i talent to atrybuty, które wyniosły muzyka na 
światowe wyżyny sztuki i popularności. Ale 
muzyka to tylko jeden wątek działalności 
Paderewskiego, któremu nadzwyczajny, świa-
towy prestiż i status męża stanu umożliwiły 
skuteczną walkę o wolność i niepodległość 
Polski. Studiując dokumenty w amerykań-
skich archiwach, dowiedzieliśmy się, jak wiel-
ką osobistością dla Amerykanów był Pade-
rewski, a także jak bezpardonowo i instru-
mentalnie nasi ówcześni politycy i działacze 
wykorzystywali patriotyzm, wiarę w człowie-
ka, zaufanie i szczodrość Paderewskiego. 

Toteż już bez specjalnego zdumienia obser-
wowałem rozdętą polską celebrację obcho-
dów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopi-
na i niemalże całkowicie pominiętą 150. rocz-
nicę urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. 
Ta wielka dysproporcja to także wielki para-
doks – o tyle większy, że to nie kto inny jak 
Paderewski rozsławił imię Chopina na całym 
świecie, gdyż przed każdym swoim koncer-
tem (w sumie było ich około 6 tysięcy) wygła-
szał o nim przemowę i prezentował jego 

utwory, a także nadzorował redakcyjnie 
wydanie „Dzieł Wszystkich Chopina”. Pade-
rewski na zachodzie był uważany za ducho-
wego spadkobiercę Fryderyka Chopina, bo 
–  jak twierdziła krytyka – „nikt tak jak on 
nie potrafił swą grą oddać zawartości emocjo-
nalnej muzyki Chopina, nikt tak jak on nie 
potrafił oddać w swej grze kwintesencji pol-
skości, najgłębszego przeżycia i odczucia 
ducha narodu”.  

Świadectwo Rowny’ego
Duże emocje towarzyszyły nam w Waszyng-

tonie przed spotkaniem z jednym z nielicz-
nych żyjących świadków historii – emeryto-
wanym generałem armii amerykańskiej  
ambasadorem Edwardem Rownym. Negocja-
tor kontroli zbrojeń i doradca ds. wojskowych 
w administracjach pięciu kolejnych prezy-
dentów USA od Richarda Nixona do Geor-
ge’a Busha seniora generał Edward Rowny 
poświadczył w swojej wypowiedzi przed 
kamerą, że to Paderewski nakłonił po zakoń-
czeniu I wojny światowej prezydenta USA 
Woodrowa Wilsona, aby w swej Deklaracji 
pokojowej zamieścił punkt 13. mówiący 
o tym, że Polska, po 123 latach ciemiężenia 
przez zaborców, powinna odzyskać niepodle-

głość i być wolnym i suwerennym krajem. 
Paderewski mówił o tym na pokojowej konfe-
rencji w Wersalu (wspomagany przez prezy-
denta Wilsona) i sygnował własnym nazwi-
skiem traktat wersalski. Generał Rowny 
powiedział także: „gdyby nie Paderewski, 
jego idea, przekonanie do niej Wilsona i ich 
wspaniała walka o Polskę, nie byłoby wolnej 
Polski po pierwszej wojnie światowej”. 

Ignacy Paderewski, poproszony przez 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, 
zawiesił karierę artystyczną, by dla ojczyzny 
poświęcić się polityce. W 1919 r. przyjął tekę 
ministra spraw zagranicznych, a dwa dni póź-
niej został premierem. I to wszystko mimo 
braku aspiracji bo, jak pisał do Romana 
Dmowskiego: (…) żadnej roli politycznej 
odgrywać nie myślę (…) Nie mam do tego przy-
gotowania ani temperamentu. Władza mnie 
nie nęci, powaga ojca narodu nie pociąga, 
pośledniejsze stanowisko pożytecznego syna 
ojczyzny najzupełniej mi wystarcza. Pomimo 
krótkich, kilkumiesięcznych rządów udało 
mu się doprowadzić do przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu, uchwalenia Małej Kon-
stytucji, sformowania regularnej kilkudziesię-
ciotysięcznej armii polskiej, zorganizowania 
służb policyjnych i powołania dwóch wyż-

Madison Square Garden, 1932 r. Koncert charytatywny Paderewskiego na rzecz bezrobotnych muzyków w czasach wielkiego kryzysu

Fo
t. Z

e 
zb

ior
ów

 M
uz

eu
m 

Po
lsk

ieg
o 

w 
Ch

ica
go

Historia



26

szych uczelni: Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. W grudniu umęczony waśnia-
mi, koteriami i wściekłymi atakami przeciw-
ników politycznych złożył urząd. Wyjechał 
z kraju i powrócił do działalności koncerto-
wej. Mimo to – raz jeszcze poproszony 
– reprezentował nasz kraj w Lidze Narodów.

Pamięć Amerykanów
Kolejnym fascynującym etapem naszej ame-

rykańskiej eskapady była wizyta w Asheville 
u prywatnej kolekcjonerki pamiątek po Igna-
cym Paderewskim – Christine Smith. I tu 
kolejny szok. Christine na nasz zapowiedzia-
ny przyjazd urządziła w wynajętej sali (około 

400 m²) profesjonalną wystawę. Wielość, róż-
norodność i unikatowość pamiątek po Pa-
derewskim pieczołowicie zabezpieczonych 
w gablotach, oprawione w ramki zdjęcia 
i dokumenty, olbrzymi filmowy baner „Sona-
ty księżycowej”, udekorowany kwiatami por-
tret Paderewskiego wprawiły nas w osłupie-
nie. Pomyślałem, jakie silne i wzniosłe musi 
być uczucie, które każe tak bezinteresownie 
wielbić czyjąś sztukę i charyzmatyczną  
wielkość. Najstarsze zdjęcie Paderewskiego 
z kolekcji Christine Smith pochodzi z 1878 r. 
(artysta miał wówczas 18 lat). Christine zgro-
madziła też programy ze wszystkich 20 tras 
koncertowych muzyka w USA, a także liczne 
z występów w Europie i Ameryce Południo-

wej, dziesiątki listów, portretów etc. Bezcen-
nej wartości historycznej jest oryginał listu 
napisanego na papeterii Białego Domu z pod-
pisem prezydenta Franklina Delano Roose-
velta, w którym pisze on o Paderewskim jako 
o „współczesnym nieśmiertelnym”. 

Równie interesujące jak spotkanie z Christi-
ne Smith było to z Sabiną Logisz, opiekunką 
(przez 70 lat) pamiątek po Paderewskim 
zgromadzonych w Muzeum Polskim w Chi-
cago (zmarła dzień przed swoimi 94. urodzi-
nami, w listopadzie 2010 r.). Niesamowite 
wrażenie zrobił na nas apartament z nowojor-
skiego hotelu Buckingham, w którym ostat-
nie miesiące mieszkał i gdzie 29 czerwca 
1941 r. zmarł Ignacy Paderewski, pieczołowi-
cie odwzorowany w chicagowskim muzeum, 
wyposażony w oryginalne meble i sprzęty, 
a także akcesoria osobistego użytku ze złotym 
piórem, którym Paderewski podpisał traktat 
wersalski. 

 Symbol walki o wolność
Niestety, z powodu szczupłości miejsca nie 

da się opisać wszystkiego, co przeżyliśmy 
i udokumentowaliśmy na wschodnim wy-
brzeżu USA. Dlatego zamierzamy zrealizo-
wać obszerną wystawę, a także film dokumen-
talny temu poświęcony. Mimo to nie można 
pominąć tu jeszcze dwóch wizyt u członków 
Paderewski Memorial Committee: nowojor-
skiego historiografa, malarza i fotografa Jerze-

29 czerwca 1992 r. prochy kompozytora zastały sprowadzone do Polski. Na zdjęciu wyjazd konduktu z trumną Paderewskiego z Narodowego Cmentarza w Arlington pod Waszyngtonem

Pióro, którym Ignacy Paderewski podpisał traktat wersalski
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go Kossa, a także światowej sławy rzeźbiarza 
monumentalisty Andrzeja Pityńskiego 
z Johnson Atelier Technical Institute of 
Sculpture w Mercerville.

Jerzy Koss, zamieszkały w Nowym Jorku na 
słynnej 5. Alei, jest autorem kilkuset tysięcy 
zdjęć. W ubiegłym roku przy okazji zorgani-
zowanego przez Fundację AVE ARTE (www.
avearte.pl) uroczystego koncertu w 150. rocz-
nicę urodzin Paderewskiego pokazywana była 
wystawa fotografii Kossa zatytułowana „Ser-
ce Paderewskiego” o wędrówce serca i ciała 
kompozytora po jego śmierci.

W pracowni Andrzeja Pityńskiego spotkało 
nas kolejne zaskoczenie: ten od 38 lat mieszka-
jący w Stanach Zjednoczonych potomek pol-
skich żołnierzy powstańców, flisaków z Ulano-
wa, rzeźbi pomniki (eksponowane w wielu 
miastach Stanów Zjednoczonych) o patrio-
tycznej polskiej tematyce. Mogliśmy podzi-
wiać modele pomników Jana Pawła II, Tade-
usza Kościuszki, kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Ignacego Paderewskiego etc. Pityński 

jest m.in. autorem płaskorzeźby zdobiącej 
i skrywającej urnę z sercem Paderewskiego 
w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Doylestown (Pensylwania), 
miejscowości popularnie zwanej amerykańską 
Częstochową.

To dopiero początek naszego odkrywania 
i przywracania Polakom świadomości kim był 
i co dla Polski uczynił ten „król fortepianu”, 
„prezydent ministrów”, o którym John Fitzge-
rald Kennedy, odsłaniając tablicę pamiątkową 
na cmentarzu w Arlington, powiedział: „Nie-
zwykłe było, jak połączył swe dwie drogi życio-
we genialnego muzyka i męża stanu z takim 
oddaniem swej ojczyźnie, że niemal sam jeden 
uświadomił prezydentowi Wilsonowi niedolę 
Polski, zyskując jego pomoc w zapewnieniu jej 
niepodległości po I wojnie światowej, i jako 
premier jej rządu przekonywał do kwestii pol-
skiej na konferencji wersalskiej. W swych 
podróżach po całym świecie w latach 20. i 30. 
stał się symbolem tej długiej i niezwykłej histo-
rii walki Polaków o wolność”.   

Rzeźbiarz Andrzej Pityński na tle płaskorzeźby 
skrywającej urnę z sercem Paderewskiego
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Wiesław Dąbrowski – filmowiec, dokumentalista, 
producent, autor filmów, m.in. „Henryk Wars. 

Pieśniarz Warszawy” i „Michał Urbaniak, 
nowojorczyk z wyboru”, nagrodzonego 

Gold Remi Award na festiwalu w Houston. 
Był pomysłodawcą i współreżyserem koncertu 
w Teatrze Polskim, zorganizowanego z okazji 

150. rocznicy urodzin Ignacego Paderewskiego
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Wyględów, pierwotnie Wyględy, to dawna wieś 
szlachecka położona między Rakowem, Wierz- 
bnem i Zbarżem (Zbarzem). Dzisiaj jej lokali-

zację wyznaczają ulice: Miłobędzka, Spartańska, Wołoska, 
a zwłaszcza ulica Racławicka, wzdłuż której dalej na zachód 
rozciąga się park Wyględów, a opodal jedna z ulic nosi nazwę 
Wyględowska. 

Wieś miała wielu właścicieli. W 1773 r. przekazano ją war-
szawskiemu szpitalowi św. Rocha. Wówczas postawiono tu 
browar, kuźnię, wiatraki i karczmę. Pod koniec XIX stulecia 
osadę zniszczono i zbudowano fort Mokotów z esplanadą. 
Na miejscu przeprowadzonej drogi międzyfortowej powsta-
ła ulica Racławicka. Przez park Wyględów przechodzi ulica  
Do Fortu.

Archeologia językowa  
– Wyględów i Szopy

Obecnie używana nazwa Wyględów jest wtórna. Struktu-
ralnie niemotywowana forma z przyrostkiem -ów, która 
sugeruje typ nazwy dzierżawczej, zaciera rzeczywistą 
genezę nazwy. Pierwotna postać Wyględy wywodziła się  
od staropolskiego czasownika ględać, glądać „patrzeć, wypa-
trywać, szukać”, który z czasem, aż do dziś, zaczął występo-
wać prawie wyłącznie w formach z przedrostkami (doglą-
dać, oglądać, przyglądać się, wyglądać, zaglądać itp.). Rze-
czownikowe pochodne formy wyglądy, wyględy o znacze-
niach „wyglądanie, wyczekiwanie”, „wygląd, perspektywa” 
i gwarowe „okno” pojawiają się w literaturze pięknej jesz- 
cze w XIX wieku (u Józefa Ignacego Kraszewskiego czy Ste-
fana Żeromskiego). W tym kręgu znaczeniowym należy 
upatrywać genezy nazwy wsi Wyględy, która zapewne odzna-
czała się charakterystycznym położeniem lub określoną 
kondycją mieszkańców, nastawionych na wyglądanie lub 
wyczekiwanie.

Do dziś zachowała się pamięć o nazwie Szopy Polskie, 
a jej ślad widnieje w niektórych kartograficznych obrazach 
tej części miasta, którą obejmuje swoimi granicami obecna 
dzielnica Mokotów. Nazwa odnosi się w nich do terenu 
znajdującego się na północ od zbiegu ulicy Puławskiej z aleją 
Wilanowską.

Kiedyś obszar ten należał do wsi znanej od połowy XV wie-
ku jako własność rodu Wierzbowów. W 1580 r. wieś przeszła 
na własność karmelitów bosych, a po 1795 r. stała się własno-
ścią rządową.

Nazwa Szopy odnosi się nie do dawnej wsi, ale do osad two-
rzonych na jej terenach. I tak na terenach należących do wsi 
powstała kolonia Szopy Polskie. Z kolei inna kolonia utwo-

Ludzie i słowa

Kwiryna Handke
Nazwy „Wyględów” i „Szopy” odnoszą się do miejscowości, które leżały na obszarze dzisiejszej dzielnicy 

Mokotów. Pamięć o nich zachowują jeszcze starsi mieszkańcy Warszawy, zachowywana jest także w niektórych 

publikowanych materiałach kartograficznych i utrwalana w nazwach obiektów miejskich

Ulica Miączyńska 
(od Głogowej) 

– dawny Wyględów
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rzona na terenach folwarku została nazwana Szopy Niemiec-
kie. Ta druga rozciągała się na zachód od obecnej ulicy 
Puławskiej, wzdłuż ulicy Wielickiej. Należały do niej rów-
nież pola uprawne pod Skarpą, między ulicami: Piaseczyń-
ską, Jaworowską, Sobieskiego i Idzikowskiego. Zróżnicowa-
nie nazw wynikało z ludnościowego składu każdej z tych 
osad. Szopy Niemieckie na początku zamieszkiwali wyłącznie 
koloniści, którzy przybyli tu z zachodu Europy i którzy 
zazwyczaj byli utożsamiani z Niemcami. Z czasem skład lud-
ności się zmienił, co tak dokumentował Jerzy Kasprzycki: 
W latach 30. naszego stulecia [XX wieku] Szopy Niemieckie 
przemieszały się już ludnościowo. Z potomkami kolonistów 
z zachodu Haagami, Ochmanami, Hessami, Schulzami sąsia-
dowali Jałoszyńscy, Łaszkowscy, Pyzelowie ( Jerzy Kasprzycki 
„Korzenie miasta”, t. IV, Veda, 2000).

Ponadto w pierwszej ćwierci XX stulecia w przestrzeni 
Warszawy istniała jeszcze jedna nazwa – Szopy Francuskie 
(usytuowane w granicach Szop Polskich). Określano nią 
teren w bezpośrednim sąsiedztwie Skarpy, w okolicy dzisiej-
szych ulic: Zawrat, Idzikowskiego, Ikara, Czerniakowskiej, 
Domaniewskiej. Nazwa, utworzona na wzór poprzednich, 
zwłaszcza że dotyczy terenu w pobliżu dawnych kolonii 
o podobnych nazwach, ma jednak inny niż tamte rodowód. 
Kasprzycki przypuszcza, że może upamiętniać francuskich 
emigrantów działających w tych stronach na początku XIX 
wieku, takich jak Henryk Bonnet czy Ludwik Sauvan, który 
założył zakład wodoleczniczy, wykorzystując źródła bijące 
u  podnóża Skarpy.

Skąd wzięła się nazwa Szopy? Jej źródłosłów jest bardzo 
dawny i wiąże się nie tylko z podstawowym znaczeniem 
wyrazu szopa „prowizoryczny budynek drewniany, przezna-
czony do przechowywania narzędzi, wozów; chwilowe 

Tereny przy ulicy 
Idzikowskiego  

– dawne  
Szopy Polskie

Ulica 
Piaseczyńska 58 
– pozostałości 

folwarku kolonii 
Szopy Niemieckie

schronienie dla zwierząt domowych itp.”, ale również ze zna-
czeniem odnoszącym się do funkcjonowania parlamentary-
zmu I Rzeczypospolitej. Otóż w dawnej Polsce szopą nazy-
wano prowizoryczny budynek, w którym zasiadali senatoro-
wie podczas Sejmu elekcyjnego. Zygmunt Gloger w „Ency-
klopedii staropolskiej” tak go opisał: Budynek ten, 
wystawiony w środku okopanego miejsca na polu elekcyjnym, 
kryty był tarcicami, a ściany miał z płótna. Pierwszą taką szo-
pę wystawiono na elekcję Zygmunta III. Podczas obioru Hen-
ryka był to tylko namiot zrobiony z kosztownych materyi pozo-
stałych po Zygmuncie Auguście. Wystawienie szopy należało 
do marszałka wielkiego, na koszt skarbu publicznego. Przy 
wyborze Stanisława Augusta szopa miała dach i boki z tarcic. 
Po elekcyi zwykle szopę palono. Kitowicz wspomina, że po elek-
cyi Poniatowskiego, na jego intencję, Wessel, podskarbi wielki 
koronny, darował szopę plebanowi z Woli i Furniemu, rotmi-
strzowi węgrzynów marszałkowskich.

W XIX stuleciu znany był zwyczaj, co między innymi wią-
zało się z wojskiem, zabudowywania terenów szopami, czyli 
wozowniami, kramami, straganami, magazynami płodów 
rolnych i drobnymi wytwórniami. 

Jak widać, szopy, o podstawowym znaczeniu „prowizorycz-
ny budynek”, miały w naszych dziejach rozmaite przeznacze-
nie. Mogły również stanowić podstawę nazw własnych typu 
kulturowe, to znaczy związanych z działalnością człowieka. 
Z braku danych źródłowych mniej prawdopodobna jest 
możliwość pochodzenia nazwy Szopy od nazwiska Szop 
(w liczbie mnogiej Szopy), pierwotnego właściciela terenu, 
na którym powstały kolonie, a skąd mogłoby się wywodzić 
nazwisko Szopski.

Nazwy Szopy Polskie, Szopy Niemieckie, Szopy Francuskie 
oficjalnie przestały istnieć w 1916 r., gdy te osiedla włączono 
do Warszawy.   Zd
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Historia ich miłości to jedna 
z rodzinnych legend. Byli równo-
latkami, bo oboje urodzili się 

w 1884 r. Każde z nich było jednak innego 
wyznania. On katolik, a ona luteranka, jak 
zresztą większość XIX-wiecznych mieszkań-
ców Saskiej Kępy. On ubogi, ona z domu dość 
bogata. On urzędnik kolejowy uczący się 
w szkole handlu, ona pobierała prywatne lek-
cje malarstwa u Wojciecha Gersona. Naj-
pierw musieli się kryć ze swymi uczuciami. 
Rodzice Karolci niechętnie patrzyli na ubo-
giego starającego się. Dlatego w kontaktach 
pomagały listy, często wręczane przez umyśl-
nych. To dzięki nim można poznać panujące 
między młodymi emocje i rozterki targające 
Antkiem, a także... wyobrazić sobie Saską 
Kępę sprzed stu lat. 

Napisz w kartce, co Ci 
przynieść z Warszawy

Może ja ciebie i nie kocham, nie wiem. Wiem 
tylko, żeś dla mnie na świecie najświętsza, naj-
lepsza, wiem to i dlatego smutno mi, gdy Cię 
nie widzę, wiedz dałbym ci całe swe życie, 
wszystkie Twe cierpienia wziąłbym na siebie. 
Nie wiem, co to może być, czy przyzwyczajenie, 
czy przyjaźń?

Kochankowie spotykają się głównie w nie-
dziele, ale czasem udaje się Antkowi przypły-
nąć na Saską Kępę w środku tygodnia. Zawsze 
z kupionym w pobliskiej Warszawie drobnym 
upominkiem dla ukochanej. W środę przyjdę 

do Ciebie, przyniosę Ci „Dobrą Gospodynię”. 
Napisz w kartce, co Ci przynieść z Warszawy, 
tylko powiedz prawdę. (…) A może Ty wątpisz 
o mojej miłości, Karolciu. Nie. Ja od naszego 
poznania się nie zmieniłem się ani krzty. Zre-
sztą wiesz, co Ci powiem, ja już nie będę taki 
smutny, bylebyś Ty tak nie cierpiała.

Opisana przez Antka Saska Kępa z począt-
ku wieku to wieś bez zbudowanych w dwu-
dziestoleciu willi. Nie istniała też najdłuższa 
nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce ulica, 
czyli nadwiślańska arteria – Wał Miedze-
szyński, który zaczęto budować dopiero 
w 1906 r. 

Kiedy Antek przepływa do Karolki łódką, 
na Saskiej Kępie mieszka niewiele ponad set-
ka mieszkańców w zaledwie 14 domach, 
z których jeden kilka lat później otrzymał 
adres Walecznych 37. Tam mieszka Karolka 
z ośmiorgiem rodzeństwa. Z listów przypły-
wającego do niej Antka wiadomo, że czło-
wiek, który miał łódkę i czekał na zakocha-
nego, by znów przewieźć go na Solec, nazy-
wał się Władek Majewicz. Jego dłubanka po 
stronie Saskiej Kępy wyciągana była na 
brzeg… pastwiska. W 1901 ani nawet 
w 1903 r. nie ma tam jeszcze żadnej plaży. 
Saska Kępa, jako wieś wydzielona z Warsza-
wy po powstaniu styczniowym, pełna jest 
pastwisk i łąk. Widać to na malowanych ole-
jem na desce obrazkach autorstwa Karolki, 
która okazuje się pojętną uczennicą Wojcie-
cha Gersona. 

Zimy są wtedy ostre, a lata upalne. Antek 
w listach prosi, aby Karolcia nie martwiła się 
o niego, bo gdy w lecie za długo będzie z nią 
spacerował, to na noc zwyczajnie pójdzie „na 
siano na górę”. W końcu obok drewnianego 
domku jest i stodoła, i obora. A w nich  
mnóstwo siana zebranego z okolicznych 
pastwisk. 

Gdy czekającego na pastwisku Władka 
Majewicza już nie ma, a na sianie nocować 
nie można, bo w domu Karolki kolejna awan-
tura z powodu nieodpowiedniego starającego 
się, Antek biegnie drewnianym mostem 
z Kępy na Pragę, a potem mostem Kierbedzia 
do Warszawy. Stamtąd piechotą (rzadko 
dorożką) do Mokotowa. 

Pamiętaj Karolciu, moja 
będziesz 

Ówczesna Kępa na pewno jest piękna o każ-
dej porze dnia i... nocy. Jej urodę zauważa 
i Antek, bo pisze do Karolki: Wyobrażam 
sobie, jak cudownie teraz musi być na Kępie 
w nocy, bo księżyc się odbija w tej wodzie, co  
na łąkach jest i jakby na ziemi było drugie nie-
bo, choć to tylko tak się zdaje, bo ta ziemia to 
drugie piekło. 

O ile pierwsza część zdania pokazuje, że 
Kępa to naprawdę teren wilgotny i podmo-
kły, o tyle druga odnosi się do ich miłosnej 
sytuacji. Nie jest łatwo. Antek pragnie poślu-
bić Karolkę, ale... czy zwykły urzędnik kolejo-
wy i handlowiec to dobra partia dla damy 

Jak pradziadek Antoni 
do prababci Karoliny 
na Saską Kępę pływał
Małgorzata Karolina Piekarska
Od kilku lat między Cyplem Czerniakowskim a plażą przy Saskiej Kępie 

kursuje prom Słonka. Pływa tą samą trasą, którą ponad sto lat temu łódką 

dłubanką przepływali ludzie z Solca na Saską Kępę i z powrotem. Wśród 

nich był mieszkający w (a nie na) Mokotowie mój pradziadek Antoni 

Adamski. Pływał do mojej prababci Leokadii Karoliny z Przybytkowskich Leokadia Karolina z Przybytkowskich Adamska z córką Janiną
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w sukni i gorsecie? Dla jej rodziców taki 
golec, który w Mokotowie ma tylko małą 
chałupkę i marne widoki na odziedziczenie 
po ojcu kamienicy na Nalewkach – nie jest 
dobrą partią. Matka Karolci – Anna z Neu-
mannów – jest prawnuczką Jana Jopsa (vel 
Jobsa), który w 1811 r. nabył 70 morgów zie-
mi na terenie dzisiejszej Saskiej Kępy. Antek 
jednak nie przestaje marzyć. Wiosną 1903 r. 
pisze do ukochanej: Pamiętaj Karolciu, nie 
martw się, moja będziesz, Adamska, bo jak mi 
Bóg miły, będziesz mnie miała na sumieniu.

Pobierają się jesienią 1903 r. w kościele na 
Solcu, choć zbór Ewangelicko-Augsburski 
przy placu Małachowskiego na zawsze pozo-
stanie ukochaną parafią Karolki. W tym  
czasie rozpoczynają się pierwsze próby wyty-
czania ulic Saskiej Kępy. Adamscy zamiesz-
kują na Kępie w przybudówce drewnianego 
domu Anny.

Z pewnością jest im trudno. O atmosferze, 
jaka panuje w rodzinie Karolki, Antek pisze 
jeszcze przed ślubem w jednym z listów: 
Chciałbym całą siłą zamieszkać na Saskiej 
Kępie, lecz widzę, iż to jest niemożebnem; 
awantury, które przeminęły, znów powrócą 
i zamiast przyjemności będzie przykrość. Ja 
nawet o dwunastej godzinie z wielką przyjem-
nością pójdę przez Pragę, lecz ty będziesz miała 
od matki nieprzyjemność.

Zaciskają jednak zęby. Karolcia zachodzi 
w ciążę i 1 stycznia 1905 r. w drewnianym 
domu na Saskiej Kępie rodzi jedyną córkę.  

Po kilku miesiącach wyprowadzają się na 
Puławską. Na Saską Kępę przyjeżdżają jedy-
nie w odwiedziny. Przeważnie dorożką. Ich 
rodzinne szczęście nie trwa długo. W 1910 r. 
lekarze stwierdzają u Antka gruźlicę. Wtedy 
też pojawiają się pierwsze próby rozparcelo-
wania Saskiej Kępy pod zabudowę miejską. 
Zwłaszcza że rozpoczęła się już budowa mostu 
Poniatowskiego, który ma ułatwiać kontakt 
z rodzinnymi stronami Karolci. Nie będzie 
trzeba już korzystać ani z łódek dłubanek, ani 
z mostu Kierbedzia. Gdy w 1911 r. ukochany 
wyjeżdża na kilka miesięcy za Ural do sanato-
rium dla gruźlików, Karolka przenosi się 
z córką do matki. Antek do sanatorium jeździ 
co roku i wtedy Karolka na te miesiące prze-
prowadza się na Kępę. W 1914 r. Antek 
jedzie do sanatorium po raz ostatni. Przed 
wyjazdem uroczyście przejeżdża z żoną i cór-
ką świeżo oddanym do użytku mostem Ponia-
towskiego. 

Zostały wspomnienia  
i listy

Za Uralem Antka zastaje wojna. Wraca do 
Polski w 1919 r. siwiutki jak gołąbek i wynisz-
czony chorobą tak, że Karolka ledwo go 

poznaje. Saska Kępa już od trzech lat jest czę-
ścią Warszawy. Małżeństwo zamieszkuje jed-
nak w domu na Puławskiej. Kępa nie jest bez-
pieczna. To tu stacjonują oddziały Franciszka 
Latinika, bo tu jest zaplecze wojskowe w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej, która zabiera 
jedynego brata Karolci. Są tu i szpitale polo-
we, i wojskowe magazyny. Ponadto nie ma 
mostu Poniatowskiego. Wysadzony jeszcze 
w 1915 r. przez wycofujące się wojska rosyj-
skie dopiero ma być odbudowywany. Antek 
nigdy już nie ogląda Kępy, bo nie wstaje z łóż-
ka. Umiera w domu przy Puławskiej w 1922 r. 
Nie wie więc, że kilka lat później teściowa 
podzieli „saskokępskie” ziemie między ośmio-
ro swoich dzieci. Karolce przypadnie wtedy 
placyk na wschód od drewnianego domu. 
W 1937 r. zamówi u architekta plany willi 
i poprosi, by w środku były cztery mieszkania. 
Jedno dla niej, drugie dla jedynej córki, a dwa 
dla wnuków. Karolka nie zamieszka jednak 
na Kępie. Budowę jej wymarzonego domu 
przerwie druga wojna światowa. Podczas 
kampanii wrześniowej w świeżo ukończonej 
willi, w kuchni jednego z mieszkań, będzie 
stanowisko ckm; bomba zerwie kawałek 
dachu, a po wojnie miasto zakwateruje tu 
obcych ludzi. Karolka już tylko w letnie 
weekendy będzie jeździć z córką na Kępę do 
matki i do swojego ogródka, z którego przy-
wozić będzie kwiaty. Będzie patrzeć na swoją-
-nie swoją willę i wspominać ukochanego, 
którego miejsca już nikt w jej sercu nie zaj-
mie. I tylko czasem zarumieni się, gdy prze-
czyta dawne jego listy. A zwłaszcza ten, w któ-
rym opisywał wspólne siedzenie pod drze-
wem rosnącym przy domu przy Walecznych: 
Ty myślisz, że ja nie wiem dlaczego Tyś mówi-
ła, żeby cię nie brać na kolana? Wiem... i ty 
wiesz. Wtedy gdy on pisał, a ona czytała te 
słowa po raz pierwszy, żadne z nich nie myśla-
ło, że z krajobrazu Saskiej Kępy znikną pastwi-
ska, pojawią się na nim wille, a nadwiślański 
teren zamieni się w plaże.    

Dom przy Walecznych 37 na Saskiej Kępie – obraz autorstwa prababci Karoliny
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To nie jest strona dla miłośników PRL. 
Ta strona jest miejscem dla wszyst-
kich, którzy tęsknią za nastrojem,  

klimatem, urokiem i specyficznym humorem 
PRL-owskiej Warszawy. Takim wstępem opa-
trzyłem stronę internetową, która w lekkim 
tonie miała opisywać moje wspomnienia 
z PRL-owskiej Warszawy. Czasy PRL były 
wówczas bowiem jeszcze na tyle bliskie, że 
sentymentalne wspominki i typowa skłon-
ność ludzka do nostalgicznych powrotów 
w krainę dzieciństwa bywały brane za pochwa-
łę dawnego systemu. 

Mija właśnie 10 lat od chwili, kiedy, korzy-
stając z topornych łącz TPSA, ośmieliłem się 
wysłać stronę „Warszawa w PRL” (http://

printo.republika.pl/warszawa) w zupełnie 
nieznaną mi jeszcze przestrzeń Internetu. 
Chciałem, by stała się ona czymś w rodzaju 
prywatnego albumu ukazującego tę minioną, 
przedziwną rzeczywistość. Stąd też nawiązują-
ca do takiej formy oprawa graficzna witryny. 

Początkowo była to prywatna baza moich 
wspomnień i wrażeń, którymi dzieliłem się co 
najwyżej ze znajomymi. Wspólnie godzinami 
wygrzebywaliśmy z pamięci najdrobniejsze 
szczególiki tworzące obraz tamtego świata. 
Oglądaliśmy stare albumy i przypominaliśmy 
sobie nasze podwórkowe zabawy, mody, 
powiedzonka, sklepowy asortyment, marki 
papierosów, wódek, słodyczy, program TV 
i mnóstwo innych rzeczy. Tak powstawał dział 

zatytułowany „Leksykon Tematyczny PRL, 
czyli nasze codzienne życie od A do Z (co się 
jadło, piło, paliło, w co się bawiło, jak się 
mówiło itp.)”, który niepostrzeżenie zaczął 
być uzupełniany przez internautów nowymi 
szczegółami. 

Kiedy w lipcu 2001 r. uruchomiłem na stro-
nie „Księgę gości” – ku memu zdumieniu – 
okazało się, że „Warszawę w PRL” ogląda wie-
lu ludzi spoza grona moich znajomych, a oso-
biste, jak się wydawało, wspomnienia są wspól-
ne dla sporej liczby osób z mojego pokolenia. 
Przypuszczam, że była to wtedy pierwsza lub 
jedna z pierwszych witryn tego typu, a moda 
na PRL dopiero się rodziła. Coraz liczniejsze 
wpisy w „Księdze gości”, dziesiątki, a potem 

W 2010 r. „Stolica” po raz trzeci nagrodziła najlepsze strony internetowe i blogi o Warszawie oraz – po raz pierwszy  

– o Mazowszu. Prezentujemy je w kolejnych numerach naszego pisma. Do tej pory przedstawiliśmy „Chwastowisko 

warszawskie”, „Tradytora”, „Naszą Stolicę”, „Gwarę warszawską”, „Architekturę Ciechanowa” oraz stronę Stowarzyszenia 

Mieszkańców Ulicy Smolnej. Dzisiaj o wyróżnionej przez nas witrynie „Warszawa w PRL” pisze jej twórca PAWEŁ KOSTRZĘBSKI

Warszawa w PRL 
– życie codzienne od A do Z

Orgia luksusu na masce samochodowej

e-warszawiacy
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setki maili spowodowały, że TPSA miała 
w tym czasie złote żniwa, przepychając noca-
mi przez swoje łącza (w nocy było łatwiej 
o połączenie) coraz to nowe strzępy wspo-
mnień i z oszczędności do bólu skompresowa-
ne zdjęcia. 

Gdy po wpisaniu hasła „PRL” moja strona 
zaczęła się pojawiać w Google na pierwszym 
miejscu, lawina wspomnień i zdjęć po pros- 
tu mnie przysypała. Zaczęły się ukazywać 
wzmianki w prasie, kilkakrotnie byłem zapra-
szany do radia, a kiedy przyjechała do domu 
telewizja, wystraszyłem się nie na żarty. Zyska-
łem niezasłużenie opinię varsavianisty, specja-
listy od okresu PRL, dostawałem propozycje 
oprowadzania wycieczek po Warszawie, 
a nawet publicznych odczytów. Jeden z czoło-
wych dzienników chciał, abym poprowadził 
u nich stałą rubrykę poświęconą warszawskim 
„smaczkom”. Okazało się też, że „Leksykon” 
ma być przedrukowywany w odcinkach 
w polonijnej prasie w Australii. Tego było już 
za wiele jak na moje wątłe możliwości i – prze-
rażony tą niezasłużoną popularnością – posta-
nowiłem to przeczekać i zachować witrynę 

w obecnej formie bez dalszego jej rozwijania. 
Mimo to długo jeszcze musiałem wyjaśniać 
wielu osobom, że nie jestem historykiem, var-
savianistą, specem od epoki, lecz jedynie 
odświeżam swoje wspomnienia. 

Na szczęście, od tego czasu powstało mnó-
stwo podobnych witryn i siła rażenia mojej 
znacząco osłabła. Wciąż cieszą mnie miłe 
maile od czytelników, sympatyczne wpisy 
w „Księdze gości” i to, że strona jest ciągle 
zauważana. Witryna odzyskała jednak swoją 
pierwotną funkcję prywatnego pamiętnika 
i już nie budzi takich emocji. Myślę, że jej siłą 
jest właśnie ów „Leksykon”, pisany czasami 
słownikowym żargonem, ze znawstwem uda-
jącym powagę i przez to jeszcze bardziej obna-
żającym absurdalność poruszanych tematów. 
Innym razem są one przedstawiane językiem 
ówczesnego dziecka czy nastolatka opisujące-
go rzeczywistość tak, jak była ona wówczas 
postrzegana. Wciąż w archiwach przechowuję 
całą masę maili nadesłanych przez czytelni-
ków z propozycjami do „Leksykonu” i mam 
nadzieję, że jeszcze kiedyś wszystko to tam 
umieszczę. Na razie jednak zostanie tak jak 

jest. Każdy zapał z czasem wygasa, a to, co 
znajduje się na stronie, jest zapisem bardzo 
szczerych wspomnień gromadzonych w cza-
sie, kiedy były najbardziej żywe i zajmowały 
mnie bez reszty. 

Mam nadzieję, że „Warszawa w PRL” nadal 
będzie znajdować swoich nowych czytelni-
ków i jednym pozwoli odnaleźć swoje przeży-
cia z czasu dzieciństwa, a innym, młodszym, 
poznać ten przedziwny, irracjonalny czas 
PRL-owskiej rzeczywistości. Zachęcam do 
lektury, podobno całość można przeczytać 
w ciągu dwóch godzin. Gwarantuję, że po 
przejrzeniu „Leksykonu” otworzy się Państwu 
w głowie wiele pokrytych kurzem klapek 
pamięci, a przed oczami pojawią się twarze 
koleżanek i kolegów z podwórka.   

Handlowy salon Warszawy przed empikiem. Rzędy łóżek polowych i turystycznych 
stolików ciągnęły się wzdłuż wszystkich ważniejszych ulic Śródmieścia

Handel mięsem prosto z bagażnika Fiata 125p na ulicy Juliana Marchlewskiego (dziś aleja Jana Pawła II). Nie 
wiadomo, czy to wszystko trzyma standardy unijne, ale pan z siekierą ubrany jest regulaminowo, w biały kitel

Tajemniczy, objęty klątwą rabinów złoty wieżowiec z placu 
Dzierżyńskiego, nazywany też złotym zębem komunizmu

Ulica Marszałkowska. Trybuna honorowa z plejadą 
gwiazd ówczesnej polskiej polityki

Róg Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w 1-majowy poranek. Tak 
wyglądał „spontanicznie” zgromadzony tłum mieszkańców Warszawy
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Misją takich miejsc jak Centrum 
Nauki Kopernik jest upowszech-
nianie nauk ścisłych poprzez 

umożliwienie gościom samodzielnego prze-
prowadzania eksperymentów za pomocą 
nowatorskich, ciekawie zaprojektowanych, 
a nieraz także zabawnych eksponatów. Często 
odwołujących się do naszej dziecięcej ciekawo-
ści i chęci zabawy – wciągnięci w interaktywne 
gry, zdalnie sterując robotami czy słuchając 
muzyki przewodzonej przez kości własnych 
rąk, bezwiednie zapoznajemy się z prawami 
rządzącymi fizyczną rzeczywistością. A raz 
rozbudzony apetyt na naukowe odkrycia mo-
że skłonić niektórych do poświęcenia nauce 
życia, z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

Zobacz swój oddech
W ferworze zabawy rzadko się jednak za-

stanawiamy, kto i w jaki sposób stworzył te 

wszystkie niezwykłe eksponaty: kto wymy-
ślił, jak pokazać, że w stanie nieważkości pió-
ro i metal ważą tyle samo, albo jak sprawić, 
by wahadła Foucault nie zatrzymał opór 
powietrza, zanim będzie można zobaczyć, 
jak ruch obrotowy Ziemi powoli ściąga je 
z pierwotnego kursu. Pewnie przyjechały 
z jakiejś zachodniej firmy – myślimy. I nawet 
nie wiemy, jak często jesteśmy w błędzie.

Naturalnie duża część wyposażenia galerii 
została wykonana przez wyłonionych w prze-
targu renomowanych producentów wystaw 
naukowych, takich jak berliński Archimedes 
czy holenderski Bruns. Jeśliby iść po linii naj-
mniejszego oporu, z ich katalogów można 
sobie ułożyć całą ekspozycję. W Koperniku 
wymyśla się jednak zarówno pojedyncze eks-
ponaty, jak i całe wystawy. – Oczywiście istnie-
je pewna grupa eksponatów, które są podobne 
we wszystkich centrach nauki, bo sprawdzono, 

że zawsze się podobają i przynoszą sukces 
– mówi Łukasz Badowski, doktor fizyki,  
koordynator galerii RE:generacja. – Nato-
miast w Centrum Nauki Kopernik mamy  
rzeczy, których nie ma nigdzie na świecie. Są  
tu eksponaty, które zostały wymyślone przez 
nas w 100 procentach i jest ich w stosunku do 
innych centrów nauki bardzo dużo. W samej 
galerii Strefa Światła, którą wymyślałem od 
zera, jest ich około 75 procent.

W podziemiach Centrum oddano właśnie 
do użytku kilka nowocześnie wyposażonych 
pracowni, m.in. tokarnię, stolarnię i pra-
cownię elektrotechniczną, umożliwiających 
uniezależnienie instytucji od zewnętrznych 
wykonawców. Przeciętne życie eksponatu 
planuje się średnio na pięć lat, a ich inten-
sywne eksploatowanie czasami kończy się 
awarią. Fachowcy tu (czyli w dziale ds. pro-
dukcji i eksploatacji) pracujący potrafią wła-

Natalia Grzywalska
W Centrum Nauki Kopernik można znaleźć rzeczy, których nie ma nigdzie na świecie. Najbardziej odkrywcze 

eksponaty są tworzone w warsztatach CNK, bo żadna zewnętrzna firma nie potrafiła ich zrobić

Planetarium Niebo Kopernika w Centrum Nauki Kopernik

Apetyt na naukę
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snoręcznie naprawić i ulepszyć wszystko, 
z czym mamy do czynienia w Koperniku. 
Oni też są pasjonatami nauki i twórcami nie-
których rozwiązań. – Najbardziej odkrywcze 
eksponaty są tworzone właśnie w warszta-
tach CNK, bo żadna zewnętrzna firma nie 
potrafiła ich zrobić – mówi Badowski. 
– Przykładem może być pneumoskop ze 
Strefy Światła, czyli aparat do wizualizacji 
własnego oddechu. Także nasza następna 
wystawa, poświęcona Słońcu, która będzie 
jeździła po innych centrach, będzie robiona 
tylko u nas. 

Miny robota Feliksa
Jak więc w praktyce wygląda tworzenie no-

wego eksponatu? Najczęściej zaczyna się od 
pomysłu, np. „Pokażmy jak działa podsłuch 
laserowy!”. Potem, o ile projekt nie jest jedno-
osobowy, następuje burza mózgów, w której 
uczestniczy większość pracowników danego 
działu. – Dość prosto tworzy się eksponat 
oparty na istniejącym już urządzeniu, prawdzi-
wym wyzwaniem jest jednak stworzenie cze-
goś, co nie ma pierwowzoru – tłumaczy 
Badowski. – Chcielibyśmy na przykład kiedyś 
pokazać ludziom aspekty fizyki kwantów.  

Tu jednak nie wystarczy zaadaptować istnieją-
cy już sprzęt, trzeba go wymyślić. A to jest bar-
dzo trudne. Dlatego też po fazie kreatywnej, 
kiedy projekt przejdzie fazę merytorycznej 
akceptacji, do akcji wkraczają konstruktorzy 
odpowiedzialni za techniczne wykonanie eks-
ponatów, którzy nieraz muszą wylewać na 
gorące głowy naukowców kubeł zimnej wody. 
Niektórych rzeczy po prostu nie da się wyko-
nać, ale ze starcia wyobraźni i ograniczeń  
technicznych wykluwają się prawdziwe hity.

Wiele tak stworzonych eksponatów znaj-
dziemy w najbardziej innowacyjnej z galerii, 
czyli otwartej w marcu RE:generacji. – Jej 
unikatowość polega na tym, że pomysłodaw-
cy galerii postawili przed sobą ambitne zada-
nie przyciągnięcia do Centrum ludzi w wie-
ku 15-25 lat, czyli wymagającej grupy, która 
zazwyczaj nie jest zainteresowana ofertą  
centrów nauki – mówi Zuzanna Ligowska, 
opiekunka galerii. – Nikt nigdy wcześniej nie 
zmierzył się z tym problemem. Pracownicy 

Robot Feliks naśladujący mimikę zwiedzającego w galerii RE:generacja

Laserowy podsłuch z galerii Strefa Światła
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CNK musieli więc najpierw znaleźć odpo-
wiedź na pytanie, co przyciąga tzw. młodych 
dorosłych, a później wykorzystać tę wiedzę 
tak, by stworzyć atrakcyjną dla nich wystawę. 
W trakcie badań odkryto wiele ciekawych 

faktów, np. że młodzi ludzie nie chcą cho-
dzić do miejsc, gdzie mogą się natknąć na 
swoje młodsze rodzeństwo. Wbrew po-
zorom jest to bardzo ważne, bo świadczy 
o tym, że chcieliby mieć miejsce tylko dla sie-
bie. Główne wnioski były następujące: dla 
osób w tym wieku najważniejsze jest odkry-
wanie swojej tożsamości oraz miejsca w gru-
pie i w świecie. Przychodzą zwiedzać galerie 
w parach lub grupach i potrzebują ekspona-
tów, które umożliwiałyby im właśnie grupo-
we eksperymentowanie. – Dlatego RE:gene-
racja, wykorzystując najnowsze technologie 
i naukowe rozwiązania, nie opowiada jak 
inne wystawy o działaniu świata, ale skupia 
się na psychologii, naukach społecznych, 
ekologii. Także pod tym względem jest wy-
jątkiem na skalę światową – podkreśla Zuzan-
na Ligowska. Znajdziemy tu więc eksponat 
pomagający zmierzyć odporność na obrzy-
dzenie – stół-ekran dotykowy, z którego 
trzeba zganiać wirtualne karaluchy, eksponat 
pokazujący, jak zmienia się nasz dystans 
intymny w różnych sytuacjach, robota Felik-
sa naśladującego mimikę zwiedzającego, eks-
ponaty zadające nam zagadki na temat odle-
głych kultur czy bliskich subkultur i wiele 
innych. 

Pod niebem Kopernika
Centrum cały czas się rozwija. 19 czerwca 

został otwarty ostatni stały obiekt, czyli pla-
netarium Niebo Kopernika. Maciej Ligow-
ski, doktor mechatroniki z Shizouka Univer-
sity w Japonii i doktorant Politechniki War-
szawskiej, zastępca dr Weroniki Śliwy,  
kierowniczki planetarium, zdradził „Stoli-
cy” kilka tajników tworzenia tej placówki. 
– Zanim ostatecznie wybraliśmy system 
Digital Sky II firmy Sky-Skan i projektor 
gwiazdowy Megastar japońskiego producen-
ta Ohira Tech, kilka miesięcy podróżowali-
śmy po planetariach w USA i Europie, żeby 
poznać od podszewki wszelkie możliwe roz-
wiązania. Dzięki tej wiedzy możemy sobie 
teraz poradzić z potencjalnymi niespodzian-
kami, które zawsze pojawiają się przy reali-
zacji tak złożonego przedsięwzięcia, i mamy 
pewność, że zaoferujemy naszym gościom 
widowisko najwyższej klasy. 

System Digital Sky II, duma Macieja Ligow-
skiego, to cyfrowy system umożliwiający 
odbycie w planetarium kosmicznej podróży 
do granic znanego nam wszechświata. Dzięki 
niemu jesteśmy w stanie podziwiać z bliska 
planety Układu Słonecznego lub spojrzeć 
z zewnątrz na naszą galaktykę. Obraz wyświe-

Instalacja kół w galerii Korzenie Cywilizacji

Elektrybałt – robot piszący wiersze
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Frontem do Wisły

Rzeczne opowieści
Przemysław Pasek

Coraz więcej warszawiaków przychodzi nad 
rzekę. Centrum Nauki Kopernik, ścieżka na pra-
skim brzegu, plaże, letnie bary, miasteczko rekre-
acyjne, tramwaje rzeczne i promy. Syrenka Nit-
schowej w białej ramie przygląda się budowie sta-
cji metra. Most Północny spiął brzegi rzeki, wiert-
nia drąży tunel pod dnem do nowej oczyszczalni 
ścieków, a Stadion Narodowy odbija się w wiśla-
nej toni. Oblicze Królowej Rzek powoli zmienia 
się na lepsze. 

Obserwuję to z Wisły, pływając tradycyjną 
drewnianą łodzią warszawskich piaskarzy, czyli 
batem. Bat nazywa się „Nieuchwytny” i na rejs 
zabiera dziesięciu pasażerów. Za sterem kapitan 
Jerzy Malanowski, który od 1966 r. pływa po 
Wiśle na statkach, holownikach, pchaczach i bar-
kach. Dziś, na emeryturze, dowodzi flotą Funda-
cji Ja Wisła. Ja opowiadam rzeczne historie. 
Jestem przewodnikiem wiślanym. Mój wielki 
nauczyciel, kmdr Adam Reszka odszedł w maju 
na wieczną wachtę. Najlepiej jak umiem kontynu-
uję jego dzieło. Chcę, żeby Wisła płynęła w świa-
domości mieszkańców syreniego grodu. Z Portu 
Czerniakowskiego wypływamy o wschodzie na 
Bielany, podziwiając Zamek Królewski w pierw-
szych promieniach słońca. W ciągu dnia płynie-
my do zoo, zwiedzając warszawskie porty i pozna-
jąc historię mostów. Wieczorem wyruszamy do 
Rezerwatu Wyspy Zawadowskie na spotkanie 
z rybitwą białoczelną, łosiem i bobrem. Pływamy 
też po Mazowszu. W maju byliśmy w Kazimierzu 
Dolnym. W czerwcu w Kępie Polskiej. Nasza 
mała, ale dzielna  łódka dociera tam, gdzie nie 
dopływają inne statki. 

Wyprawa z nami to dotknięcie rzeki ręką, 
poznanie jej historii, kultury i spotkanie z przyro-
dą. Na rejsy przychodzą całe rodziny z dziećmi, 
warszawiacy ze swoimi gośćmi, cudzoziemcy. Rej-
sy są odpłatne, bo Fundacja Ja Wisła to jedyny 
armator w stolicy, który nie ma wsparcia z Ratu-
sza. Może to się kiedyś zmieni, tylko jakiś ważny 
urzędnik musiałby się odważyć przyjść nad Wisłę 
do Portu Czerniakowskiego i popłynąć z nami 
w rejs. Zapraszam.

Przemysław Pasek jest założycielem  
Fundacji Ja Wisła (www.jawisla.pl)  

tlają dwa naprzeciwlegle ustawione pro-
jektory cyfrowe JVC, dające obraz o roz-
dzielczości czterech kanałów High Defi-
nition każdy, które umożliwiają wyś- 
wietlanie filmów stwarzających złudze- 
nie trójwymiarowości bez uciążliwych 
okularów. System do pokazów uzupełnia 
optyczny projektor gwiazdowy wyświe-
tlający obraz rozgwieżdżonego nieba 
o niezwykłej jakości. Do tego projektory 
Słońca, Księżyca i planet, sieć laserów, 
wytwornice mgły i system dźwiękowy 
o mocy 10 000 W – wszystko gotowe, 
aby dać niezwykłe show. Będzie tu można 
odbyć kosmiczną podróż, a także obej-
rzeć naukowy film czy posłuchać koncer-
tu pod gwiazdami. Planetarium dysponu-
je także studiem produkcyjnym, w któ-
rym będzie tworzyć własne pokazy. 

Zakończymy na samej bryle Kopernika. 
Otóż, także projekt budynku Centrum 
był wyzwaniem dla jego twórców. Pod 
CNK przebiega tunel Wisłostrady i ze 
skomplikowanych powodów konstruk-
cyjno-prawnych budynek nie mógł się 
opierać na jego stropie. Dlatego też spora 
część tego olbrzymiego przecież obiektu 
jest zawieszona kilkanaście centymetrów 
nad ziemią. Zaprojektowanie tej nietypo-

wej konstrukcji i sposobu jej posadowie-
nia w zalewanym przez Wisłę gruncie 
przez projektantów z pracowni RAr-2 
Laboratorium Architektury z Rudy Ślą-
skiej było inżynieryjnym eksperymentem 
bez precedensu.

Następnym razem, gdy będziecie w Ko-
perniku i któryś z animatorów będzie 
chciał wam opowiedzieć coś więcej 
o obecnych tu eksponatach, miejcie na 
uwadze, że to może właśnie on sam je 
stworzył.   

Myśliciel (według Augusta Rodina) 

Co w nas tkwi – eksponat artystyczny z galerii Człowiek i Środowisko
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Z RADOSŁAWEM 
ROMANIUKIEM,  

literaturoznawcą, badaczem  
twórczości Jarosława 

Iwaszkiewicza, rozmawia  
muzykolog Michał Klubiński

Michał Klubiński: Opera Szymanowskiego 
zaskakująco łączy z sobą formułę modernistyczne-
go dramatu muzycznego z oratorium, wątki 
z teatru greckiego z wczesnochrześcijańską miste-
ryjnością. W dość umownym pod względem akcji 
libretcie Jarosława Iwaszkiewicza dostrzegamy 
zderzenie dwóch bohaterów symboli: sycylijskiego 

króla Rogera, mistrza surowej religijności, i nie-
znanego Pasterza – wyznawcy natury i wiecznej 
młodości. O czym właściwie opowiada opera? 
Radosław Romaniuk: – Jarosław Iwaszkie-

wicz, autor libretta „Króla Rogera”, mawiał, 
że opera opowiada o królu, który „zapalił 
się” do pasterza. Nie do końca słusznie. 
„Króla Rogera” można traktować jak opo-
wieść o ingerencji transcendentnej siły 
w ludzkie życie, o wydarzeniu, po którym 
nic nie jest już takie samo. Mówiąc o trans-
cendencji, nie myślę tylko o sferze sacrum 
– w tym utworze zawoalowanym i umow-
nym (Pasterz czasem jest greckim bogiem 
Dionizosem, innym razem tylko jego rzecz-
nikiem i  wyznawcą) – ale o doświadczeniu, 

które przychodzi z zewnątrz, nieoczekiwa-
nie, jest niezależne od nas i niepoznawalne, 
wznosi nas na inny poziom świadomości. W 
wypadku Rogera takim wydarzeniem było 
spotkanie Pasterza. Uświadamia sobie, że: 
Ma wszechmoc sięga tam, gdzie mój królewski 
miecz! A wokół tajemnica, milczenie gwiazd 
i lęk! Jego królewska potęga jawi mu się jako 
krucha. Realna władza jest ponad nim. Prze-
staje być królem, staje się pątnikiem. W rze-
czywistości jest jak dziecko, można powie-
dzieć, że rodzi się na nowo, nagi i bezbronny. 

Praca nad operą zetknęła dwie osobowości – Karo-
la Szymanowskiego i jego młodszego kuzyna Jaro-
sława Iwaszkiewicza. Obydwu twórców fascynowa-

„Król Roger” 
czyli odwieczna tajemnica ludzkiej egzystencji

Teatr Wielki – Opera Narodowa zamknął sezon premierą opery legendy „Król Roger” (1920-1924)  

Karola Szymanowskiego, która odbyła się w dniu otwarcia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.  

Dzieło wyreżyserował Anglik David Pountney, znany już stołecznym operomanom z polskiej premiery 

„Pasażerki” Mieczysława Weinberga

Mikołaj Zalasiński – Roger – i Will Hartmann – Pasterz
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ła kultura antyczna i mit o Dionizosie... Dla mło-
dego Iwaszkiewicza temat dionizyjski i początek 
współpracy z Szymanowskim okazał się proroczy 
dla całej jego twórczości. W twórczości tej spotyka-
my przecież bliskie Szymanowskiemu idee: dąże-
nie do zatrzymania zmysłowego piękna, podskór-
ny erotyzm i poczucie przemijania... 
Jedną z tajemnic powodzenia przedsięwzię-

cia Szymanowskiego i Iwaszkiewicza jest to, 
że było ono podjęte jako sprzeciw wobec 
historycznej rzeczywistości. Można też 
mówić o „ucieczce od rzeczywistości”, ale do 
intensywności muzyki „Króla Rogera”, kon-
centracji i napięcia twórczego tego utworu 
znacznie lepiej pasuje słowo „sprzeciw”. 
Wprawdzie opera została przez Szymanow-
skiego ukończona w I połowie lat 20., ale 
w biografii jej autorów najintensywniejszy 
okres pracy koncepcyjnej nad „Królem 
Rogerem” przypada na rok 1918. Szyma-
nowski i Iwaszkiewicz przebywali wtedy jesz-
cze na Ukrainie, przez którą przetoczyła się 
rewolucja. Wielu ludziom zawalił się cały 
świat, stracili domy, materialne podstawy 
bytu, upadła ich hierarchia wartości. Szyma-
nowscy musieli uciec z Tymoszówki 
i zamieszkali w prowincjonalnym Elizawet-
gradzie, gdzie kompozytor brał udział 
w czymś w rodzaju samoobrony, chodził 
uzbrojony na nocne patrole. W 1918 r. wła-
dza na Ukrainie przechodziła z rąk do rąk, 
rywalizowały z sobą trzy silne podmioty: 
nacjonaliści ukraińscy, bolszewicy i wojska 
austriacko-niemieckie, które faktycznie oku-
powały wówczas jej terytorium. Najgroźniej-
si zaś byli pospolici bandyci. To, co działo się 
za oknami mieszkania Szymanowskich 
w Elizawetgradzie, co stało się w Tymoszów-
ce było końcem pewnej formacji kulturowej. 
Szymanowski zareagował na te wydarzenia, 
pogrążając się we wspomnieniach o niedaw-
nej podróży na Sycylię, które dopiero ukła-
dał sobie w głowie, i lekturach związanych z 
antykiem. Można powiedzieć, że była to pry-
watna samoobrona artysty. Dotknięcie cze-
goś fundamentalnego, sięgnięcie do korzeni 
naszej cywilizacji, powrót do opowieści, któ-
re opisywały doświadczenie człowieka stoją-
cego wobec niezrozumiałego świata. W tym 
tkwi zresztą tajemnica sukcesu „Króla Roge-
ra”. „Bachantki” Eurypidesa, które dały sche-

mat fabularny opowieści, zaklęta w nich 
ostateczna powaga w traktowaniu sztuki, 
udzieliły operze czegoś ze swojej wieczności, 
czegoś, dzięki czemu utwór wyłamuje się ze 
współczesności, wyskakuje poza czas. Szyma-
nowski w ową „samoobronę” wciągnął Jaro-
sława Iwaszkiewicza, z którym się wówczas 
duchowo zbliżył. Iwaszkiewicz spełnił wobec 
niego rolę czułego barometru, rejestrując 
pomysły i atmosferę. W jednym z listów Szy-
manowskiego do niego pojawia się zabawny 
plan opery, szalenie nieokreślony: wielkie 
kontrasty, starcia, nierozwiązywalne konflik-
ty, jakaś kobieta… Iwaszkiewicz nadał temu 
doskonały literacki kształt. Nawet język 
utworu, w odróżnieniu od innych literackich 
prób poety z tego okresu, się nie zestarzał.

W „Królu Rogerze” zdumiewa rozległość planu 
inscenizacyjnego: każdy z trzech aktów twórcy 
poświęcili innej ważnej dla kultury europejskiej 
epoce – pierwszy ewokuje nastrój świątyni bizan-
tyjskiej, drugi pałacu, gdzie mieszają się motywy 
wczesnochrześcijańskie i muzułmańskie, trzeci 
wreszcie rozgrywa się w ruinach teatru greckie-
go... Każdy akt naznaczony jest stosownie innym 
idiomem muzycznym, niezwykle bogatym, subtel-
nym i żarliwym stylem muzycznym Szymanowskie-
go. Ta wizja jest przecież śladem jego realnych 
wypraw...
– Druga z nich, w 1914 r., była ostatnią 

przed rewolucją wielką podróżą kompozyto-
ra. Szymanowski odbył wtedy wyprawę do 

Afryki Północnej. Odwiedził Tunis i Algie-
rię, a ukoronowaniem podróży był pobyt na 
nie tak odległej od nich Sycylii. Wspomnia-
ny przez pana synkretyzm utworu, odmien-
ne stylistyki, kolory, ornamentyka i przypisa-
ne im kręgi problemowe wynikają z połącze-
nia doświadczeń tej podróży. Sycylia, która 
wówczas fascynowała kompozytora, była 
złożona właśnie z takich warstw kulturo-
wych. Na grecki antyk nakładały się wpływy 
muzułmańskie, oba zostawiły tam ślad 
w chrześcijaństwie epoki średniowiecza, 
w którym dodatkowo spotykały się kultury 
rzymska i bizantyjska. Na Sycylii mieszało 
się to wszystko dokładnie tak jak w libretcie 
„Rogera”. Dodajmy, że synkretyzm estetycz-
ny, orientalizm, poszukiwania w antyku były 
w epoce modernizmu w modzie, a więc Szy-
manowski mógł stworzyć coś, co będzie 
wyrazem jego fascynacji i doświadczeń, 
a jednocześnie ujmie jakoś artystycznego 
ducha odchodzącej epoki.

Libretto opery, zarysowane przez Iwaszkiewicza, 
uległo daleko idącym przekształceniom pod pió-
rem Szymanowskiego. Kluczowy okazał się tu jed-
nak problem zakończenia, które poróżniło twórców 
– w ujęciu poety król Roger miał dołączać do 
orszaku Pasterza-Dionizosa i doznać totalnego 
oświecenia, jak również wyzwolenia seksualnego. 
W interpretacji kompozytora zaś pozostawał na 
scenie świata samotny, z ograniczonym doświad-
czeniem natury rzeczy, siłą nietzcheańskiej woli 

Prapremiera „Króla Rogera” w Teatrze Wielkim, 1926 r.
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śpiewał jednak hymn na cześć wschodzącego słoń-
ca i wiecznej natury. W interpretacji scenicznej 
Mariusza Trelińskiego (Teatr Wielki, 2000 r.) boha-
ter wkraczał w bramę śmierci. Muzykolog Marcin 
Gmys, czytając muzykę ostatniej sceny, dostrzegał 
połączenie w jednej postaci obu natur. Roger dąży 
do umiłowania świata, co łączy go z jego antago-
nistą. Objawienie religijne nie jest dane raz na 
zawsze. Jak postrzega Pan te interpretacje?
– Poruszmy jeszcze kilka spraw związanych 

z poprzednimi wątkami. Przede wszystkim 
mitem jest, jakoby współpraca Szymanow-
skiego i Iwaszkiewicza nad „Królem Roge-
rem” była dobra, a praca kompozytora nad 
operą przebiegała w atmosferze uniesienia, 
jakiej spodziewalibyśmy się po jej efekcie. 
We wspomnieniu Iwaszkiewicza na zawsze 
zachowały się spotkania z Szymanowskim 
w Elizawetgradzie i Odessie w 1918 r., pod-
czas których omawiali pomysł utworu. 
Wszystko, co nastąpiło potem, było już trud-
nym obowiązkiem zbliżenia się do wyobra-
żonego ideału. Iwaszkiewicz kilka miesięcy 
po wspomnianych spotkaniach opuścił 
Ukrainę. „Pasterz”, bo tak brzmiał początko-
wo tytuł opery, był dla niego związany ze 
światem, który porzucił, pogrążając się 
w inną rzeczywistość. Odniesieniem tej rze-
czywistości mogła być Warszawa epoki odzy-
skania niepodległości i kawiarnia poetów 
„Pod Pikadorem”. Ale na Ukrainę i do śre-
dniowiecznej Sycylii było stąd daleko…

Kiedy w końcu jesienią 1921 r. librecista 
wywiązał się z literackiego zadania, historia 

się powtórzyła. Szymanowski był od roku 
w Warszawie, artystycznie również był gdzie 
indziej, choć nad utworem pracował jeszcze 
trzy lata, nazywając go utrapionym „Roge-
rem”. Później w oczach Iwaszkiewicza ich 
opera stanie się przykładem zjawiska polega-
jącego na tym, że artyści mogą nie rozumieć 
jakości dzieła, które tworzą. Szymanowski 
niestety nie zdążył zobaczyć tego, jak „Król 
Roger” „urósł” – Iwaszkiewicz obserwował 
to przez długie dziesięciolecia. Wróćmy jed-
nak do konfliktu twórców opery. Jak pan 
wspomniał, między kompozytorem i libreci-
stą zarysowały się dość istotne różnice. 
W wersji Iwaszkiewicza utwór był bardzo 
blisko mitu dionizyjskiego. Sam poeta w tej 
epoce był „dzikim mistykiem” – miłośni-
kiem Rimbauda. Jego Roger miał podobne 
upodobanie do ekstremalnych doświadczeń 
i w finale dołączał do orszaku Dionizosa. 
Grecki bóg, uosobienie tego, co w ludzkiej 
naturze ciemne i co dochodzi do głosu w 
bachanaliach, stawał się głównym bohaterem 
opery. Zwyciężał króla Rogera. Szymanowski 
jednak inaczej stawiał akcent, wskazując 
w tytule na Rogera. Pojedynek z Pasterzem 
wygrywa człowiek, bo potrafi przestać być 
królem, pozostając sobą – widząc, że świat 
się zmienia, ale sens istnienia się nie zmienia, 
życie jest tajemnicą, którą należy czcić. Moż-
na więc powiedzieć, że pojedynek między 
Rogerem i Pasterzem wygrał Szymanowski. 
Pamiętajmy jednak, że finał, zgodnie ze sta-
tusem dzieła sztuki, jest niejednoznaczny. 

Jeśli więc chodzi o wspomniane jego inter-
pretacje  – wszystkie są w gruncie rzeczy 
opowieściami o tym samym. 

W utworze bardzo wyraźny jest motyw 
sobowtóra. Gdy Pasterz przychodzi do pała-
cu króla, ustalają przedziwne hasło: jako 
informację, kto przybywa, Pasterz ma 
powiedzieć „Roger”, a odzewem ma być 
„Pasterz”. Postać ta przychodzi jako król, 
król staje się pasterzem. Roger jest jednocze-
śnie królem i postacią z orszaku Dionizosa, 
łączy w sobie władzę i potrzebę poddania 
czemuś silniejszemu, a także ducha porząd-
ku i anarchizm wynikający z doświadczenia 
znikomości światowych hierarchii. W tym 
sensie rozumiem to podobnie jak Marcin 
Gmys, więcej może ceniąc doświadczenie 
Rogera. Objawienie dane jest jednak raz na 
zawsze, bo niezależnie od tego, co potem, 
ten, kto go doznał, nie może być już taki 
sam. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno. 
Istotą obrzędów dionizyjskich było to, że 
były one doświadczeniem, a nie stanem per-
manentnym. Krótko mówiąc, stwarzały 
możliwość, żeby trochę zaszumiet’, aby póź-
niej znów być sobą – do następnego  
powrotu Dionizosa. Tak więc, gdyby Roger 
zniknął w górach, jak chciał Iwaszkiewicz,  
wróciłby stamtąd i zaśpiewał hymn  
do słońca. 

„Król Roger” Szymanowskiego to także ciąg frapu-
jących inscenizacji, z których trzy odbyły się na 
deskach warszawskiego Teatru Wielkiego: prapre-

Opera Szymanowskiego to powrót do prawd fundamentalnych, do opowieści, które opisywały doświadczenie człowieka stojącego wobec niezrozumiałego świata
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miera dzieła (reż. Adolf Popławski, scen. Wincenty 
Drabik, 1926), premiera na otwarcie odbudowanej 
sceny (reż. Bronisław Horowicz, scen. Otto Axer, 
1965), inscenizacja Mariusza Trelińskiego (scen. 
Boris Kudlička, 2000). Godne przywołania są tak-
że cztery inne wystawienia: wrocławska wizja Tre-
lińskiego (scen. Kudlička, 2007), dwukrotna pre-
miera dzieła w Palermo (reż. Horowicz, scen. 
Renato Guttuso, 1949; reż. Krzysztof Zanussi, scen. 
Ewa Starowieyska, 1992) oraz kontrowersyjna 
wizja Krzysztofa Warlikowskiego (Opera Paryska, 
scen. Małgorzata Szczęśniak, 2009). Coraz częściej 
Pasterz w ujęciu współczesnych reżyserów staje się 
podejrzanym przywódcą religijnym, symbolem 
popkultury, cieniem dawnej kontestacji, postacią 
z satyry na współczesnych homoseksualistów. Czy 
duchowość opery Szymanowskiego i Iwaszkiewicza 
w czasach zwątpienia w sens religii nie traci już 
czasem na aktualności?
„Zwątpienie w sens religii” nie jest wyna-

lazkiem współczesności, ale odwrotną stroną 
afirmacji religii, formą poszukiwań ducho-
wych. Jedyna różnica polega na tym, że 
obecnie nie jest to już zjawisko indywidual-

ne, lecz społeczne. Sam „Król Roger” rów-
nież był efektem podobnych uczuć, nie pisali 
go ludzie, których świat porządkowała wiara. 
Nie można też tego utworu interpretować 
poważnie w kategoriach religijnych, o czym 
już wspomniałem. Jest on religijny przez 
problemy, jakie porusza, wskazując na iluzo-
ryczny charakter przybieranych ról społecz-
nych, kruchość porządku, który wokół siebie 
wprowadzamy, i na tajemnicę egzystencjalną, 
jaką jest drugi człowiek. Przerażająca i fascy-
nująca „sroga tajemnica gwiazd”, „blask 
gwiazd”, motyw wracający uporczywie, będą-
cy tutaj symbolem największej tajemnicy, jest 
ukryty w oczach Pasterza. Te kwestie będą 
aktualne zawsze. Popularność „Króla Roge-
ra” wskazuje, że żywy jest również artystycz-
ny język, jakim wyrazili je Szymanowski 

i Iwaszkiewicz. I to chyba jest właściwy  
klucz do zrozumienia uniwersalności  
tego arcydzieła.

Dr Radosław Romaniuk – rusycysta, 
literaturoznawca, edytor. Redaktor korespondencji 

Miłosza, Jeleńskiego, Mycielskiego, a przede 
wszystkim Iwaszkiewicza, a także listów 

i dzienników tego ostatniego. Jeden 
z najwybitniejszych w Polsce badaczy twórczości 
Iwaszkiewicza, przygotowuje do druku pierwszy 

tom biografii pisarza
Michał Klubiński – muzykolog i organizator 

życia muzycznego. Badacz muzyki 
w totalitaryzmach. Współpracownik „Stolicy”, 

„Odry” i „Twojej Muzy”. Redaktor internetowego 
pisma „Muzykalia/Judaica”

„Król Roger”, muzyka Karol Szymanowski, libretto Jarosław Iwaszkiewicz i Karol Szymanowski, reżyseria 
David Pountney, scenografia Raimund Bauer, kostiumy Marie-Jeanne Lecca, choreografia Beate Vollack, 

dyrygent Jacek Kaspszyk, Soliści, Chór i Orkiestra Opery Narodowej oraz Tancerze i Chór Chłopięcy  
pod kierownictwem Danuty Chmurskiej; premiera w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 1 lipca 2011 r.
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Wprawdzie kulturę i sztukę trud-
no mierzyć statystyką, ale może 
być ona pomocna, aby zilustro-

wać rozmach prowadzonych działań. MCKiS 
zaplanowało i ma zamiar zorganizować 
w 2011 r. prawie 500 imprez na Mazowszu, 
w Warszawie, w innych częściach kraju i za 
granicą. Składają się one na około 100 projek-
tów, wśród których 14 najważniejszych reali-
zowanych jest przez cały rok – niektóre mają 
charakter cykliczny. Obejmują również kursy, 
szkolenia i warsztaty z zakresu sztuki i eduka-
cji oraz 70 wystaw.

Bliżej odbiorcy
Większość projektów Centrum realizowa-

nych jest poza stolicą. – Wydaje się nam, że 
transponowanie wydarzeń warszawskich, 
zwłaszcza tych wysokiej rangi, do mniejszych 
ośrodków jest dobrym sposobem umożliwie-
nia ludziom mieszkającym z dala od placówek 
kulturalnych bezpośredniego uczestnictwa 
w ważnych wydarzeniach. Naszą ambicją nie 
jest działanie tylko dla Mazowsza czy War- 
szawy, ale tworzenie wspólnych projektów 
– mówi Aleksandra Kielan, dyrektor MCKiS. 
Ilustracją takich działań może być ubiegło-
roczna 200. rocznica urodzin Fryderyka Cho-
pina. Na terenie Mazowsza odbyło się 50 kon-
certów z udziałem uczestników międzynaro-
dowego konkursu chopinowskiego. Do twór-

czości kompozytora nawiązywał także festiwal 
Mazovia Goes Baroque, zaś efektem konkursu 
na plakat związany z rocznicą było 200 wystaw, 
nie tylko krajowych.

Największy tegoroczny projekt, ShortCut 
Europe, związany z polską prezydencją w Unii 
Europejskiej, nie będzie jednak wydarzeniem 
stricte kulturalnym, lecz kolejnym międzyna-
rodowym spotkaniem twórców kultury. 
Celem jest debata poświęcona roli kultury we 

współczesnym świecie, edukacji kulturalnej, 
a także wymianie doświadczeń dotyczących 
strategii i polityki kulturalnej. – Poproszenie 
nas o organizację tej imprezy to ogromne 
wyróżnienie. Liczę, że uda się nam uzmysło-
wić gościom z Europy Zachodniej nasze 
bolączki związane z prowadzeniem działal-
ności kulturalnej, co ułatwi pozyskiwanie 
funduszy i organizację wspólnych przedsię-
wzięć – uważa Aleksandra Kielan.

Europa na Mazowszu
Janusz Pac 
Jeśli są jeszcze warszawiacy, którzy utożsamiają ponad 10-letnią działalność Mazowieckiego Centrum Kultury 

i Sztuki jedynie z organizowaniem występów ludowych kapel i przedświątecznych jarmarków, powinni zajrzeć  

na stronę www.mckis.waw.pl. To, co najpierw rzuca się w oczy, to informacje o realizowanych obecnie 

przedsięwzięciach. Nazwy niektórych, jak Festiwal Zespołów Kameralnych czy Mazowiecka Akademia Książki,  

są zrozumiałe bez zagłębiania się w szczegóły. Inne – np. Mazovia Goes Baroque czy ShortCut Europe 2011  

– wymagają kliknięcia, pozwalającego się przekonać, że działalność Centrum wyraźnie wyszła poza granice 

miasta, województwa, a nawet Polski

Chopiniana 2010. Endre Hegedűs i The Pest County Symphonic Orchestra w Bazylice św. Krzyża w Warszawie
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Wśród 14 najważniejszych projektów domi-
nuje muzyka i teatr. Warszawscy melomani od 
ponad 30 lat uczestniczą w Festiwalu Zespo-
łów Kameralnych koncertujących w każdą nie-
dzielę lipca i sierpnia w Łazienkach Królew-
skich (od ubiegłego roku na Krakowskim 
Przedmieściu) oraz na tarasie pałacu w Wila-
nowie. Z kolei Mazowsze w Koronie, cykl wie-
czorów muzycznych z udziałem wybitnych 
solistów, orkiestr, zespołów i chórów, po raz 
dziewiąty odbywa się w mazowieckich obiek-
tach zabytkowych. Warszawskie Chopiniana 
to nie tylko recitale fortepianowe, ale również 
inne koncerty, filmy, a nawet pokazy ubiorów 
nawiązujących do tych noszonych w epoce 
kompozytora.

Mazovia Goes Baroque 
Podobnie jak w latach ubiegłych jednym 

z najciekawszych wydarzeń jest III edycja festi-
walu muzyki dawnej Mazovia Goes Baroque. 
Zainaugurował ją w Warszawie koncert fran-
cuskiego flecisty François Lazarevitcha i jego 
orkiestry Les Musiciens de Saint-Julien. 
Następnie orkiestra Holland Baroque Society 
wystąpiła w Warszawie i w Łodzi, a Wrocław-
ska Orkiestra Barokowa – w Warszawie i Płoc-
ku. Organizatorzy starają się zaprezentować 
interesujących wykonawców, często młodych 
i jeszcze mało znanych. 

– W Polsce odbywa się co roku kilka festiwa-
li muzyki dawnej, które promieniują na mniej-
sze ośrodki, ale nasza impreza wyróżnia się 
programem i repertuarem. Inni organizatorzy 
skupiają się przede wszystkim na dużych for-
mach, zaniedbując te kameralne i solowe. A to 
właśnie one były awangardą muzyki baroko-
wej. Wielcy kompozytorzy, jak Bach czy Haen-
del, testowali w ten sposób niektóre swoje 
pomysły, a następnie rozwijali je w wielkich 
dziełach – opowiada Cezary Zych, pomysło-
dawca i dyrektor artystyczny Mazovia Goes 
Baroque. 

W tegorocznej edycji zostanie zrealizowa-
nych łącznie pięć projektów, nowością będzie 
zaplanowana na listopad tzw. kulminacja.  
– Warszawa nie ma festiwalu muzyki dawnej. 
Stąd pomysł, aby sprowadzić do stolicy kilka 
zespołów i stworzyć namiastkę takiej imprezy. 
A jeśli przyciągnie słuchaczy, powtarzać ją 
cyklicznie – wyjaśnia Cezary Zych.

Promocja młodych
Trudno byłoby wyliczyć wszystkie imprezy, 

których organizatorem czy współorganizato-
rem jest MCKiS. Niewątpliwie wielkim wyda-
rzeniem kulturalnym w Ostrołęce jest festiwal 
Wokół Teatru. InQbator Ulicy – czyli spekta-
kle sceniczne i plenerowe, warsztaty, perfor-
mance, spotkania z twórcami. Z kolei Mazo-

III festIwal MazovIa Goes Baroque 
– Warszawa, listopad-grudzień 
Festiwal realizowany (od 2009 r.)  
we współpracy z Programem 2 Polskiego 
Radia z założeniem prezentowania nowych 
tendencji w wykonawstwie szeroko pojętej 
muzyki dawnej. Jego dyrektorem 
artystycznym jest wybitny znawca muzyki 
dawnej Cezary Zych. Na zaproszenie 
organizatorów festiwalu do Polski 
przyjeżdżają artyści uznani, 
o niekwestionowanej renomie (w 2010 r.  
byli to m.in. klawesynista Robert Hill  
oraz skrzypaczki – Midori Seiler i Amandine 
Beyer), ale także najciekawsi wykonawcy 
muzyki dawnej młodego pokolenia z całej 
Europy. W ramach trzeciej edycji Mazovia 
Goes Baroque w 2011 r. odbyły się już trzy 
sesje koncertowe (luty, marzec, maj). 
Pierwsze tegoroczne projekty skupiły się 
wokół idei ukazywania związków pomiędzy 
muzyką ludową i artystyczną. Przed nami 
jeszcze dwa tegoroczne projekty, w tym 
listopadowa kulminacja, która powoli staje 
się tradycją festiwalu. Wystąpi m.in. japońska 
Orchestra Libera Classica, założona 
i kierowana przez wiolonczelistę Hidemi 
Suzuki (pierwsza prezentacja na kontynencie 
europejskim). Dwukrotnie (w listopadzie 
w Filharmonii Narodowej i w grudniu 
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia) 
warszawskiej publiczności zaprezentuje się 
European Union Baroque Orchestra  
– w listopadzie poprowadzi ją duński 
klawesynista i dyrygent Lars Ulrik Mortensen, 
a 11 grudnia na finał III festiwalu – francuski 
flecista i dyrygent Alexis Kossenko. Większość 
koncertów Mazovia Goes Baroque odbywa się 
w Studiu Koncertowym Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego (transmisje 
i retransmisje w Programie 2 Polskiego 
Radia) – wybrane docierają do miejscowości 
mazowieckich (Płock, Radom, Radziejowice, 
Łochów, Gostynin). 

Mazovia Goes Baroque 2010. Trio AnPaPié w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
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wiecka Akademia Książki to konkurs na 
publikacje o historii, tradycji i kulturze 
Mazowsza oraz Warszawy. W każdej edy-
cji wybierane są trzy lub cztery najlepsze 
prace, które zostają następnie wydane dru-
kiem – dotychczas ukazało się 19 książek. 

Mazowiecka Scena Młodych promuje 
młodych, utalentowanych artystów, przede 
wszystkim muzyków. Silence of the Body/
Milczące Ciało jest natomiast przedsię-
wzięciem ukierunkowanym na badanie 
sztuki milczącego aktora, tworzącego swój 
oryginalny teatr ruchu i gestu. Autor 
i dyrektor artystyczny warsztatów Stefan 
Niedziałkowski do prowadzenia warszta-
tów zaprasza wybitnych artystów panto-
mimy z całego świata. Podczas Mazowiec-
kiego Festiwalu Teatrów Amatorskich 
swój dorobek artystyczny mogą zaprezen-
tować dzieci i młodzież. Warto zwrócić 
także uwagę na Mazowiecki Festiwal 
Teatrów Obrzędowych czy konkursy: pla-
styczny – Grafika Warszawska i recytator-
ski – Warszawska Syrenka. To tylko naj-
ważniejsze propozycje Mazowieckiego 
Centrum Kultury i Sztuki. 

Dużą rolę w działalności MCKiS odgry-
wa propagowanie twórczości ludowej cie-
szącej się zresztą w Warszawie coraz więk-
szym zainteresowaniem. Panuje bowiem 
moda na wszystko co naturalne, ekologicz-

ne i rustykalne. Stąd między innymi ogro-
mne zainteresowanie warsztatami, na któ-
rych dzieci i młodzież uczą się robić wiel-
kanocne i bożonarodzeniowe ozdoby od 
twórców ludowych, którzy z dziada pra-
dziada posiadają tę umiejętność.   

MCKiS mieści się w zabytkowym budyn-
ku powstałego w 1861 r. szpitala św. Ducha, 
zniszczonego w wyniku bombardowania 
w 1939 r. i odbudowanego po wojnie. 
W ubiegłym roku został zakończony jego 
remont kapitalny. – Odnowiona siedziba 
stwarza nam znacznie lepsze warunki pra-
cy. Jest także świetnym miejscem do pre-
zentacji kultury. Dotychczas nie udało się 
nam dorobić stałej publiczności. Marzę 
więc o wprowadzeniu na Elektoralną kilku 
znaczących cyklicznych wydarzeń, cieszą-
cych się zainteresowaniem warszawiaków. 
Zwłaszcza że miasto jest dla nas bardzo 
ważnym partnerem. Nie tylko merytorycz-
nym, ale również finansowym – mówi 
dyrektor Aleksandra Kielan. 

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki  
jest instytucją finansowaną ze środków  

Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

festIwal sztukI. zIeMIa. MaterIał – MedIuM – Metafora: 

Ostrołęka – do 10 lipca; Ciechanów –14 lipca-7 sierpnia; 

Warszawa – 12 sierpnia-6 września 

Prezentacja prac artystycznych wykonanych z nietypowych 

materiałów. W tym roku wybranym tworzywem jest… ziemia. 

karawana europa: Węgrów – 16 lipca; Mrozy – 17 lipca; 

Glinojeck – 6 sierpnia; Raciąż – 7 sierpnia; Chorzele – 14 sierpnia; 

Myszyniec – 15 sierpnia; Sanniki – 27 sierpnia; Łąck – 28 sierpnia

Cykl przedstawień teatralnych i działań animacyjno-teatralnych 

z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy i specjalistycznego 

sprzętu, realizowanych w małych – w każdym roku innych 

– miejscowościach Mazowsza. 

festIwal zespołów kaMeralnych – Warszawa, 10 lipca-28 sierpnia

Prezentacja najwybitniejszych polskich i zagranicznych orkiestr 

kameralnych, zespołów muzyki dawnej, salonowych  

oraz promenadowych, wykonujących standardy jazzowe,  

muzykę filmową i przeboje muzyki klasycznej. 

chopInIana 9. dnI fryderyka chopIna – Warszawa, 21-24 lipca 

Myślą przewodnią festiwalu wciąż pozostaje idea inspiracji 

chopinowskich.

MazowIecka scena Młodych – Mazowsze i Warszawa, lipiec-grudzień

Cykl łączący różne dziedziny sztuki, przeznaczony dla młodych 

artystów, organizatorów i animatorów kultury.

Mazowsze w koronIe: Konkatedra w Sokołowie Podlaskim  

– 18 września, Kolegiata w Myszyńcu – 23 września,  

Bazylika Mniejsza w Węgrowie – 24 września

Koncerty muzyki klasycznej organizowane w zabytkach architektury 

sakralnej i świeckiej na Mazowszu. W tym roku odbywają się  

pod hasłem „Gustav Mahler – Wielkie Dzieła”, z udziałem solistów 

oraz Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus pod dyrekcją Tadeusza 

Wojciechowskiego. Program, w którym znajdą się wybrane części z II, 

IV i V Symfonii Mahlera, ze słynnym Adagietto, ma przybliżyć 

monumentalną twórczość tego późnoromantycznego kompozytora. 

fInał konkursu MazowIecka akadeMIa ksIążkI 

– Warszawa, grudzień

Głównym celem konkursu jest wspieranie wydawnictw 

kulturalnych i naukowych związanych z historią, tradycją 

i kulturą Mazowsza – w tym Warszawy.

Szczegóły i dokładny program na stronie

www.mckis.waw.pl

Karawana Europa 2009. Przedstawienie „Hiob” w wykonaniu teatru Woskresinnia
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Tradycyjnie, jak co roku, teatry zamy-
kają w lipcu swoje podwoje i wysy-
łają artystów na urlop, dlatego też 

zamiast nowych recenzji proponujemy podsu-
mowanie sezonu teatralnego 2010/2011. I tu 
trzeba od razu powiedzieć, że w ostatnim roku 
brakowało ekscytujących wydarzeń – prawie 
wszystko, co najważniejsze w teatrach publicz-
nych, zdarzyło się na początku sezonu, wtedy 
miały premiery „Nasza klasa” Tadeusza Słobo-
dzianka, „Koniec” Krzysztofa Warlikowskie-
go i „Kreacja” niesłusznie zapomnianego Ire-
neusza Iredyńskiego. Na przełomie roku 
doszła jeszcze „Mewa” Czechowa (Narodo-
wy). Potem sezon potoczył się niemrawo, 
choć od czasu do czasu trafiały się rodzynki 
w dość przaśnym cieście.

Nadzieje obudził Powszechny, który otwo-
rzył drzwi po remoncie, a właściwie po grun-
townej przebudowie, ale – dość niefortunnie 
– sztuką „Kamień i popioły” Daniela Danisa, 
której sam tytuł nie zapowiadał niczego 
dobrego. Tak też się stało – Jan Buchwald 
zakończył swoją misję dyrekcyjną, a choć 
w tym jednym sezonie wyposzczony zespół 
teatru dał aż osiem premier, to bilans strat 
i zysków bliski był remisowi. Publiczności 
spodobał się „Zły”, adaptacja głośnej powieści 
Tyrmanda, grzesząca jednak świadomym 

upodobnieniem do komiksu, na dobrą pamięć 
zasługuje „Komediant” z kreacją Kazimierza 
Kaczora i rzadko grywany „Koriolan”. Skan-
daliczną klapą okazała się wymęczona „Casa-
blanca” Michała Siegoczyńskiego, osnuta 
wokół sławnego filmu – reżyserowi udało się 
dowieść całkowitej bezradności wobec podję-
tego zadania.

Zawiodły próby reanimacji Studia – nowy 
dyrektor artystyczny Grzegorz Bral nie zdołał 
spełnić obietnic, nie było zapowiadanych 
dziesięciu premier, a te, które się odbyły, roz-
czarowały. Ponad jałowy bieg wybijały się 
jedynie „Ćwiczenia z Ionesco”, spektakl utrzy-
many w „studyjnej” tradycji, niestety samotny 
wśród innych chybionych przedsięwzięć. 
Teatr Praga nadal szukał swojej tożsamości, po 
kolejnej zmianie dyrekcji i koncepcji. Drama-
tyczny bardziej zajęty był organizowaniem 
festiwalu niż własną produkcją (udany wie-
czór Różewicza), we Współczesnym było dużo 
do śmiechu, ale brak poważnych propozycji 
repertuarowych, TR Warszawa prawie w War-
szawie pauzował.

Załamała się koncepcja Izabelli Cywińskiej, 
która zmierzała do przekształcenia Ateneum 
z teatru usytuowanego między bulwarem 
a lekcjami klasyki w teatr artystyczny z kobie-
cym akcentem – do swoich pomysłów nie 

przekonała ani zespołu, ani publiczności. 
Teatr skręcił ponownie w stronę bulwaru, 
dając dwie premiery komediowe („Bóg mor-
du” w reżyserii Cywińskiej i „Kasta la vista”, 
bardziej skecz niż sztuka), a na okrasę wysma-
kowany wieczór Grażyny Barszczewskiej do 
tekstów Stefanii Grodzieńskiej. Cywińska, 
rozczarowana „garderobą”, która ponoć rzą-
dzi, złożyła rezygnację.

Z „garderobą” zderzył się też Jan Englert, 
kiedy Grażyna Szapołowska zerwała przedsta-
wienie „Tanga” ze względu na intratny kon-
trakt w telewizji – artystka musiała się poże-
gnać z zespołem, ale na tym jednym konflikcie 
się nie skończyło, bo z prób zdjęta została 
„Oresteja” (Maja Kleczewska nie potrafiła 
zestroić się z zespołem). Ale i tak Narodowe-
mu należą się największe oklaski za wyśmieni-
tą „Mewę” w reżyserii Agnieszki Glińskiej 
z całą galerią aktorskich kreacji – od Joanny 
Szczepkowskiej (Arkadina) po Modesta 
Rucińskiego (Trieplew); należałoby przepisać 
pełną obsadę, bo to prawdziwy fenomen, kie-
dy nie można wskazać na żadną rolę z usterka-
mi. To przedstawienie wprawiało widzów 
w prawdziwy zachwyt, dowodząc, że Glińska 
w tym sezonie dołączyła do klasy mistrzow-
skiej. Potwierdziła to także komedią Michała 
Walczaka „Amazonia”, jednym z najlepszych 
spektakli sezonu, satyrycznym ostrzem wymie-
rzonym w środowisko teatralne, które pogu-
biło się między serialem a pościgiem za nowo-
czesnością, zapominając o dzieleniu się 
z widzami emocją.

O tym pozbawianiu sztuki teatru emocji 
mówił wystylizowany spektakl „32 omdlenia” 
według Czechowa w Polonii z Krystyną Jan-
dą, Ignacym Gogolewskim i Jerzym Stuhrem, 
którzy pokazali, jak się kroi komedię, wzbu-
dzając co wieczór niekłamany entuzjazm 
widzów i oklaski na stojąco.

W dobrą stronę ewoluował Teatr Polski, 
który 1 stycznia objął Andrzej Seweryn. 
Dyrekcja Polskiego najwyraźniej się rozkręca 
i po wypadkach przy pracy, jakimi była śpie-
wogra Fredry (chyba po raz pierwszy Fredro 
w Polskim tak się rozłożył) i dość dęty pomysł 

Dobry początek, gorszy koniec

„32 omdlenia” w Teatrze Polonia wzbudzają co wieczór niekłamany entuzjazm widzów
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Nie czaję bazy
Jacek Fedorowicz 

Pojawiła się nowa, bardzo starannie opracowana strona internetowa „Do you know 
Polska?”, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Strona prezentuje 
bogaty wybór najpopularniejszych słów i zwrotów z hermetycznego słownika pol-
skiego młodego pokolenia. Są one dla przeciętnego dorosłego inteligenta znającego 
język polski całkowicie niezrozumiałe. „Czad w pień, lux rozkmina!” – czytam. 
Domyślam się, że jest to fraza akceptująca jakieś zjawisko, ale gdyby mnie ktoś szcze-
gółowo wypytywał o czad i rozkminę, rozłożyłbym ręce w bezradnym geście. Zwłasz-
cza że „w pień” kojarzy mi się z „wybiciem w pień”, co już osłabia pewność, że chodzi 
o pochwałę. Na szczęście, na stronie są nie tylko zagadki, ale i rozwiązania. Już wiem, 
że „ale kosta!” to nie okrzyk sepleniącego bankowca skarżącego się na duże wydatki, 
lecz stwierdzenie, że jest bardzo zimno. Jeśli coś odbyło się „fazowo”, to nie znaczy, 
że etapami, ale że pozytywnie. Okrzyk „ale beka!” nie wyraża podziwu dla dużej 
beczki ani dla kogoś, kto wydaje z siebie wyjątkowo głośne beknięcia, lecz podziw 
jako taki, który można odnieść do wszystkiego, ze szczególnym uwzględnieniem rze-
czy śmiesznych. „Czaić bazę” nie ma nic wspólnego z zaczajeniem się na kogoś 
w zgrupowaniu wojskowym, jest to termin określający pełne zrozumienie trudnego 
problemu. 

Niesłychanie pożyteczna strona. Dowiedziałem się z niej wiele i jestem MSZ nie-
zmiernie wdzięczny. Jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego objaśnienia są po angiel-
sku? Owszem, wielu moich rówieśników zna ten język, ale przecież swoją rolę edu-
kacyjną strona wypełniłaby znacznie lepiej, gdyby nie udawała, że jest przeznaczona 
dla turystów, tylko śmiało przyznała się, że chce służyć starszemu pokoleniu Polaków 
jako pomoc w nawiązaniu kontaktów z pokoleniem młodszym. Zwłaszcza że o takim 
właśnie przeznaczeniu strony świadczy wszystko, poza tym – zupełnie tu zbytecz-
nym – angielskim. Ładne, spokojne zdjęcia, muzyka w tle, motyw jazzowy grany 
przepięknie w składzie instrumentalnym bas – piano – sax, który natychmiast przy-
wołuje w pamięci klimaty piwnic jazzowych z przełomu lat 50.i 60., a wiadomo, że 
jazz jest muzyką znienawidzoną przez młodzież, która nie może przecież zaakcepto-
wać czegoś, co lubią starsi. Strona nie jest więc dla młodych. Nie jest też dla obcokra-
jowców. Bo jakiż normalny turysta będzie poszukiwał w Internecie ekscentrycznych 
zwrotów slangowych w języku, którego nie zna? Załóżmy, że jestem Anglikiem, 
nawet młodym Anglikiem, wybieram się na tydzień do Warszawy. Czy potrzebna mi 
jest wiadomość, że jak mi się coś spodoba, to mam krzyknąć „ale myk!”? A jak nie 
spodoba, to „ale zonk!”? Nie. Chciałbym wiedzieć, jak jest „przepraszam”, „dzięku-
ję”, „bilet” i  „przystanek autobusowy”. I inne takie. Co innego, kiedy jestem starszym 
warszawiakiem. Chciałbym wiedzieć, bo sam za Boga się nie domyślę, co to „zonk”. 
Proponuję szybko przetłumaczyć wszystko, co po angielsku, na polski i przenieść 
stronę z MSZ do MSW.

Anglojęzycznym turystom można by ewentualnie zostawić niektóre ze słów już 
umieszczonych na tej stronie, na przykład „afterek” (imprezka po czymś), „biforek” 
(imprezka przed czymś) czy „lajtowy” (lekki). Anglik przeczyta i nabierze słusznego 
przekonania, że wśród młodych nad Wisłą odnajdzie się bez trudu, posługując się 
wyrazami ze słownika ojczystego, ewentualnie z miejscowymi przed- i przyrostkami. 
O zatłoczonym pociągu: „przefullowany”. O herbacie wzmocnionej: „dostrongowio-
na”. O dworcu PKP Warszawa Zachodnia: „infernowate stinkowisko”. I tak dalej. 

Nadwiślańskie refleksje

na sztukę „Polacy” (zderzenie poglądów kardynała 
Wyszyńskiego i Witolda Gombrowicza), ze spekta-
klu na spektakl jest lepiej, o czym świadczy niegłupi 
„Żeglarz”, odkrywczy stylistycznie „Cyd” i widowi-
skowy, spójny „Wieczór trzech króli” z rewelacyj-
nym Jarosławem Gajewskim jako Malvoliem.

Nad podziw udała się zmiana warty w Teatrze na 
Woli. Mowa nie tylko o premierze sztuki dyrektora 
„Nasza klasa” – choć niektórzy recenzenci nazwali ją 
sztuką świetlicową, to kładę to na karb trudnej do 
zniesienia myśli, że w sprawach polsko-żydowskich 
mamy nadal duże zaniedbania (po polskiej stronie). 
Oprócz wspomnianej już „Amazonii” na afiszu 
pokazał się „Malambo” Słobodzianka, przeniesio- 
ny z Laboratorium Dramatu, i pełen uroku „Kozio-
łek Matołek” dla najmłodszych. Szczęśliwa okazała 
się ta fuzja Teatru na Woli z Laboratorium, a premie-
ra „Sex machine” Tomasza Mana potwierdziła ambi-
cję torowania wartościowym polskim dramatom 
drogi na scenę.

Nieźle radziły sobie sceny prywatne z najmłodszą 
wśród nich Imką Tomasza Karolaka, która wyrasta 
obok Polonii na drugą prywatną scenę repertuaro-
wą. Och-teatr zaskoczył na koniec sezonu premierą 
„W małym dworku” Witkacego w reżyserii Anny 
Augustynowicz. Spektakl mógłby być ozdobą reper-
tuaru teatrów misyjnych, które najchętniej o „misji” 
by zapomniały, gdyby nie obawa, że ktoś może 
zakręcić kurek z pieniędzmi.

Tomasz Miłkowski
W sezonie urlopowym grają teatry: 

Polonia, Och-teatr, Imka, Kamienica,  
Bajka (lipiec), Na Woli (lipiec)

Joanna Szczepkowska i Modest Ruciński w „Mewie” w Teatrze Narodowym
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 „Trwaj moje miasto”
Jury pod przewodnictwem Barbary 

Wachowicz wręczyło nagrody laureatom 
V konkursu „Arsenał Warszawa” na najcie-
kawszą pracę o Warszawie, odbywającego 
się pod hasłem „Trwaj moje miasto” i skie-
rowanego do warszawskiej młodzieży. 
Grand Prix przyznano ex aequo monografii 
„Pomnik z marzeń”, poświęconej historii 
liceum im. Stefana Żeromskiego i jego 
patronowi, oraz pracy „Bohater – artysta 
– Wacław Bojarski” opowiadającej o mło-
dym poecie zastrzelonym w 1943 r. 

 Notes warszawski
Stołeczne Biuro Kultury wydało bardzo 

ładnie zaprojektowany „Notes warszawski” 
– informator z cyklicznymi wydarzeniami 
kulturalnymi odbywającymi się w Warsza-
wie. Informacja kulturalna w naszym mie-
ście jest coraz lepsza i bardziej dostępna 
między innymi także dzięki rozbudowie 
strony www.kulturalna.warszawa.pl.

 Parki rzeźby 
Od połowy lipca na wiślanym wybrzeżu 

między mostami Świętokrzyskim a Średni-
cowym po raz trzeci odbywa się wystawa 
młodej warszawskiej rzeźby. Można tu oglą-
dać prace studentów Akademii Sztuk Pięk-
nych, np. Urządzenie do Słuchania Wisły. 
Jednocześnie na Bródnie trwa „III rozdział 
Parku Rzeźby”, w którym z kolei biorą 
udział twórcy Paweł Althamer i Youssouf 
Dara z afrykańskiego plemienia Dogonów. 

 Filmowy portret Europejczyków
Przez całe wakacje kino Iluzjon zaprasza 

na filmowy cykl „Europejczyków portret 
własny”. Ten zestaw kilkudziesięciu zna-
nych filmów z ostatniego półwiecza jest 
próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie, 
jacy jesteśmy – my i nasi sąsiedzi z Europy. 
To też dobra okazja, żeby znów zobaczyć na 
dużym ekranie wielkie europejskie tytuły.

 Koncerty na cztery fortepiany
W każdą letnią sobotę w godz. 16-19 

Urząd Miasta zaprasza na koncerty chopi-
nowskie wykonywane jednocześnie na czte-
rech scenach: przy kolumnie Zygmunta, na 
skwerze Hoovera, przy Hotelu Europej-
skim i przy klasztorze wizytek. Utwory Fry-
deryka Chopina grać będą absolwenci war-
szawskiej Akademii Muzycznej.
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Wraz z ukończeniem rekonstrukcji apartamentu księcia Józefa Ponia-

towskiego w pałacu Pod Blachą ostatecznie zakończył się długi proces 
przywracania Zamkowi Królewskiemu dawnej świetności. 15 lipca nastą-
piło uroczyste otwarcie apartamentu, w którym bratanek ostatniego króla 
Polski zamieszkiwał przez ostatnie 15 lat życia. Dzięki licznym dokumen-
tom opisującym wygląd pokoi i sprzętów, z których korzystał książę, 
takim jak rzuty pałacu wykonane przez architekta Wilhelma Henryka 
Mintera, „Inwentarz pozostałości po księciu” czy przedwojenne zdjęcia, 
konserwatorom i artystom współpracującym z Zamkiem Królewskim 
udało się stworzyć niemal wierną kopię tego jednego z najbardziej znanych towarzyskich salo-
nów XIX-wiecznej Warszawy. Sześciopokojowy apartament wyposażono w meble z epoki 
pochodzące ze zbiorów Zamku lub będące własnością fundacji zajmujących się polskim dzie-
dzictwem narodowym. Poszczególne pokoje przeznaczono na prezentację różnych aspektów 
życia księcia Pepi (m.in. kolejnych etapów kariery wojskowej) i jego pośmiertnego kultu. (ng)

pałac Pod Blachą

Choreografia ciał
Wśród wystaw, które można obecnie oglądać w Zachęcie, jedną 

z najbardziej przykuwających uwagę jest „Choreografia ciał”, czy-
li kolekcja filmów w różny sposób wykorzystujących motorykę 
ciała jako materię dzieła sztuki. Zobaczymy tu sławny teledysk 
Fatboya Slima z Christopherem Walkenem tańczącym do utwo-
ru „Weapon of Choice”, film „Koszt życia” awangardowej grupy 
tancerzy DV8-Physical Theatre, pokazujący sceny z życia bezno-
giego tancerza, liczne prace wideo dotyczące erotycznego wymia-
ru tańca („Invitation to Love” Jespera Justa i „Andrey” Marka 
Raidpere’a) czy stricte wizualnej strony ludzkiego ciała porusza-
jącego się w dziwny, niekonwencjonalny, spontaniczny lub zaprogramowany sposób, takie jak 
„Tańcz!” Wojciecha Bąkowskiego, „Bolimorfia” Anety Grzeszczykowskiej czy „Nathan 
(Hotel Room CT)” Olivera Herringa. (ng)

Zachęta, do 14 sierpnia

Europa Chopina
VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin 

i jego Europa” odbywa się pod hasłem „od Mahlera 
do Liszta i Noskowskiego”. Jak co roku, organizatorzy 
postawili sobie za zadanie ściągnięcie do Warszawy 

crème de la crème światowej pianistyki. Będziemy mogli więc posłuchać zarówno asów fortepia-
nu o ugruntowanej pozycji, takich jak Elisabeth Leonskaja, Dina Yoffe czy Alexander Lonquich, 
jak i młodych laureatów prestiżowych konkursów z Julianną Awdiejewą, zwyciężczynią zeszło-
rocznego konkursu chopinowskiego, na czele. Oprócz recitali, koncertów oratoryjnych i kame-
ralnych zaplanowano także występy znanych chórów i orkiestr, m.in. Sinfonii Varsovii i Orche-
stre des Champs Elysées. Jedną ze specjalności festiwalu jest wykonywanie przez muzyków utwo-
rów na instrumentach z epoki. W tym roku artyści będą mogli skorzystać aż z czterech historycz-
nych fortepianów, ponieważ zbiory organizatora, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, 
powiększyły się o unikalny fortepian Erard z 1838 r. (ng)

od 16 sierpnia do 1 września

Fo
t. D

. J
ac

ko
wi

ak

Fo
t. C

. S
ch

ne
ide

r



nr 7-8 lipiec-sierpień 2011

49

 Warszawiacy do zabawy!
Muzeum Historii proponuje małym 

i „średnim” mieszkańcom miasta wakacyj-
ną zabawę „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem 
jesteś Ty!”. Chętni powinni pobrać ze stro-
ny www.razdwatrzywarszawiak.pl karty 
z zagadkami i odwiedzić siedem warszaw-
skich muzeów, m.in. Woli i Wojska Pol-
skiego, gdzie mogą poszukać odpowiedzi 
i dostać naklejki potwierdzające dotarcie do 
każdego punktu gry. W ostatnim muzeum 
karty z rozwiązaniami należy wrzucić do 
specjalnej urny i czekać na wyniki! Koniec 
projektu 4 września.

 Filmowe lato
Przez całe wakacje trwa Filmowa Stolica 

Lata, plenerowy i darmowy festiwal kina. 
Projekcje odbywają się przez pięć dni 
w tygodniu m.in. na Polu Mokotowskim, 
w parku Skaryszewskim i na wilanowskiej 
plaży. W tym roku będzie dużo czeskiego 
kina, polskich komedii, filmów zwanych 
przez organizatorów plażowymi, filmów 
tanecznych i romantycznych. Więcej infor-
macji na stronie www.filmowastolica.pl.

 Kolej w miniaturze
Do połowy września w Muzeum Techni-

ki w Pałacu Kultury można oglądać wysta-
wę będącą efektem trwającego 40 lat za-
miłowania księdza Janusza Grygiera do 
modelarstwa, czyli kolekcję 60 miniaturo-
wych pociągów, dworców i scenek z kole-
jarskiego życia. Niektóre z nich są arty-
stycznym komentarzem do sytuacji w pol-
skich kolejach, jak „Satyry kolejowe” przed-
stawiające np. dworzec zamieniony w sklep 
i pozarastane trawą tory. W „Miniaturo-
wym świecie w skali 1:87 księdza Janusza” 
znajdziemy także modele samochodów 
retro, zamek, szopkę betlejemską i wesołe 
miasteczko.

 Nowe szaty muzeum
W związku ze 150. rocznicą powstania 

Muzeum Narodowego w Warszawie jego 
gmach główny przejdzie gruntowną reno-
wację. Zmieniony ma zostać układ sal 
i koncepcja wystaw stałych. Odnowione 
zostaną sala kinowa, kawiarnia, dziedziniec 
główny i do tej pory zamknięty dziedziniec 
im. Stanisława Lorentza. Muzeum będzie 
zamknięte aż do wiosny 2012 r.
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Ogrody muzyki
Na dziedzińcu Zamku Królewskiego wakacyjną 

porą wyrosły „Muzyczne Ogrody”. Już jedenasty raz 
fundacja o tej nazwie zaprasza na festiwal muzyki 
XX wieku i współczesnej, którego główną atrakcją – obok koncertów na żywo – są filmy 
muzyczne i dokumentalne o sztuce oraz rejestracje audiowizualne oper i baletów wyświetlane na 
wielkim ekranie. W tym roku będziemy mogli lepiej poznać polskich artystów ważnych także 
dla kultury europejskiej – m.in. obejrzymy filmy o Krzysztofie Komedzie i Andrzeju Panufniku 
oraz operę „Król Roger” w paryskiej inscenizacji Krzysztofa Warlikowskiego. Oprócz tego 
w programie oczywiście dużo muzyki najwyższej klasy z całej Europy, a także – dla najmłodszych 
– Dziecięce Ogrody Muzyczne poświęcone historii tańca. Zwieńczeniem imprezy będzie kon-
cert The Swingle Singers, zespołu śpiewającego a capella wielkie przeboje muzyki klasycznej 
(Czajkowski, Rimski-Korsakow) i współczesnej (Piazzolla, Björk, The Beatles). (ng)

dziedziniec Zamku Królewskiego, do 14 sierpnia

Mapa miasta, którego nie ma
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław zaprasza do współtworzenia mapy 

Warszawy, której już nie ma. Nie chodzi jednak o zniszczenia wojenne ani nawet PRL-owskie, 
ale wyburzenia odbywające się niemal na naszych oczach w wolnej Polsce po 1989 r. Mapę moż-
na obejrzeć pod adresem www.maslaw.org.pl/pl/projekty/tu-bylo-tu-stalo, można też wysyłać 
zgłoszenia wartościowych architektonicznie budynków już zniszczonych albo zagrożonych zbu-
rzeniem. Na mapie znajdziemy oczywiście Supersam przy placu Unii Lubelskiej, Stadion Dzie-

sięciolecia, a także parowozownię na Wileńskiej, 
kina Moskwa, Praha, Skarpa i W-Z, liczne wille, 
kamienice i zakłady przemysłowe, a nawet szpital. 
Oczywiście nie wszystkie te budynki to perły archi-
tektury, ale wyburzenie wielu z nich było dużą stra-
tą dla Warszawy. We wrześniu mapa ma zostać 
wydana drukiem w dwujęzycznej, polsko-angiel-
skiej wersji. (ng)

Dzieje się w CSW
Dwa najbliższe miesiące to czas artystycznych 

atrakcji także w CSW. Do 18 września możemy 
oglądać wystawę wideo „The Allies” Jesse’ego Arona 

Greena, amerykańskiego multiartysty, który eksploruje tematykę wojennej traumy i psychoana-
lizy. Z kolei Aleksandra Wasilkowska, architektka i reprezentantka Polski na zeszłorocznym 
Biennale Architektury w Wenecji, przygotowała instalację „Nie-pokój” odwołującą się w prze-
wrotny sposób do koncepcji inteligentnej architektury reagującej na ludzkie emocje i potrzeby. 
Można ją oglądać aż do 15 stycznia, co jakiś czas ma być też modyfikowana przez autorkę. Cie-
kawym wydarzeniem będzie z pewnością „piknik refleksyjny” Public A-I-R, czyli prezentacja 
prac i przemyśleń zagranicznych artystów przebywających obecnie w CSW na rezydencji i arty-
stów polskich, którzy właśnie wrócili z pobytów w Nowym Jorku, Pradze i Santa Monica.  Odbę-
dzie się on w weekend 29-31 lipca na terenach wokół Zamku Ujazdowskiego. (ng)

Notatnik warszawski
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Marcin Mierzejewski: Organy nie są instrumentem, który kojarzy się 
z muzyką jazzową. Skąd wziął się pomysł grania jazzu na organach?
Jan Bokszczanin: – Jazz to moja fascynacja jeszcze z dzieciństwa. 

Zdawałem jednocześnie do szkół muzycznych na Bednarskiej i na 
Miodowej. Mimo że przez kilka lat grałem na saksofonie, ostatecznie 
wybrałem organy, bo saksofonistą nie byłem za dobrym. Z kolei 
organy są instrumentem, który wyjątkowo nie pasuje do grania jazzu. 
Wszystkie tego typu próby, z jakimi się zetknąłem, były w moim 
odczuciu zupełnie nieudane. Tym bardziej wyzwoliło to we mnie 
przekorną chęć, by zrobić specjalnie aranżowaną muzykę – nie do 
końca jazzową, ale i nie do końca klasyczną. 

Na przykładzie chociażby utworu „Kattorna” Krzysztofa Komedy 
można stwierdzić, że jazzowy język muzyczny nie odbiega jednak tak 
daleko od klasycznego, bo spotykamy tam np. skalę frygijską i pewne 
chwyty, z których korzystają także kompozytorzy klasyczni. 

Czy według Pana muzyka Komedy, w której istnieje sporo elementów klasycz-
nych, szczególnie nadaje się na aranżacje organowe?
– Może niekoniecznie; nie tylko na organowe. Ale faktem jest, że 

Komeda był człowiekiem wykształconym klasycznie, miał ambicje, by 
być muzykiem klasycznym. Kształcił się w epoce, w której polski jazz 
dopiero raczkował, to były pierwsze próby jazzowe. Dlatego ówczesne 
kompozycje są mocno przesiąknięte elementami klasyki. Jeśli chodzi o  
postać Komedy, to mój wybór padł na niego po prostu dlatego, że był 
to dla mnie najgenialniejszy kompozytor jazzowy, jaki kiedykolwiek w 
Polsce się urodził. Jego tematy są popularne, nośne i charakterystycz-
ne, jak żadnego innego kompozytora. Można by stworzyć drugą taką 
płytę jak „Komeda – Inspirations” i wciąż nie wyczerpalibyśmy możli-
wości, które tkwią w tej muzyce. W twórczości Komedy odnajdujemy 
i muzykę jazzową, i utwory stricte klasyczne. Już po zarejestrowaniu 
materiału na płytę obejrzałem pewien film dokumentalny z muzyką 

Komedy, gdzie zagrał on na fisharmonii. Był to dla mnie szok i gdy-
bym wcześniej poznał ten materiał, ten utwór na pewno też znalazłby 
się na płycie. Fisharmonia i organy to bardzo bliskie brzmienia, okaza-
ło się więc, że i sam Komeda miał coś wspólnego z muzyką organową.

Jak wyglądała sprawa dostosowania oryginalnego materiału do specyfiki fak-
tury i brzmienia organów na etapie aranżacji? 
– Ta płyta od samego początku miała sporo szczęścia, dlatego że 

dużo osób zainteresowało się moim projektem. Na przykład bardzo 
szybko udało mi się namówić Grażynę Auguścik do wzięcia w nim 
udziału, co było jakby motorem do powstania płyty. Miałem już co 
prawda cztery gotowe utwory, ale do końca nie liczyłem, że w nagra-
niu weźmie udział taka gwiazda. Jej akceptacja, to, że pomysł się jej 
spodobał, było olbrzymim dopingiem, by zrobić tę płytę jak najle-
piej. Natomiast jeśli chodzi o aranżacje, to większość ludzi, którzy się 
tym zajęli, miała związek z muzyką poważną. Krzysztof Herdzin 
skończył Akademię Muzyczną i był organistą, Włodek Pawlik ma 
genialny umysł i nie było dla niego niczym trudnym wyobrazić sobie, 
jak zabrzmi utwór we wnętrzu kościelnym. Z kolei Adam Sławiński 
jest związany z muzyką współczesną. Każda z osób, która robiła te 
aranże, jest wykształconym muzykiem klasycznym i w którymś 
momencie otarła się o organy. Organy pełnią tu rolę orkiestry, mają 
spajać cały materiał. Dlatego na płycie słychać, że instrumenty solowe 
i głos są zdecydowanie z przodu. Organy robiły tło, otoczenie i kli-
mat dla tego, co mieli zaprezentować soliści. 

Mówił Pan o znaczeniu akustyki dla jakości nagrania. Jak zapadła decyzja 
o wyborze wnętrza kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie?
– Znajduje się tam jeden z najlepszych instrumentów w Warszawie. 

Organy te dwa lata temu zostały gruntownie wyremontowane. Jest to 
w zasadzie idealny instrument dla naszych potrzeb, dosyć mało cha-
rakterystyczny, o ciepłym brzmieniu, które nie jest ostre, szkliste. 

Z  JANEM BOKSZCZANINEM,  
organistą, który nagrał płytę „Komeda – Inspirations”, 
rozmawia Marcin Mierzejewski

Komeda na organach
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Został skonstruowany na potrzeby liturgiczne, ma wiele barw dosko-
nale nadających się do akompaniamentu, mniej do grania solowego. 
Wnętrze kościoła jest także bardzo dobre akustycznie. Pewną cieka-
wostkę stanowi to, że dziś w zasadzie nie nagrywa się płyt taką meto-
dą, jaką my się posłużyliśmy, kiedy proces rejestracji odbywa się od 
razu, bez dogrywania. Wszyscy musieliśmy być przygotowani na to, 
aby przedstawić właściwie gotową wersję koncertową. Montowanie 
nagrań zrobionych w kościele jest bardzo trudne. Pogłos powoduje, 
że nie da się czegoś przeciąć i dokleić. Tym bardziej, jeśli w grę 
wchodzi improwizacja, jako że każda improwizacja jest inna.

Odbyło się już kilka koncertów z utworami z tej płyty. Czy będą one  
kontynuowane?
– Tak, oczywiście. I o ile na koncerty z muzyką organową czy 

kameralną przychodzi niewielu ludzi, to frekwencja na koncercie 
łączącym muzykę organową z jazzem przerosła moje najśmielsze 
oczekiwania. W Lutomiersku, gdzie na festiwalu „Kolory Polski”, 
organizowanym przez Filharmonię Łódzką, po raz pierwszy zapre-
zentowaliśmy ten materiał, w małym kościele było prawie tysiąc 
osób. Podobnie było w Łodzi, gdzie grałem z Robertem Majewskim 
w kościele św. Mateusza. Może to połączenie jest takie „wybuchowe”, 
że ludzie reagują zdziwieniem, zainteresowaniem. Ponieważ z Graży-
ną Auguścik, która mieszka na stałe w USA, trudno jest zorganizo-
wać koncert, stworzyłem trio w składzie Agnieszka Wilczyńska 
– śpiew, Robert Majewski – trąbka i flugelhorn, i ja. Chciałbym, 
żeby płyta była promowana przez to nasze trio. Mamy już zaplano-
wanych kilka dalszych koncertów. Bo szkoda, żeby w Roku Komedy 
nie prezentować go w szerszym zakresie. Zagramy prawdopodobnie 
między innymi w warszawsko-praskiej katedrze na Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej, planujemy też koncert w Legionowie.   

Jan Bokszczanin (ur. 1974, Astrachań, Rosja), doktor sztuki, organista, 
absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 

stypendysta doktorancki University of North Texas (USA). W dorobku ma około 
300 recitali w Polsce i zagranicą oraz dziesiątki koncertów na terenie Rosji 
i Polski. Współpracuje z takimi zespołami, jak Concerto Avenna, Camerata 

Vistula, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Nagrał 13 płyt, wśród których 
najbardziej znaczącymi są: płyta z utworami Saint-Sa nsa i Poulenca oraz 

„Komeda – Inspirations”. Jest autorem książki „Geneza i tradycje rosyjskiej 
muzyki organowej” i redaktorem kilku dodatków nutowych zamieszczonych 
w periodyku „Liturgia Sacra”. Wielu współczesnych kompozytorów pisze dla 

niego swoje utwory i aranżacje, m.in. Marian Sawa, Adam Sławiński,  
Dariusz Przybylski, Krzysztof Herdzin. Bokszczanin jest też dyrektorem 

artystycznym Legionowskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej  
oraz Praskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Duch Mai Berezowskiej
Maria Terlecka

Między ulicami Andrzeja Boboli a Karola Chodkiewicza jest buj-
ny, zielony, wciśnięty między te dwie ulice klin. To działki. Powsta-
ły w 1942 r. W czasie okupacji niemieckiej żywiły i dawały złudze-
nie normalności. Niemcy łaskawie na taką działalność zezwalali. 
Teraz są oazą w ruchliwym, hałaśliwym i szarym mieście. I trochę 
odpryskiem pobliskiego Pola Mokotowskiego. Ogródków i altanek 
broni przed nienasyconą Warszawą i przed złodziejami duch Mai 
Berezowskiej. Widują go unoszącego się nad rozpasaną przyrodą 
urzędnicy z dwóch gmaszysk banku Millenium. Symbioza niżej 
położonych i skromnych ogródków z potężnym, wysokim i boga-
tym sąsiadem zakrawa na mezalians. To tylko pozory. Bankowcy 
z wysokości pięter i stanowisk chwalą sobie kojący widok i jego 
wpływ na zmęczone oczy. Płynący z dołu szum drzew owocowych 
i śpiew ptasząt zagłuszają szmery bankowych komputerów. Pilnie 
strzeżony bank niejako przy okazji (wraz z duchem Mai) strzeże 
ogródków.

Pan Stanisław Stępień, wiceprezes Rodzinnego Ogrodu Działko-
wego im. Mai Berezowskiej, powiada, że odkąd mają tak dobrze 
chronionego sąsiada, skończyły się włamania do altanek i dewasta-
cja ogródków. Sam duch, równie witalny jak jego ziemskie wciele-
nie, nie był w stanie wszystkiego dopilnować. Odciążony, szybuje 
teraz beztrosko i czasami przysiada przed domkiem na działce nr 27 
albo odgarnia rozrośnięte gałęzie glicynii rosnącej przy furtce 
i sprawdza, czy wszystko w porządku z tablicą i napisem tej treści: 
Na tej działce tworzyła i wypoczywała Maja Berezowska, wybit- 
na artystka malarka, orędowniczka idei ogródków działkowych, 
odznaczona honorową Złotą Odznaką Krajowej Rady Związku 
Działkowców.

Domek Mai, przez nią projektowany, jest nietypowy, z bali drew-
nianych, z oknem jak okrętowy bulaj. We wnętrzu okrągły stolik, 
przy którym tworzyła i piła z przyjaciółmi pyszne wino z działko-
wych winogron. Próbowałam działkowego wyrobu – bardzo dobrze 
działa na twórczą wenę.

Pan Stępień podejrzewa, że Maję zainspirowała podróż statkiem, 
bowiem domek przypomina kapitańską kabinę. Działka ma opie-
kunkę. Domek dobrze wytrzymał próbę czasu. Powstanie w nim 
muzeum Mai Berezowskiej. Zbierane są rysunki i pamiątki po niej. 
Zaś w Klubie Działkowca stanie popiersie malarki – nie jakiś ama-
torski twór, ale dzieło godne jej wyobraźni. I gdy wszystko będzie 
gotowe, wdroży się program edukacyjny dla szkół. Opowie się dzie-
ciakom, w formie stosownej do wieku, jaką niezwykłą była artystką, 
reszty dowiedzą się, gdy dorosną. Bystrzejsi uczniowie domyślą się, 
patrząc na jej rysunki, że pani Maja nade wszystko kochała uroki 
życia. Będą też spotkania z ciekawymi ludźmi, filmy przyrodnicze, 
dzieci „na żywo” posłuchają śpiewu ptaków i na własne oczy zoba-
czą, że pomidory rosną na krzakach, a śliwki na drzewach.

Z notatnika miastoluba

Od 17 do 31 lipca w katedrze pw. św. Michała Archanioła  
i św. Floriana Męczennika w Warszawie przy ulicy Floriańskiej 2  
odbywa się IV Praski Festiwal Muzyki Kameralnej  
i Organowej ARS LIBERATA. Program na www.arsliberata.pl
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  Wojna oczami dziecka

Nową serię książek ukazujących rzeczywistość 
wojny z perspektywy dziecka proponuje 
Muzeum Powstania Warszawskiego (we współ-
pracy z wydawnictwem Literatura). Do przed-
stawienia – w oparciu o autentyczne wojenne 
wspomnienia – tych wyjątkowo trudnych dla 
6-10-letniego czytelnika zagadnień zaproszeni 
zostali wybitni autorzy literatury dla dzieci.

W pierwszej książce – „Czy wojna jest dla dziewczyn?” autorstwa 
Pawła Beręsewicza (na podstawie wspomnień Elżbiety Łaniewskiej)  
– dziewięcioletnią Elkę prowokuje do rozmyślań nad tytułowym pyta-
niem jej kolega. Dziewczynka, pragnąc tak jak Antek ćwiczyć, by 
przygotować się do wojny, zostaje przez niego zbyta stwierdzeniem, że 
wojna to męska rzecz. Szybko okazuje się jednak, że podział na „role” 
nie jest wcale taki prosty. Wojenne dramaty, które dotykają Elkę i jej 
rodzinę, w bolesny sposób uzmysławiają, że wojna nie wybiera według 
płci czy jakichkolwiek innych kryteriów. Z jednej strony strach, bezsil-
ność, ale z drugiej wytrwałość, umiejętność dochowania tajemnicy  
– te ujawniające się w dziecku podczas kolejnych wojennych wyda-
rzeń, czasem skrajne uczucia i postawy odnajdujemy w słowach 
i myślach bohaterki. 

Drugi tytuł to książka „Asiunia” – opis wojennych przeżyć pisarki 
Joanny Papuzińskiej. Przedstawione w niezwykle prosty, wyważony 
sposób takie wydarzenia, jak zabranie mamy przez Niemców i zniknię-

cie taty, przeprowadzka do obcego domu, 
ukrywanie się w piwnicy przed ostrzałem, 
brak jedzenia i ubrań – budzą wiele emocji 
w młodym czytelniku. Powtarzane w domu 
słowa „bo jest wojna”, mające wytłumaczyć 
małej dziewczynce wszystko, co się wokół 
niej dzieje, nie zmniejszają zagubienia Asiu-
ni. Czytając o jej losach, dowiadujemy się 
też o ówczesnych namiastkach zwykłego 

życia (takich jak zajęcia w przedszkolu) czy ludzkiej dobroci pomaga-
jącej przetrwać ten czas (niosąca pomoc przyszywana ciocia Ola). 

W obu książkach nie znajdziemy wyrażonych wprost morałów. Dzie-
cięcy bohaterowie opisują wojenną codzienność wprost, tak, jak ją 
widzą, co sugestywnie oddziałuje na psychikę współczesnego młodego 
czytelnika poznającego rzeczywistość, z jaką musieli zmierzyć się kie-
dyś jego rówieśnicy. Obrazu tej rzeczywistości dopełniają ilustracje 
Olgi Reszelskiej („Czy wojna jest dla dziewczyn?”) i Macieja Szymano-
wicza („Asiunia”). W refleksjach książkowych bohaterów – co w związ-
ku z przyjętą perspektywą dziecka wydaje się naturalne – trudno ocze-
kiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego historia potoczyła się w tak nie-
zrozumiałą stronę. Wspólna lektura będzie więc też dobrą okazją do 
podjęcia z dzieckiem rozmowy o przyczynach wojny i sensie walki 
o wolność.                                                                     Janusz Dobrzyński

Paweł Beręsewicz „Czy wojna jest dla dziewczyn?” oraz Joanna Papuzińska „Asiunia”,  
wyd. Muzeum Powstania Warszawskiego i Literatura, 2010

Varsaviana

  Spacer po nieistniejących ulicach
Na przełomie sierpnia i września odbędzie się kolej-

ny, VIII Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Sin-
gera”. Ta bardzo popularna wśród warszawiaków 
impreza pozwala im choć przez kilka dni obcować 
z kulturą bogatą, wielobarwną, która była istotną czę-
ścią Warszawy przedwojennej i której dzisiejsza kon-
tynuacja naznaczona jest pamięcią i melancholią. Ważna część każdo-
rocznego programu festiwalu to spotkanie z książką żydowską i publi-
kacjami poświęconymi tej tematyce. Warto po koncertach, przedsta-
wieniach, różnorodnych spotkaniach zagłębić się w lekturę o świecie, 
którego przecież tylko znikome odbicie odnajdujemy w festiwalowym 
programie.

„Stolica” szczególnie rekomenduje wydawnictwo Domu Spotkań 
z Historią – „Spojrzenia na warszawskie getto” Jacka Leociaka – sześć 
tomików, z których każdy poświęcony jest jednej ulicy: Krochmalnej, 
Karmelickiej, Nowolipie, Miłej, Leszno, Stawki. To nie tylko zapis 
wojennych losów tych ulic, ale i ich wcześniejsza historia, sięgająca nie-
kiedy XVII czy XVIII wieku, uzupełniana opisami z dokumentów 
historycznych – pamiętników, i literatury. Jacek Leociak proponuje 
więc spacer – często używa sformułowania przechodzimy do…, podając 
nazwę kolejnej posesji, ukazując jej losy i losy jej mieszkańców. Ta skru-
pulatność historyczna przy znakomitej narracji tworzy w efekcie pano-

ramę dziejów Żydów warszawskich, 
a także ich różnych środowisk, kontra-
stów – życia arystokracji żydowskiej 
i biedoty. Wybór „tych” (czyli lepszych) 
i „tamtych” ulic pozwala na zobrazowa-
nie różnorodności centrum świata ży-
dowskiego, jakim była przedwojenna 

Warszawa. A dzięki walorom literackim opisy tych ulic wypełnione są 
ruchem, kolorami, dźwiękami, zapachami. 

Wybuch wojny zapoczątkował najtragiczniejszy, ostatni rozdział 
historii żydowskiego świata. We wszystkich sześciu tomikach jawi się 
niemal dzień po dniu, tydzień po tygodniu realizacja planu ekstermi-
nacji ludności żydowskiej. I tragiczne doświadczenia mieszkańców 
ulic getta – których już znamy z imienia i nazwiska, z rodzinnych 
historii i powiązań. Jeden z tomików Leociak kończy: Dzisiaj na Miłej 
stoją domy, rosną drzewa i bawią się dzieci. I Majloch Perelman płonie 
na piętrze oficyny Miła 18. Niesamowity krzyk palącego się żywcem czło-
wieka. Anonimowy chłopiec spalony na Miłej. Krzyczy przez cały dzień. 
Kiedy idę Miłą, pełną zieleni i słońca przeświecającego przez gałęzie 
topoli, słyszę czasami ten krzyk. Wola pamiętania? – o której w innym 
tomie pisze autor. Nie – to pamięć, która dopełnia naszą współcze-
sność. (ekc)

Jacek Leociak „Spojrzenia na warszawskie getto”, DSH, 2011



nr 7-8 lipiec-sierpień 2011

53

  Myśli człowieka czytającego
Trudno w krótkiej notce wyliczyć wszystkie przyjem-

ności i korzyści, jakie daje obcowanie z książką Andrze-
ja Dobosza. Obcowanie, bo nie jest to przedmiot jed-
norazowego użytku. To książka do „poczytywania”, 
smakowania poszczególnych fragmentów, fraz czy 
zdań nawet. Felietony Pustelnika są swoistą autobio-
grafią, ale także zapisem rzeczywistości otaczającej 
autora czy, a może przede wszystkim, notatnikiem jego 
lektur. Felietony? Raczej chyba rozprawki filozoficzne 
pełne erudycji, gryzącej ironii, zaskakujących skojarzeń i point. Smacz-
ne jak „Kuchnia narodowa polska”; eleganckie jak „O kapeluszach”,  
„O krawatach” czy „O Modzie Polskiej”; lakoniczne jak „Kłopoty 
z myśleniem”; dociekliwe jak „O mojej lewej nodze”; wreszcie prze-
wrotne jak „Marksistowskie językoznawstwo a problemy stenografii”. 

Chcąc napisać książkę o roku 1841, zacząłem czytać wszystko, co napi-
sano po polsku między rokiem 1820 a 1855. Ten cytat z felietonu 
„O powinowactwach” znakomicie pomaga pojąć Andrzeja Dobosza 
sposób patrzenia na świat, tajemnicę jego niepowtarzalnego stylu. 

Jeśli dodam, że książka wydana jest ściśle wedle iskrowych reguł, 
jestem pewien, że już w tej chwili zastanawiają się Państwo, do której 
księgarni jest najbliżej. (tag)

Andrzej Dobosz „Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia”,
Iskry, 2011

REKLAMA 

 Historia w Rytmie
Zbliżająca się 67. rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego jest dobrą 
okazją, aby przypomnieć wkład wydaw-
nictwa Rytm w dokumentowanie burz-
liwej historii 1944 r. Na szczególną uwa-
gę zasługuje objęta patronatem MON 
seria Bitwy i Akcje Armii Krajowej, 
w której ukazały się takie pozycje, jak 
„Gmach PAST-y w Powstaniu Warszaw-
skim 1944” Adama Rozmysłowicza, 
książka opisująca dwutygodniową, 
wygraną przez powstańców bitwę 
o gmach przy ulicy Zielnej i losy jej 
uczestników, czy „Batalion AK »Kiliń-
ski«” Bartosza Nowożyckiego i Anny 
Marii Wieczorkiewicz, publikacja pre-
zentująca losy tego słynnego powstań-
czego oddziału, w której możemy też 
znaleźć dokumenty stworzone przez 
członków batalionu w czasie walk, m.in. 
raporty sytuacyjne i meldunki. Świadec-
twem powstania z pierwszej ręki jest 
natomiast „Walka w pożodze” kapitana 
Ryszarda Białousa, pseudonim Jerzy, 
członka Szarych Szeregów i dowódcy legendarnego batalionu „Zośka”, 
wsławionego m.in. akcją pod Arsenałem. Książka ta opisuje szlak bojo-
wy batalionu – od Woli poprzez Starówkę aż po Czerniaków. 

Książki historyczne wydawnictwa Rytm to również „Barykada 
Września. Obrona Warszawy w 1939 roku” Józefa K. Wroniszewskie-
go – doskonale udokumentowana opowieść o niemieckiej napaści na 
Warszawę w 1939 r., której główny impet uderzył w Ochotę, i o roz-
paczliwej, zdławionej obronie miasta. Lista, jak widać, jest długa, ale na 
koniec wspomnimy jeszcze o reedycji pamiętników „Powstanie War-
szawskie” Tadeusza Bora-Komorowskiego, dowódcy Armii Krajowej 
od 1943 r. Gratką dla miłośników historii jest dołączona do książki 
płyta z przemówieniami generała i wspomnieniami jego bliskich. 
Zapraszamy do księgarń. (ng)

W tym roku po raz czwarty 
zostanie przyznana 

Warszawska Nagroda Literacka, 
której tradycje sięgają jeszcze 20-lecia 

międzywojennego. Złote medale i nagrody 
pieniężne będą wręczane w pięciu kategoriach: 

literatura piękna – proza, literatura piękna  
– poezja, literatura dziecięca – tekst i ilustracje, 

edycja o tematyce warszawskiej  
oraz warszawski twórca. Czas zgłaszania 
kandydatów do nagrody minął 15 lipca . 

Zwycięzców poznamy w październiku.
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Na warszawskiej Pradze od ponad dwóch lat działa 
Koteria – ośrodek dla wolno żyjących kotów miej-
skich. To miejsce, gdzie ich opiekunowie mogą 

otrzymać pomoc w postaci bezpłatnego zabiegu sterylizacji 
i kastracji swoich podopiecznych.

– Kot miejski dość dobrze radzi sobie w mieście, a jeśli do 
trzeciego miesiąca nie zazna przyjaznego kontaktu z człowie-
kiem, szanse na jego oswojenie bardzo zmaleją – opowiada 
Anna Wypych, kierowniczka Koterii. – Za to będzie prowa-
dził życie swobodnego łowcy, zamieszkując wraz z grupą 
pobratymców określone terytorium, którego będzie bronił 
przed obcymi kotami. Jego pożywienie będą stanowiły drobne 
gryzonie i ptaki, a także zawartość przydomowych śmietni-
ków. Często jednak będzie nie dojadał, będą go nękały pasoży-
ty i różne choroby, a w wypadku chorób i niedożywienia zimo-
we mrozy staną się poważnym zagrożeniem dla jego życia. Zła-
pany, nie okaże jednak wdzięczności, za to będzie wystraszony 
i agresywny, swoim zachowaniem nie przypominając naszych 
domowych ulubieńców, ale raczej dzikie zwierzę. Zamknięty 
w schronisku, pozbawiony ruchu i oderwany od bezpiecznych, 
znanych sobie miejsc, zachoruje z powodu obniżonej przez 
stres odporności i szybko umrze. Śmiertelność takich kotów 

w schroniskach jest bardzo wysoka, zwłaszcza że nieoswojony 
kot nie ma szans na adopcję. 

Miłośnicy i przeciwnicy
Miejski kot oczywiście nie żyje w oderwaniu od ludzi, jego 

egzystencja przypomina życie myszy czy gołębi, innych zado-
mowionych w ludzkich skupiskach gatunków, które nauczyły 
się znajdować schronienie i pożywienie w sztucznie zmienio-
nym środowisku. I tak jak ptaki, odnalazł wśród nas swoich 
przyjaciół, którzy go dokarmiają i organizują mu ciepłe miej-
sca do spania. Tych kocich opiekunów jest w Warszawie kilka 
tysięcy ze wszystkich społecznych warstw (obrazek babci 
hodującej w zapuszczonym mieszkaniu kilkanaście kotów 
coraz mniej oddaje to, jak rzeczywiście wygląda współczesny 
miłośnik tych zwierząt), a pracownicy Koterii szacują liczbę 
ich podopiecznych na kilkadziesiąt tysięcy! Kot ma jednak 
wśród ludzi też przeciwników, którym przeszkadza intensyw-
ny zapach moczu na korytarzach piwnic i nocne koncerty 
marcowe pod oknami i którzy boją się roznoszonych przez 
zwierzęta pasożytów i zarazków. Postawę jednych i drugich 

Koteria kotów
Natalia Grzywalska
– W przeciwieństwie do psów, koty nigdy nie zostały  

w 100 procentach udomowione – mówi Magdalena Gołaś 

z lecznicy weterynaryjnej Wetlandia przy ulicy 

Namysłowskiej. – Mimo że dzielą z nami życie od dobrych 

kilku tysięcy lat, pozostała w nich wciąż nuta dzikości

Zwierzę w mieście
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można zrozumieć, chociaż bezlitosnego zabijania tych zwie-
rząt – już nie.

Żeby pomóc im wszystkim – i kotom, i ludziom – powstał 
ośrodek Koteria, w którym koty są nie tylko sterylizowane 
i kastrowane, ale także odrobaczane i leczone z ewentualnych 
chorób. Dzięki temu liczba tych prowadzących niełatwe życie 
zwierząt zostaje ograniczona, małe kocięta (których większość 
ginie) nie są skazywane na cierpienie, a opiekunowie nie 
muszą sobie radzić z rozmnażającą się w olbrzymim tempie 
gromadą głodnych pyszczków do wykarmienia. W ogólnym 
rozrachunku polepsza to życie miejskich kotów.

Sterylizować, nie zabijać
Osobom wierzącym, że da się tych zwierząt pozbyć raz na 

zawsze, trzeba uświadomić, że nie jest to możliwe, bo „zwol-
niona” przestrzeń zostanie prędzej czy później znów zasiedlo-
na przez kolejne koty, które będą się rozmnażać na potęgę. 
– Zresztą – jak podkreśla Anna Wypych – nie byłoby to nawet 
sensowne, jako że koty bronią naszych piwnic i strychów 
przed myszami i szczurami, a wysterylizowane stado nie dość, 
że nie zasmradza terenu i nie hałasuje, to odgania obce, robią-
ce to wszystko koty. O wiele lepszym więc dla wszystkich roz-
wiązaniem jest tolerancja i troska o naszych futrzastych braci: 
wydzielony ciepły kąt w piwnicy, który opiekun może regular-
nie sprzątać, miejsce, gdzie można wystawiać jedzenie – ale 
tak, żeby nie zaśmiecać okolicy styropianowymi talerzykami, 
będącymi zmorą podwórek i nastrajającymi niechętnie oko-
licznych mieszkańców. I stały dostęp do usług sterylizacji, by 
skutecznie panować nad liczebnością kociej populacji (system 
stosowany od paru lat przez miasto, czyli talony na sterylizację 
kotów dla ich opiekunów, ma tę poważną wadę, że jest dostęp-
ny tylko przez kilka miesięcy w roku, tj. do czasu wyczerpania 
się środków finansowych).

Pracująca w Koterii lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Pet-
schl oraz tutejsi pielęgniarze i wolontariusze mają doświadcze-
nie w zajmowaniu się nieoswojonymi zwierzętami – co jest 
znacznie trudniejsze niż leczenie domowych mruczków. Co 
więcej, koty mogą przebywać w ośrodku aż do wydobrzenia 
po operacji – kocury przez dwa dni, a kotki przez tydzień. 
Przed wypuszczeniem z powrotem na wolność znakuje się je 
przez obcięcie koniuszka ucha, tak żeby przez przypadek nie 
trafiły znowu niepotrzebnie pod skalpel. Koteria dysponuje 
50 klatkami, w których umieszczani są zwierzęcy pacjenci, 
w związku z czym w ciągu miesiąca może obsłużyć ich około 
200. Jest tu też izolatka dla chorych kotów i sala operacyjna. 
W ciągu dwóch lat prowadzenia działalności zoperowano 
tutaj około trzech tysięcy kotów! 

Pomnik miłości do zwierząt
Koterię – przy finansowym wsparciu miasta – prowadzi 

Fundacja dla Zwierząt ARGOS, będąca organizacją pożytku 

publicznego, co znaczy, że można ją wspomagać 1 procentem 
podatku. Przy tej okazji trzeba wspomnieć o pani Zofii 
Nowak, która w testamencie zapisała pomysłodawcom Koterii 
środki umożliwiające otwarcie ośrodka. Pani Zofia była w mło-
dości naukowcem, chemikiem zajmującym się w Wojskowej 
Akademii Technicznej materiałami pędnymi i przerobem 
wypalonego paliwa jądrowego, a przy tym zapaloną podróż-
niczką i alpinistką. To jednak założyciele ośrodka odkryli 
dopiero później, gdy bliżej zaprzyjaźnili się ze starszą panią, 
z którą połączyła ich chęć niesienia pomocy bezdomnym 
kotom. Prężnie działająca dzięki jej pomocy Koteria jest dziś 
żywym pomnikiem miłości pani Zofii do zwierząt.

Aby skorzystać z pomocy ośrodka, należy skontaktować się 
z pracownikami, którzy posłużą fachową informacją (patrz 
ramka), i przywieźć do nich kota, a później odebrać go 
i z powrotem wypuścić tam, skąd pochodzi. Pracownicy Kote-
rii w niektórych wypadkach pomagają w odławianiu zwierząt, 
ale nigdy nie robią tego na własną rękę, ponieważ za ich los 
powinien odpowiadać opiekun.   

Ośrodek KOTERIA 
ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa 
koteria@argos.org.pl, www.koteria.org.pl
tel. 22 870 22 55

Koterię można wspomóc 1 procentem podatku. Ośrodek prowadzi: 
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 
37A, NIP: 952 20 38 472; REGON: 141 084 186; KRS: 286138; 
rachunek bankowy: 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915

Można również zajrzeć na profil ośrodka na internetowym 
serwisie Allegro, gdzie pieniądze ze sprzedawanych kubków 
czy toreb z kolorowymi, wesołymi grafikami kotów wspomagają 
działalność Koterii.

Zd
jęc

ia:
 O

śro
de

k K
ot

er
ia



56

 Pamięci Matek Sybiraczek
Szanowna Redakcjo,

w tym krótkim liście chciałabym odnotować ważne wydarzenie, 
jakim 26 maja było odsłonięcie na skwerze Matki Sybiraczki monu-
mentu z tablicą poświęconą Matkom Sybiraczkom. Stanął on nie- 
opodal pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie i kamie- 
nia upamiętniającego modlitwę Papieża Polaka w tym miejscu  
11 czerwca 1999 r.

Zgromadzonym licznie warszawskim Sybirakom towarzyszył Bata-
lion Reprezentacyjny WP i poczty sztandarowe Kół Związku Sybira-
ków, a także Urzędu m.st. Warszawy, sponsora tablicy. Prezes Od- 
działu Warszawskiego Związku Sybiraków Henryk Majewski przy- 
pomniał cztery masowe deportacje polskich rodzin z sowieckiej strefy 
okupacyjnej na Syberię. W większości tych rodzin nie było ojców 
– oni zginęli w katowniach NKWD, na kresowych Drogach Śmierci, 
w Katyniu. To matki walczyły przez lata zesłania o przetrwanie, o życie 
dzieci skazanych na zagładę przez władze ZSRR.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła krótka modlitwa kapelanów trzech 
wyznań, którzy dokonali jej poświęcenia. Gdy na zakończenie 
zabrzmiał Hymn Sybiraków, wiele osób podchwyciło słowa, podając 
sobie ręce, jak wówczas, gdy w tym miejscu modlił się z nami kapelan 
wszystkich ofiar Golgoty Wschodu – nieodżałowanej pamięci ks. pra-
łat Zdzisław Peszkowski. Pochyliły się siwe głowy, trudno było ukryć 
łzy, przywołane wspomnieniem świętego słowa MATKA.

Z należnym szacunkiem
Krystyna Żemralska, członek Związku Sybiraków

           Czytelnicy piszą –  publikuje      Czytelnicy piszą –  publikuje        Czytelnicy piszą –  publikuje 

 Mowa polska
Szanowna Redakcjo, w nawiązaniu do artykułu o gwarze warszaw-

skiej Grzegorza Towalskiego („Stolica”, nr 5) chciałbym przedstawić 
wiersz poświęcony mowie polskiej, który w latach 50. kursował wśród 
społeczeństwa.

M. Barszczewski
Mowa polska

Dość niewesoła stała się draka
Gość gwizdnął matce pięćdziesiątaka
Już siedział w knajpie, już wbijał w krzyże
A matka – cap go za ryże pirze

Skuła po mordzie takiego syna
Mówiąc, że odda syna do młyna
I w owym młynie – znaczy się – w mamrze
Zgnije jak betka i zdechnie tamże

Bo gwóźdź w podeszew takim gagatkom
Co podpylają ciaćki swym matkom

Inna zaś draka wynikła w barze
W barze „Pod Rybką” przy kontuarze
Jakiś oliwa w przepastną gardziel
Lał wódę przez co wlał się tym bardziej

A gdy się zalał prawie na trupa
Tańczył kozaka, skakał i tupał
Lecz przy rachunku się okazało
Że ma dwie dychy, czyli za mało

Facet wytrzeźwiał, widzi, że krewa
Więc na wariata kizior nawiewa
Lecz kelner gościa zaprawił bykiem
I dał mu fangę z dobrym wynikiem

Bo z nerw by wyszedł nawet asceta
Gdy gość wtranżala się na waleta.
.......................................................

O mowo polska, mowo ojczysta
Jakaś ty piękna, barwna i czysta!

Słowniczek
gwizdnął pięćdziesiątaka – ukradł 50 zł
wbijał w krzyże – jadł 
cap go za ryże pirze – złapała za rude włosy
odda do młyna – do więzienia
gwóźdź w podeszew takim gagatkom – złorzeczenie 
podpylają ciaćki – kradną pieniądze
krewa – zła sytuacja 
zaprawił bykiem – uderzył głową
dał mu fangę – uderzył pięścią w nos
wtranżala – tutaj wchodzi, ale także je łapczywie
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Ulica Ogrodowa, wytyczona w 1770 r., zawsze pozostawała 

w cieniu pobliskich, ważnych arterii komunikacyjnych, 
takich jak Chłodna czy Leszno (dziś aleja Solidarności), 

które już w tamtych czasach pyszniły się wieloma budowlami murowa-
nymi. Na Ogrodowej dominowały drewniane domy i dworki, gęsto 
przetykane zielenią ogrodów, od których ulica wzięła swą nazwę. Wte-
dy jednak wkroczył tu przemysł, który w XIX i XX wieku odegrał 
istotną rolę w dziejach ulicy. Początkowo był reprezentowany przez 
trzy małe browary, do których w 1806 r. dołączyła garbarnia Jana  
Temlera (nr 13/15), zlokalizowana u zbiegu z ulicą Białą.  

W epoce konstytucyjnego Królestwa Polskiego (1815-1830) ulicę 
Ogrodową w zasadzie ominął wielki ruch budowlany całkowicie prze-
obrażający ważniejsze ulice miasta. Wzniesiono tylko jedną prawdzi-
wie wielkomiejską, choć zaledwie jednopiętrową kamienicę (nr 42) 
oraz kilka skromniejszych budynków murowanych. Po powstaniu 
listopadowym tempo wymiany zabudowy przez długi czas było nadal 
niemrawe, niemniej do połowy stulecia powstało osiem piętrowych 
kamienic. Wśród nich urodą wyróżniał się dom Krystiana Scholtza 
pod numerem 28, wystawiony przed 1838 r. Utrzymany w wychodzą-
cych już z mody formach późnego klasycyzmu, uzyskał monumental-
ną fasadę, której dwupiętrowy, centralny ryzalit opięto pilastrami 
o nieco dziwacznych głowicach. Na fotografii wykonanej w 1927 r. 
dom jest już wyraźnie zaniedbany, a tworzący zbiegowisko ludzie 
ubrani z reguły ubogo. Nawiasem mówiąc, na ulicach położonych bli-
żej śródmieścia aparat fotograficzny nie wywoływał w tamtych cza-
sach żadnej sensacji, ale w zapadłych czeluściach Ogrodowej – i ow- 
szem! W grupie gapiów z pewnością dominują robotnicy zatrudnieni 

w okolicznych zakładach, drobni rzemieślnicy i kupcy, a także gospo-
dynie domowe. O niskim poziomie zamożności tej robociarskiej oko-
licy świadczą też liche szyldy miejscowych „interesów” – pracowni 
ubiorów, pracowni szczotek i pralni. Aż do naszych dni przetrwały 
fragmenty nawierzchni z „kocich łbów”, które przed wojną pokrywały 
niemal całą ulicę, z wyjątkiem jej początkowego odcinka. 

W drugiej połowie XIX wieku dzielnice północna i zachodnia 
weszły w fazę masowego budownictwa czynszowego i przemysłowego. 
Każdego roku wznoszono setki tandetnie wykonanych, kilkupiętro-
wych kamienic, zdobionych zazwyczaj gipsowymi odlewami. Na wie-
lu posesjach za ceglanymi murami dymiły fabryczne kominy. Starsze 
kamieniczki jakby zapadły się w ziemię między szczytowymi, ślepymi 
ścianami swych znacznie bardziej wybujałych sąsiadek. Część tych 
reliktów minionej epoki wyburzono, inne zaś bezpardonowo nadbu-
dowano i przekształcono, upodabniając do otoczenia. Kamienica 
Scholtza miała więcej szczęścia i już w okresie międzywojennym była 
postrzegana jako szacowny zabytek, czego dowodem jest staranne 
utrwalenie jej na niniejszym zdjęciu. 

W sierpniu 1944 r. Niemcy spalili całą zabudowę ulicy i wymordo-
wali większość jej mieszkańców. Spłonęła także piękna kamieniczka 
Scholtza, ale jej solidne mury wraz z dekoracją przetrwały pożogę 
i wydawało się, że bez większych problemów da się dom odbudować. 
Stało się jednak inaczej i choć początkowo historyczną pamiątkę 
oszczędzono, wyburzając w 1946 r. całe ciągi młodszych od niej czyn-
szówek, to w końcu podzieliła ona ich los, jak inne zabytki z Chłodnej, 
Elektoralnej czy Orlej, których odbudowa przestała już być przydat-
nym narzędziem propagandowym dla komunistycznej władzy. 

Jarosław Zieliński
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Kamienica Krystiana Scholtza przy Ogrodowej 28, 1927 r.


