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Zdjęcie z planu filmu „Bitwa Warszawska 1920”. Daniel Olbrychski jako Marszałek Piłsudski  
 żegnający wojska polskie idące na wojnę. Za nim stoi Bogusław Linda w roli adiutanta Marszałka. 
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a  51,4 mln zł będzie kosztować trasa 
łącząca most Północny z węzłem przesiad-
kowym przy stacji metra Młociny. Pod 
koniec 2011 r. równocześnie z nową prze-
prawą przez Wisłę mają być oddane dwie 
czteropasmowe jezdnie, ścieżki rowerowe 
i  chodniki.

 3 czerwca po raz pierwszy w tym roku 
wyjechał „Słoneczny”. To pociąg z klimaty-
zowanymi wagonami piętrowymi, który 
kursuje z Warszawy do Gdyni. W poprzed-
nich latach bił rekordy popularności. Bilet 
ze stolicy do Trójmiasta kosztuje 35 zł; za 
darmo można przewieźć rower i psa. Na 
razie będzie jeździł tylko w weekendy.

 4 czerwca miał się skończyć montaż 
konstrukcji stalowych Stadionu Narodo-
wego. Z powodu tegorocznej długiej i  mroź-
nej zimy wykonawca potrzebuje jednak na 
to jeszcze dwóch miesięcy. Stadion będzie 
gotowy miesiąc później, niż zakładano.

 Słynny Dom Sztuki na Ursynowie 
z kinem, teatrem i bogatym programem dla 
dzieci ma trafić pod kilof. To cios zadany 
kulturze Ursynowa, dzielnicy z ponad 
120 tys. mieszkańców, która wprawdzie już 
nie jest jedynie „betonową sypialnią”, ale 
atrakcji wciąż tu niewiele. 

 Według agencji nieruchomości 
Metrohouse, większość klientów nie chce 
mieszkać na Białołęce, w Ursusie, na Pradze-
Północ, w Rembertowie, Wesołej i na Tar-
gówku. Dzielnice z najmniejszym elektora-
tem negatywnym to: Ochota, Mokotów, 
Żoliborz, Bielany i Śródmieście.

 Ponad dwa miliony złotych będzie kosz-
tować przebudowa ratusza na Polach Wi- 
lanowskich. Projektowany dekadę temu 
ratusz okazał się za mały. W chwili rozpoczę-
cia jego budowy na polach Wilanowskich 
mieszkało tylko 13 tys. ludzi, dziś jest ich 
18 tys., a już za kilka lat będzie ponad 30 tys., 
co wymaga większej liczby urzędników.

 6 czerwca na placu Piłsudskiego 140 tys. 
osób brało udział w niedzielnej mszy beaty-
fikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki. Kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi przeszło potem w pro-
cesji dwunastokilometrową trasę do 
Wilanowa, do Świątyni Opatrzności Bo- 
żej, gdzie złożono relikwie zamordowanego 
księdza.

16 czerwca w siedzibie Archiwum 
Państwowego miasta stołecznego 
Warszawy po raz pierwszy zapre-

zentowano publicznie Zintegrowany System 
Informacji Archiwalnej (ZoSIA). ZoSIA to 
wspólna inicjatywa Naczelnej Dyrekcji Archi-
wów Państwowych i Narodowego Archiwum 
Cyfrowego – potężna broń w rękach miłośni-
ków i pasjonatów genealogii, która ma docelowo 
zintegrować w swych bazach wszystkie zasoby 
archiwalne w Polsce. Koniec z włóczeniem się po 
parafiach, urzędach stanu cywilnego i wielu 
regionalnych archiwach. Wystarczy wejść na 
stronę internetową www.szukajwarchiwach.pl, 
by wybrać bazę danych, której zasób nas intere-

suje i odnaleźć żądaną informację. Taki oczywi-
ście ma być efekt końcowy. Dziś ZoSIA, choć 
zgromadziła już ponad 280 kilometrów bieżą-
cych akt, co daje około 38 milionów jednostek 
archiwalnych, jest dopiero w fazie „niemowlę-
cym”. Do końca projektu jeszcze daleko, zwłasz-
cza że „ojcowie” z NAC i NDAP postawili 
przed swym „dzieckiem” ambitne zadanie. 
ZoSIA ma bowiem nie tylko być wielką bazą 
zeskanowanych dokumentów, ale ma też obej-
mować „całą aktywność archiwalną”, a więc też 
informacje w formie zapisu audio i wideo. 
Zadanie tytaniczne, ale wykonalne.

Zwłaszcza z pomocą takiego sojusznika jak 
Polskie Towarzystwo Genealogiczne, które 

Ponad rok temu zburzono zabytkową parowozownię przy ulicy Wileńskiej na Pradze. 17 czerw-
ca w Muzeum Historycznym została zorganizowana na ten temat debata z udziałem m.in. 

wojewódzkiego konserwatora zabytków Barbary Jezierskiej, stołecznego konserwatora zabytków 
Ewy Nekandy-Trepki, członków Związku Stowarzyszeń Praskich i miłośników warszawskich zabyt-
ków. Spotkanie miało dotyczyć perspektyw odbudowy i przyszłości praskiej parowozowni, jednak 
już na wstępie debata przybrała bardziej minorowe tony. Uczestników poinformowano o wyroku 
sądu administracyjnego, uchylającego wpis praskiej parowozowni do rejestru zabytków, którego 
dokonała w trybie nadzwyczajnym w maju zeszłego roku wojewódzka konserwator zabytków. 
Uzgodniono więc, że przedstawiciele przybyłych na debatę instytucji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych zwrócą się z pisemną prośbą do Generalnego Konserwatora Zabytków o odwołanie się 
do sądu wyższej instancji przeciwko niekorzystnej decyzji sądu administracyjnego odnośnie zabyt-
kowej parowozowni. Jednocześnie uczestnicy wystosowali apel do różnych środowisk, w tym orga-
nizacji i władz kolei, o poparcie i pomoc w uratowaniu cennego zabytku kolejowego. Decyzja sądo-
wa nakazująca odbudowę parowozowni na koszt firmy budowlanej, która ją zniszczyła, mogłaby 
ograniczyć zakusy inwestorów chcących wyburzać kolejne cenne zabytki. 

Zasobna ZoSIA
Fo

t. Z
e 

zb
ior

ów
 J.

 R
utk

ow
sk

ieg
o

2010

1945

Wyrok na parowozownię
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 Pierwszą nagrodę w konkursie na pro-
jekt nowej aranżacji placu Trzech Krzyży 
zdobył architekt Janusz Klikowicz. Za- 
proponował wielką wyspę z kamienną 
nawierzchnią i szpalerem strzyżonych drzew 
tworzących monumentalną oprawę dla 
kościoła św. Aleksandra.

 11 czerwca Stołeczny Zarząd Roz-
budowy Miasta podpisał porozumienie ze 
Stowarzyszeniem Budowy Pomnika Tade-
usza Kościuszki. Na mocy porozumienia 
SZRM odpowiednio przygotuje teren 
przed pałacem Lubomirskich na placu 
Żelaznej Bramy, gdzie stanie posąg – kopia 
amerykańskiej rzeźby znajdującej się od 
1920 r. w Waszyngtonie.

 Od 12 czerwca obowiązuje nowelizacja 
ustawy dotyczącej ochrony zabytków. Do 
tej pory były chronione tylko te wpisane do 
rejestru zabytków albo mające odpowiedni 
zapis w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Teraz ochroną zostaną 
objęte również zewidencjonowane obiekty 
zabytkowe, czyli takie, które znajdują się na 
liście wartościowych budynków, zespołów 
urbanistycznych, cmentarzy i parków.

 Z powodu wysokiego „janosikowego” 
mazowieccy radni zmniejszyli tegoroczne 
wydatki w regionie o 422 mln zł. Naj-
dotkliwiej uszczuplono budżet na drogi 
i transport oraz wydatki na służbę zdrowia. 

 12 czerwca w Zakładzie Eksploatacji 
Tramwajów R-3 „Mokotów” odbyła się 
uroczystość włączenia do ruchu miejskiego 
swinga, pierwszego ze 186 tramwajów,  
które od 2013 r. będą kursować w stolicy. 

 W Warszawie uruchomiono pierwszy 
w Polsce bankomat biometryczny. 
Pieniądze – nawet 2 zł – wypłaca on po 
przyłożeniu „autoryzowanego” palca do 
czytnika. Bankomat zainstalowano przy 
ulicy Płockiej 9/11. 

 12 czerwca na 14. Piknik Naukowy 
Polskiego Radia i Centrum Nauki „Ko- 
pernik” do parku Marszałka Edwarda 
Śmigłego-Rydza przybyło ponad sto tysię-
cy osób, aby oglądać pokazy naukowe, 
samodzielnie przeprowadzać doświadcze-
nia i odkrywać tajemnice przyrody. Hasłem 
przewodnim tegorocznej imprezy był 
„Wielki MikroŚwiat”. 

Powrót Gersona
Jeden z najlepszych obrazów Wojciecha Gersona „Odpoczynek w szałasie tatrzańskim” z 1862 r. 

został przekazany – z okazji 140-lecia Banku Handlowego – Muzeum Zamku Królewskiego 
w Warszawie przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Praca ta była niegdyś własnością 
Leopolda Kronenberga, założyciela Banku Handlowego w Warszawie SA, a zarazem filantropa i kolek-
cjonera dzieł sztuki. Podobnie jak większość zbiorów malarstwa rodziny Kronenbergów obraz zaginął 
w czasie II wojny światowej i został włączony do spisu utraconych polskich zabytków. Odnaleziono go 
na aukcji londyńskiej „British and Continental Pictures”. Kiedy dzięki wspólnym staraniom 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz polskich placówek dyplomatycznych transak-
cja sprzedaży obrazu nie doszła do skutku, Fundacja im. Kronenberga podjęła działania zmierzające do 
odzyskania dzieła od jego właściciela pochodzącego z Republiki Południowej Afryki. Starania zakoń-
czyły się sukcesem. 1 czerwca obraz został oficjalnie przekazany do Zamku Królewskiego. 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga wspiera działania organizacji pozarządowych w dzie-
dzinie edukacji, kultury, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. W jej ramach instytucjom non profit 
udzielane są dotacje na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i rozwoju lokalnego.

podobne działania już podejmowało. Porozu-
miało się mianowicie z Naczelną Dyrekcją 
Archiwów Państwowych w sprawie „pilotażowe-
go projektu indeksacji metryk Archiwum 
Państwowego”. Na podstawie umowy Archiwum 
Państwowe udostępnia akta, które PTG digitali-
zuje i indeksuje, a efekty tej pracy można zoba-
czyć pod adresem www.metryki.genealodzy.pl/
rejestry.php. Oczywiście, podobnie jak w wypad-
ku bazy ZoSIA, jest to zaledwie początek.

W tym miejscu należy wspomnieć o inicjatywie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, może mniej waż-
nej z punktu widzenia genealogii, ale bardzo 
doniosłej jeżeli chodzi o wpływ na naszą codzien-
ność. Otóż, ministerstwo udostępniło online 
Centralną Bazę Danych zawierającą wpisy (wraz 
z poprawkami naniesionymi przez sąd) ze wszyst-

kich ksiąg wieczystych prowadzonych w formie 
elektronicznej. Dzięki temu interesujący nas 
zapis możemy sprawdzić bezpłatnie bez wycho-
dzenia z domu. Wystarczy wejść na jedną ze 
stron: www.ekw.ms.gov.pl bądź www.ms.gov.pl 
(zakładka Rejestry i ewidencje, Nowa Księga 
Wieczysta) i znaleźć to, czego szukamy. Na mar-
ginesie dodajmy, że podstawowe informacje 
o podmiotach znajdujących się w Krajowym 
Rejestrze Sądowym też mają już swoją wersję 
online – pod adresem www.krs-online.com.pl. 

Archiwiści, urzędnicy, pasjonaci – wszyscy wal-
czą, by przenieść naszą przeszłość i codzienność 
w XXI wiek. W chwili obecnej jesteśmy na 
początku drogi, której celem jest ogromna, zasob-
na we wszelkiego rodzaju informacje ZoSIA. 

Paweł Szczutowski
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Przyszła Europejska Akademia Artystyczna (EAA) w gmachu Europolgazu przy ulicy Literackiej 
to projekt, którego realizacja w dużym stopniu będzie zależeć od temperatury stosunków polsko-

rosyjskich. Międzynarodowa wymiana kulturalna i edukacyjna bywa najlepszą podwaliną wzajemnych 
układów; zasada ta sprawdzi się również na pewno w wypadku Polski i Rosji. Rosjanie zrobili już 
pierwszy krok. Ich ofertę (z 2007 r.) przekazania Polsce gmachu Europolgazu warszawskie władze 
jednak zignorowały. We wrześniu 2009 r. na Westerplatte o wzmocnieniu współpracy kulturalnej 
z naszym krajem mówił premier Putin. W grudniu 2009 r. wolę tę potwierdził ambasador Rosji 
w Polsce Władimir Grinin. A 19 maja, na briefingu w Sali Złotej UW, a chwilę potem wobec 400 
słuchaczy w auli UW Aleksandr Miedwiediew, wiceprezes Gazpromu, oznajmił, iż polecił prezesowi 

Kombajn sztuk 
wszelakich  
czy elitarne klepanie biedy
Jolanta Wroƒska, Szymon Kozłowski
Byłoby głupio, gdyby obecny właściciel budynku Europolgazu chciał rozmawiać 
o darowiźnie, a jej potencjalny beneficjent – Ministerstwo Kultury – nie, z braku 
koncepcji jej wykorzystania!

Rektor Akademii Teatralnej prof. Andrzej Strzelecki: 
Corocznie mamy 50 chętnych na jedno miejsce, przyjmujemy około 
24 nowych studentów, rocznie dyplom robi 16-18 absolwentów. 
Uczelnia jest wręcz kameralna i bardzo elitarna. Mamy własną 
siedzibę z zapasem własnego terenu, planujemy rozbudowę, bo się 
dusimy. Roczna dotacja budżetowa w 75 proc. pożerana jest przez 
koszty osobowe – płace i ubezpieczenie społeczne. Po oddaniu 
w 1999 r. do użytku sali teatralnej Collegium Nobilium na 

poważniejsze inwestycje nie ma pieniędzy. W ciągu kilku najbliższych lat nie możemy 
liczyć na żadne subwencje ministerialne. Musimy ustąpić pierwszeństwa Poznaniowi, 
gdzie znienacka okazało się, że praktycznie wszystkie tamtejsze uczelnie artystyczne 
mieszczą się w budynkach lub stoją na gruntach, do których roszczenia zgłosił Kościół 
katolicki. My potrzebujemy nowej przestrzeni jak powietrza. Ale bardzo specjalistycznej 
przestrzeni. A nie jakiejkolwiek. A to kosztuje. Niedawno w Pradze zobaczyłem świetne 
rozwiązanie. Formalnie jest jedna uczelnia artystyczna, obejmująca szkołę teatralną, 
plastyczną i muzyczną, wspólnie administrowane. Tyle że mieszczą się one w pięknych 
pałacykach i gmachach rozrzuconych po mieście, więc każda „branża” praktycznie jest 
osobno. Nie wchodzą sobie w paradę. Bardzo mi się to podoba. Co do gmachu po 
Europolgazie – gdyby ktoś taki gmach ofiarował i jeszcze sypnął pieniędzmi na 
wykończenie… Wziąłbym. Dopiero wtedy jednak warto włączyć myślenie strategiczne  
– co i jak z takim darem zrobić…
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a  12-13 czerwca dziesiątki samolotów 
zaprezentowało się 70 tys. widzów na lotni-
czym pikniku w Góraszce. Największe wra-
żenie zrobiły brytyjskie myśliwce i odrestau-
rowany odrzutowiec SB Lim-2, który śmigał 
nad lotniskiem na minimalnej wysokości. 

 W Warszawie ruszyła akcja bezpłatnego 
czipowania psów i kotów. To doskonała 
metoda zapobiegania bezdomności wśród 
zwierząt. W 2010 r. planowane jest oznako-
wanie ok. 11 tys. zwierząt. 

 14 czerwca został otwarty w Warszawie 
piąty miniżłobek. Miniżłobki są autorskim 
projektem obecnych władz samorządo-
wych. Świadczona jest w nich tylko opieka 
nad dzieckiem, a funkcje administracyjne 
i obsługę (m.in. przygotowywanie posił-
ków) pełnią żłobki macierzyste. 

 14 czerwca zostały ogłoszone nazwiska 
zwycięzców konkursu na projekt współcze-
snego nagrobka dla cmentarzy zabytko-
wych. Są nimi młodzi architekci i studenci 
wydziału architektury z Gdańska, Krakowa 
i Zabrza. Prace zgłoszone na konkurs zosta-
ły pokazane w galerii InfoQultura.

 17 czerwca szwajcarski architekt Chri-
stian Kerez przedstawił ostateczny kształt 
zaprojektowanego przez siebie Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej. W budynku znajdą  
się również teatr, restauracje i biblioteka 
publiczna.

 Od 20 czerwca warszawiacy mogą 
kupować bilety komunikacji miejskiej przez 
Internet.

 Dom Development SA, wiodący dewe-
loper na polskim rynku, otwiera sezon kaja-
kowy na osiedlu Miasteczko Regaty, pro-
mując aktywny sposób spędzania wolnego 
czasu. Okolice Miasteczka Regaty to dosko-
nały punkt wypadowy, m.in. dla rodzinnych 
wycieczek po wodzie. Wypożyczalnia kaja-
ków została zlokalizowana na nabrzeżu 
Kanału Żerańskiego.

 W stolicy ruszyły prace mające na celu 
uprzątnięcie pozostałości po powodzi, 
koordynowane przez Zarząd Mienia m.st. 
Warszawy. To zarówno usuwanie skutków: 
naniesionych śmieci, niebezpiecznych sub-
stancji, martwych zwierząt, powalonych 
drzew, jak i działania prewencyjne mające 
na celu udrożnienie międzywala. 

Polemiki i dyskusje
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Europolgazu opracowanie procedury umożliwiającej formalne przejęcie biu-
rowca przez polskie instytucje kulturalne.

Gazprom kreuje swój wizerunek jako firmy zaangażowanej społecznie (ang. 
Corporate Social Responsibility) zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, 
w której zawiera się umiejętność harmonijnego współżycia biznesu z otocze-
niem społecznym. Można to wykorzystać do współpracy europejskich arty-
stów wszystkich dziedzin sztuki. „Gazprom popiera projekt, lecz diabeł tkwi 
w szczegółach. Problem nie w przekazaniu gmachu, nawet nie w dokończeniu 
budowy, ale potem trzeba go utrzymać, płacić za prąd, gaz itp.” – wyznał jed-
nak Aleksandr Miedwiediew, z lekkim przekąsem dodając, iż „będziemy 
zabiegali o łaskę [dla pomysłu] u warszawskiego Ratusza i władz polskich, by 
oszacować koszty utrzymania i wspólnie z władzami warszawskimi wypraco-
wać dobre rozwiązanie”. Przytyk nie bez podstaw. Na spotkaniu 
z Miedwiediewem nie było żadnego przedstawiciela Ministerstwa Kultury ani 
warszawskiego Ratusza. 

Wzorzec nowojorski
Długookresowa strategia „Polityki kulturalnej państwa”, przedstawiona 

w tym roku w Sejmie przez ministra Bogdana Zdrojewskiego, mówi o wielo-
letnich zaniedbaniach w szkolnictwie artystycznym i pilnych w tej mierze 
potrzebach. Zadania obejmują wsparcie szkolnictwa artystycznego, budowę 
centrów kultury i sztuki, współpracę z samorządem terytorialnym w promo-
waniu kultury. A przy tym Polska stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
2016 dla Warszawy.

Idea naszego ruchu obywatelskiego na rzecz powstania EAA – promująca 
nowoczesną koncepcję zintegrowanego kształcenia artystycznego w koopera-
cji z dochodową działalnością związaną z kulturą i sztuką – w pełni wpisuje 

się w tę strategię. Za wzór posłużyła nam nowojorska Juilliard School of 
Music, ponadstuletni kombajn sztuk wszelakich z zintegrowanymi szkołami 
artystycznymi, wspólną biblioteką, archiwami i muzeami uczelnianymi, sala-
mi ćwiczeń i zarabiającymi na siebie studiami nagrań. W Warszawie można by 
do tego dodać siedzibę zbiorów Filmoteki Narodowej wraz kinem, księgarnie, 
galerie i pracownie, kampus akademicki po sąsiedzku i może wreszcie nowo-
czesną salę koncertową.

Koncepcje wykorzystania pomieszczeń gmachu po Europolgazie mogą 
zgodnie wypracować rektorzy Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu 
Muzycznego i Akademii Teatralnej. Trzeba określić, jakie funkcje może 
spełniać budynek, jakie perspektywy edukacyjne (także międzynarodowe) 
otwiera jego przejęcie, które wydziały przeniosą się na Bielany, by się rozwi-
jać albo zyskać europejską rangę w nowym miejscu. To cel najpilniejszy, bo 
minister kultury przed negocjacjami z ministrami skarbu, finansów i MSZ 
musi znać program funkcjonalny przedsięwzięcia, a zwłaszcza realny pro-
gram jego samofinansowania. Nie można skutecznie domagać się przyzna-
nia ogromnego budynku, nie mając koncepcji zagospodarowania i samofi-
nansowania EAA.

Niechciana darowizna?
MKiDN, po początkowym zachwycie, po kilku tygodniach wycofało się 

ze wspierania inicjatywy, bo pieniądze z funduszu „Infrastruktura kultury” 
na lata 2007-2013 dawno zostały rozdysponowane, a do 2014 r. nie ma 
szans na dotacje unijne. Wiemy, że budżet Ministerstwa Kultury się nie 
dopina, brakuje pieniędzy na rozdętą listę projektów muzealnych w samej 
tylko stolicy (muzea Historii Polski, Sztuki Nowoczesnej, Historii Żydów 
Polskich, Warszawskiej Pragi, Wojska Polskiego itd.). Czy mamy rozumieć, 

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Stanisław Moryto: Budynek konserwatorium 
projektowany był dla ok. 320 studentów, a musi pomieścić obecnie prawie siedmiuset (nie licząc zamiejscowego wydziału 
białostockiego) oraz ok. 70 studentów zagranicznych, dla których pracuje kadra 140 pracowników naukowych. Oczywiste 
jest, że dramatycznie brakuje nam przestrzeni, a 40-milionowa subwencja budżetowa w 80 proc. pochłaniana jest przez 
płace i koszta pracy. Trzeba też pamiętać, że tak elitarne studia odbywają się w relacji jeden do jednego, już chyba  
tylko my podtrzymujemy tę starą zasadę bezpośredniego kontaktu mistrza i ucznia. Uczelnia, choć w porównaniu 
z Uniwersytetem Warszawskim niemal kameralna, nie może zmienić swego elitarnego charakteru, bo w sztuce nie ma 
masówki ani demokracji. Tu jest miejsce tylko dla najlepszych. Gdyby nie ciasnota i brak perspektyw rozwoju, moglibyśmy 
znacznie poszerzyć naszą ofertę międzynarodową, i jeszcze umocnić liczącą się pozycję wśród muzycznych uczelni  
na świecie.
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że Ministerstwo Kultury nie przejmie gmachu Europolgazu, nawet jeśli 
dostałoby go za darmo?

Radca ministra kultury Maksymilian Celeda uściśla: „[…] Wnikliwa 
analiza sytuacji lokalowej warszawskich szkół i uczelni artystycznych oraz 
instytucji kultury pokazała, że obiekt o takim wielkim metrażu byłby zbyt 
duży na potrzeby placówki oświatowej, uczelni artystycznej lub instytucji 
kultury. Przeprowadzone w ostatnich latach remonty, a także rozpoczęte 
nowe inwestycje budowlane, modernizacje i rozbudowy w pełni zaspokoją 
potrzeby”.

Ta rzekomo „wnikliwa analiza” ekonomicznej opłacalności wykorzystania 
i utrzymania gmachu ma się nijak do potrzeb uczelni artystycznych. Pomija 
też rzetelny szacunek kosztów aranżacji budynku (250 mln zł według Celedy; 
84 mln zł według Europolgazu) i jakiekolwiek konsultacje z ekspertami 
z rynku nieruchomości, według których wynajem już połowy budynku przy-
niósłby właścicielowi około 4 mln euro zysku rocznie! Działalność komercyj-
na zarobi na część edukacyjną i publiczną ofertę kulturalną. („Jeżeli miałyby 
być tam artystyczne uczelnie, to bez żadnych komercyjnych działań” – ucina 
radca Celeda).

Zwracamy też uwagę, że PGNiG (w 2009 r. o wzroście dochodów 
o 107 proc.!), tak potężnie ostatnio wzmocniona spółka Skarbu Państwa, 
powinno sypnąć groszem na wykończenie i wyposażenie tego gmachu. 
W końcu jest coś winne polskiemu państwu! A inteligentne technologie stoso-
wane w budownictwie obniżają wydatnie koszty utrzymania (baterie słoneczne, 
zamknięty obieg wody, odzysk ciepła, BMS itd.). Nadto realizacja inwestycji 
w partnerstwie polsko-rosyjskim i formule PPP (partnerstwa publiczno-pry-
watnego) mogą per saldo obniżyć wydatki z budżetu. Byłoby głupio, gdyby 
obecny właściciel budynku chciał rozmawiać o darowiźnie, a jej potencjalny 
beneficjent – Ministerstwo Kultury – nie, z braku koncepcji jej wykorzystania.

Lekceważeni sojusznicy
Władze Bemowa, Żoliborza i Bielan, wielu artystów i tysiące warszawiaków 

wspierają naszą inicjatywę. Burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski przejmuje 
od Ministerstwa Skarbu Państwa zespół pięciu 8-10-letnich trzypiętrowych 
budynków na osiedlu „Przyjaźń”. Uczelnie artystyczne urządziłyby tu kampus 
dla swoich studentów. Realne jest też pozyskanie reszty osiedla „Przyjaźń” 
(kompleksu niskich drewnianych budynków do zaadaptowania na mieszka-
nia dla wykładowców, pracownie, sale ćwiczeń). Jeśli dodać do tego gotowy 
projekt rewitalizacji Fortu Bema i jego adaptacji na centrum kultury, to ile 
jeszcze trzeba, by rektorzy i samorządy zaczęli planować wspólnie?

Ministerstwo Kultury nawet nie raczyło odpowiedzieć na ponowioną (!) 
odnośną propozycję burmistrza Bielan. Już raz stracono szansę, bo w 2002 r. 
samorząd Bielan proponował utworzenie wspólnego kampusu uczelni arty-
stycznych przy ulicy Wójcickiego. „Niemogętność” decyzyjna władz uczelni 
artystycznych poskutkowała przejęciem lokalizacji i publicznej subwencji 
przez uniwersytet kardynalski. Według radcy Celedy, „akademiki są szkołom 
artystycznym niepotrzebne. Zabytkowa Stara Dziekanka stoi przecież w poło-
wie pusta, gdyż studenci wolą w grupach wynajmować mieszkania na mieście, 
a wobec tego rozważana jest koncepcja, aby Starą Dziekankę wyremontować 
i przeznaczyć na hotel”.

Rektorzy warszawskich uczelni artystycznych z naciskiem podkreślają elitar-
ność i wyjątkową specyfikę swoich uczelni. I unisono wskazują mizerię loka-
lową, bariery dla niepełnosprawnych, brak akademików, co wyklucza rozwój 
międzynarodowej wymiany studentów. Finansowe ubóstwo skutecznie gasi 
szanse na poszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej.

Czy władze uczelni artystycznych są więźniami swoich prestiżowych loka-
lizacji na Starym Mieście i to zawęża im myślenie o rozwoju uczelni? Wolą 
klepać biedę osobno i w pojedynkę wyszarpywać środki z budżetu? 
Podtrzymywanie status quo ante elitarność zamienia w ciasne opłotki, a pre-
stiż adresu znika, gdy wózek niepełnosprawnego utyka przed schodami do 
toalety.

Dlaczego urzędnicy Ministerstwa Kultury i rektorzy uczelni artystycznych 
nie chcą iść za ciosem – korzystać z kampanii medialnej na rzecz pozyskania 
budynku dla kultury narodowej i szkolnictwa artystycznego? Zanim publicz-
ne władze podejmą jakąś decyzję, ktoś inny skuteczniej zakręci się wokół 
budynku.

Jeśli nie teraz, to kiedy?
Gmach Europolgazu stał przez dekadę i niszczał. Może postać jeszcze dwa 

lata, byleby został przejęty przez resort kultury i zachował wydane osiem lat 
temu pozwolenie na budowę (jeśli roboty formalnie rozpoczęto, może  
ono być nadal ważne). Wierzymy, że presja obywateli zmusi instytucje pań-
stwowe do działania i przejęcia gmachu jeszcze w tym roku. Do 2013 r. 
nowy właściciel wspomagany przez PGNiG wykończy obiekt (obecnie 
w stanie surowym zamkniętym), w którym EAA rozpocznie działalność 
pod koniec 2014 r.

A gdzie w tej historii jest warszawski Ratusz? Gdzie jest koordynująca 
i władcza funkcja prezydenta miasta? Przejęcie gmachu dla polskiej kultury 
jest do załatwienia między Aleksandrem Miedwiediewem, Radosławem 
Sikorskim, Bogdanem Zdrojewskim i Hanną Gronkiewicz-Waltz. Czy wła-
dze zlekceważą deklarację Rosjan?

Kiedyż jeszcze zdarzy się tak korzystna konstelacja polityczna, by wszyscy 
wymienieni pochodzili z jednej partii? Co przecież zdecydowanie ułatwia 
komunikację i szansę wypracowania spójnej strategii postępowania. Jesien- 
ne wybory samorządowe mogą odebrać ten błogi spokój Platformie 
Obywatelskiej i odsunąć w niewiadomą przyszłość jakąkolwiek szansę wyj-
ścia z uświęconych polską tradycją kolein braku kooperacji, blokady przepły-
wu informacji między szczeblami administracji i nieumiejętności wspólnego 
działania. Gdzie każdy sobie rzepkę skrobie i nie wie lewica, co czyni prawica. 
Czy znowu okaże się, że myślenie w Polsce ma kolosalną przeszłość, za to, co 
do przyszłości – zdania są podzielone?   

Rektor ASP, prof. Ksawery Piwocki: 
Najważniejsze są utrzymanie Krakowskiego 
Przedmieścia i budowa Wybrzeża 
Kościuszkowskiego. Brakuje nam akademików. 
W stolicy nie ma kampusu artystycznego. Taka 
inwestycja rozwiązałaby kilka problemów uczelni, 
chociażby kwestię wymiany międzynarodowej. 

W sumie nasza uczelnia, akademie teatralna i muzyczna mają 
niecałe 50 miejsc noclegowych dla studentów z zagranicy.
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Ulica Bielańska należy do tych zabytkowych arterii Warszawy, 
które po wojennych zniszczeniach zostały przez rodzimych 

urbanistów zmienione niemal w pustynię. Obok jedynego odbudo-
wanego pałacu, który notabene stoi dziś w ciągu alei Solidarności, 

tylko stuletnie, poszarpane mury na posesji nr 10 przypominają, iż 
nie zawsze była tu łączka z blokowiskiem. 

Wielkie komunikacyjne, a później i handlowe znaczenie ulicy 
począwszy od XVII wieku zaowocowało budową reprezentacyj-
nych pałaców i kamienic. O początkach pałacu na posesji pod 
późniejszym numerem 10, zwanej pod koniec XVII stulecia 
Szałapskie, wiemy niewiele, właściwie tylko to, iż ponoć istniał już 
w 1703 r., gdy Dorota z Przebendowskich Radziwiłłowa scedowa-
ła nieruchomość na rzecz Teodora Potockiego. Budowla z naroż-
nymi alkierzami, typowymi dla epoki, przypominała nieco rozpla-
nowaniem wspomniany powyżej, istniejący do dziś drugi pałac 
Przebendowskich-Radziwiłłów (przedwojenny adres: Bielańska 
16; dziś Muzeum Niepodległości). Od 1765 r. rezydencja była 

własnością króla Stanisława Augusta, który niezwłocznie rozkazał 
urządzić na tejże posesji mennicę. Po kilkunastoletniej przerwie 
spowodowanej okupacją pruską mennica wznowiła działalność 
w 1810 r., już jako własność państwowa. 

Niezwyciężona reduta
W 1821 r. powstał nowy gmach mennicy autorstwa Christiana 

P.  Aignera. Budynek, ozdobiony sześciokolumnowym jońskim por-
tykiem, był tak piękny, iż słynny Antonio Corazzi przebudowujący 
pałace przy nowym placu Bankowym zaprojektował oś wiążącą 
kolumnadę mennicy z centralnym portykiem dzisiejszego warszaw-
skiego ratusza. Projekt ten usiłowano zrealizować po wojnie w posta-
ci uliczki Corazziego, gdy – niestety – klasycystyczny budynek 
mennicy już dawno nie istniał. Ideę pogrzebała ostatecznie budowa 
„błękitnego wieżowca”, który zatarasował oś. Aignerowski budynek 
mennicy wraz ze starym pałacykiem – po przebudowie w 1840 r. 
służące za siedzibę rosyjskich władz wojskowych – zostały wyburzo-
ne w 1907 r., by zrobić miejsce ogromnemu gmachowi oddziału 
rosyjskiego Banku Państwa. Jego budowę ukończono w 1911 r. 

Jarosław Zieliƒski
Warszawa w przededniu otwarcia Mistrzostw Europy 
2012 ma szansę zyskać jeden z najbardziej 
oryginalnych biurowców, jednocześnie „tracąc” 
jedną z ostatnich śródmiejskich wojennych ruin

Bielańska 10  
w pięciu odsłonach

Mennica Aignerowska, ok. 1870 r.

Pałacyk mennicy po przebudowie dokonanej w 1840 r. 
Stan z II połowy XIX wieku

2010
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Budynek autorstwa Leontija Benoisa otrzymał monumentalne formy 
nawiązujące do renesansu włoskiego i kamienne okładziny z czerwo-
nego piaskowca w strefie cokołu oraz żółtego w wyższych partiach 
elewacji frontowych. Wewnątrz zwracała uwagę przede wszystkim 
główna sala operacyjna o przeszklonym stropie i wystroju w duchu 
empire. Po 1918 r. w budynku ulokowała się Krajowa Kasa 
Pożyczkowa. W roku 1925 gmach, uprzednio znacznie rozbudowa-
ny przez Zdzisława Mączeńskiego, stał się siedzibą spółki akcyjnej 
Banku Polskiego. Podczas okupacji Niemcy umieścili tu oddział 
Banku Emisyjnego, główną jego siedzibę – w sposób otwarcie repre-
syjny – przenosząc do Krakowa.

Podczas Powstania Warszawskiego zabudowania banku były przez 
cały miesiąc bronione przez żołnierzy pododdziału „Gozdawa” ze 
zgrupowania mjr. „Sosny”, przechodząc do legendy jako niezwycię-
żona w walce Reduta Bielańska. Niesłychanie silna konstrukcja 
gmachu przetrwała nawet naloty stukasów, między innymi dzięki 
opancerzeniu skarbców i ołowianej, antysejsmicznej płycie stabilizu-
jącej fundamenty. 

Spór o ruiny
Po wojnie komunistyczne władze nie kwapiły się do odbudowy 

banku, niepotrzebnie przystępując do mozolnej, wieloletniej budo-
wy nowego gmachu przy ulicy Świętokrzyskiej. Ruiny z w pełni 
zachowanymi skarbcami częściowo wykorzystano na wytwórnię 
i magazyny Zakładu Lamp Profesjonalnych, ale od strony Trasy W-Z 
zaczęto je od 1960 r. stopniowo rozbierać i w ten sposób z frontowe-
go, lewego skrzydła budowli i jej segmentu centralnego pozostał 
tylko pas cokołowy. Od 1981 r. ruiny były typowane przez komba-
tantów na siedzibę muzeum Powstania Warszawskiego. W 1993 r. 

pozostałości gmachu zostały jednak wraz zakładem sprywatyzowa-
ne, a szef nowej spółki Antoni Feldon zobowiązał się udostępnić na 
ten cel zachowane prawe skrzydło frontowe. Na pozostałej części 
posesji zaprojektowano przeszklony biurowiec o bardzo kontrower-
syjnej architekturze. Nowy właściciel nie chciał przy tym nawet sły-
szeć o ratowaniu zachowanych dwóch ścian dawnej sali operacyjnej. 
Ciągłe spory z kombatantami, zbytnia szczupłość miejsca na związa-

Bank Polski, ok. 1930 r.

 Sala operacyjna Banku Polskiego przed 1939 r.
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ne z Powstaniem Warszawskim ekspozycje oraz wstrzy-
manie przez wojewódzkiego konserwatora prac przy 
odbudowie zabytkowej części gmachu (z powodu roz-
bieżności realizacji z zatwierdzonym przezeń projek-
tem) skłoniły w 2002 r. władze miasta do podjęcia 
próby wykupu nieruchomości, ostatecznie – wobec 
uników właściciela i zaporowej ceny – zakończonej 
fiaskiem. Długoletni pat zmusił komitet organizacyjny 
do rezygnacji z utworzenia tu muzeum (odsłonięto 
tylko nowe tablice pamiątkowe) i na wiele następnych 
lat życie na posesji zamarło, a obiekt ulegał postępują-
cej dewastacji. Przed kilku laty wnętrza niedoszłego 
muzeum wraz z górnym piętrem, które w stanie suro-
wym zdołano odbudować, nieoczekiwanie ożyły. 
Właściciel, jako prezes spółki Reduta Bank Polski, 
znalazł sposób na „dojenie” pieniędzy z ruiny, wynajmując pomiesz-
czenia na różnego rodzaju imprezy (trzeba przyznać, iż także ze sfery 
wysokiej kultury!), przy tym umożliwiając dowolną aranżację zupeł-
nie surowych wnętrz. 

Nadzieja w Senatorze
W 2006 r. nastąpił kolejny zwrot w dziejach gmachu, bowiem 

północną część posesji zakupiła firma Ghelamco Poland, jeden 
z czołowych graczy na stołecznym rynku deweloperskim. Starannie 
i długo przygotowywany projekt odbudowy zaprezentowano 
publicznie dopiero w kwietniu tego roku. Zakłada on wizualne 
zespolenie obu części zabudowy posesji, należących obecnie do róż-
nych właścicieli. Deweloper uwzględnił wszystkie wytyczne konser-
watorskie i – na swój koszt – przeprowadził badania archeologiczne, 
które zaowocowały pozyskaniem niemal 10 tys. zabytkowych obiek-
tów z prawie 570 stanowisk. Nowy budynek – biurowiec Senator 
– zaprojektowany przez belgijską pracownię Jaspers & Eyers – nie 
będzie dokładną rekonstrukcją dawnego banku, lecz twórczym 
nawiązaniem do charakteru jego bryły. Na odtworzonym cokole 

(czerwonawy piaskowiec) wyrośnie nowa struktura, ściśle powielają-
ca obrys pierwotnej. Uzyska ona od frontu znaczne przeszklenia, 
wprzęgnięte wszakże w siatkę szkieletu konstrukcyjnego, którego 
masywne filary pokryje żółty piaskowiec – jak w oryginale. W cen-
tralnym atrium uwagę będą zwracać zaadaptowane dwie ściany 
dawnej sali operacyjnej o pilastrowych podziałach i sztukateriach 
oraz wielkim, termalnym oknie w ścianie czołowej. Sala ta zostanie 
pogłębiona, wskutek czego nowe przejście znajdzie się poniżej daw-
nego portalu. Posadzka, w jednym miejscu szklana, umożliwi wyeks-
ponowanie fragmentu fundamentów wcześniejszych faz zabudowy 
posesji. W nieco uproszczony sposób projekt przywróci także 
oszklony, wielopolowy strop. Dwie ściany będą miały całkowicie 
nowoczesny charakter. Ta po lewej stronie będzie właściwie jedną 
wielką taflą szkła poprzecinaną na piętrach galeriami komunikacyj-
nymi. Podobny wygląd uzyska ściana frontowa, dzięki czemu zapew-
ni się nieskrępowany wgląd z ulicy do wnętrza atrium. Powierzchnia 
biurowa to 23 600 m2 (całkowita: 25 000). Pewnym mankamentem 
są widoczne w przeszkleniach elewacji stropy, osadzone na innych 
wysokościach niż w zachowanym skrzydle, gdzie jednak – według 
obecnych kryteriów – kondygnacje są zbyt wysokie jak na potrzeby 

biurowe. Pod budynkiem powstanie parking na 
339 pojazdów, dostępny od strony alei Soli-
darności. Całość koncepcji cechuje umiar, posza-
nowanie tradycji i kultura w łączeniu zabytko-
wych reliktów z nową, komercyjną przecież, 
kubaturą. Jeśli inwestor dotrzyma deklarowane-
go terminu ukończenia gmachu, to Warszawa 
w przededniu otwarcia Mistrzostw Europy  
2012 zyska oryginalny biurowiec, jednocześnie 
„tracąc” jedną z ostatnich śródmiejskich wojen-
nych ruin. A cóż ze skrzydłem pozostającym 
własnością pana Feldona? Właściciel wmawia 
mediom, że prace cały czas trwają (choć tego nie 
widać) i że ukończy swą część równocześnie 
z „Senatorem”. Tylko kto mu uwierzy?   
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W tym roku obchodzimy 90-lecie Bitwy Warszawskiej. 
Rocznica ta zbliża się jakby niezauważalnie, z boku hucznych obchodów innej bitwy. Odbywające się 

15 sierpnia uroczystości i defilady związane z Dniem Wojska Polskiego od lat spychają w cień warszawskie 
zwycięstwo nad bolszewikami. Nawet premiera filmu Jerzego Hoffmana przewidziana jest dopiero za rok. 
Zdjęcia do „Bitwy Warszawskiej 1920” rozpoczęły się co prawda w roku jubileuszowym i na pocieszenie 
realizatorzy zapowiadają doborową obsadę i superprodukcję komputerową w technologii 3D i 2D z rozma-
itymi efektami, z multiplikacją włącznie. Ale dopiero na 91. rocznicę.

A Warszawa? Też nie docenia i nie propaguje dostatecznie tej rocznicy, choć to bitwa zwycięska i nazwę 
miasta chlubnie zapisała w historii. Władze stolicy zrezygnowały z wielkiego multimedialnego widowiska na 
placu Piłsudskiego, zapowiadają natomiast happening rocznicowy: 11 sierpnia z Krakowa wyruszy pociąg 
historyczny, który – jak niegdyś – zabierać ma ochotników, tyle że na rekonstrukcję bitwy w okolicach 
Radzymina. Wydarzenie ma być wspólnym dziełem m.st. Warszawy, grup rekonstrukcyjnych, Muzeum 
Kolejnictwa i PKP.

Muzeum Historii Polski przygotowuje natomiast na placu Defilad instalację z dzieł twórców współcze-
snych, wojsko – piknik w Ogrodzie Saskim… 

„Stolica” na swój sposób i na miarę swoich możliwości włącza się w obchody 90. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, akcentujemy zaangażowanie i poświęcenie mieszkańców miasta. Piszemy m.in. o przygotowa-
niach warszawiaków do obrony stolicy, o Warszawie w 1920 r. i udziale w bitwie wielkopolskich lotników. 
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Ewa SoÊnicka-Wojciechowska
Euforia, lęk, rozpacz i znów wielka radość – oto uczucia, 
których doznawali mieszkańcy Warszawy w okresie od maja 
do sierpnia 1920 r. Miasto, które od niespełna dwóch lat 
próbowało się zorganizować po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie

Zanim to się jednak stało, w trwającej od 1919 r. wojnie polsko-bolszewic-
kiej nastąpiła zaplanowana osobiście przez Józefa Piłsudskiego wyprawa 

kijowska. Ofensywa na Ukrainie rozpoczęła się 23 kwietnia 1920 r., po zawar-
ciu przez Piłsudskiego sojuszu militarnego i politycznego z przewodniczącym 
Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej – Semenem Petlurą. Wojsko 
polskie zaczęło zajmować kolejne miasta na Ukrainie, aż 7 maja wkroczyło, 
bez większych potyczek, do Kijowa. I właśnie to zwycięstwo wywołało u war-
szawiaków euforię. 18 maja 1920 r. odbyła się w stolicy manifestacyjna uro-
czystość powitania Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa 
Piłsudskiego po jego sukcesie w kampanii kijowskiej.

Powojenne społeczeństwo stolicy
Jaka była Warszawa w tamtych latach? Według historyka i varsavianisty, 

prof. Mariana M. Drozdowskiego, autora książki „Warszawa w obronie 
Rzeczypospolitej, czerwiec-sierpień 1920”, większość mieszkańców miasta 
i okolic żyła nader skromnie – w prymitywnych warunkach higieniczno- 
-zdrowotnych, bez energii elektrycznej, telefonu, radia, centralnego ogrzewa-
nia, miejskiej komunikacji autobusowej czy wysokonakładowej prasy. Można 
się domyślić, że ta większość przekazywała sobie wiadomości z ust do ust, 
a wiadomo, jak działa „głuchy telefon”. Każda pozytywna informacja z frontu 
była wyolbrzymiana do niebotycznych granic, ale i, niestety, te złe, które 
napłynęły po kampanii kijowskiej, przybierały formę wręcz katastroficznych. 
Stąd zapewne w „Tygodniku Ilustrowanym” pojawił się artykuł stanowczo 
potępiający plotkę i pogłoskę. Społeczeństwo stolicy, liczącej około miliona 
mieszkańców, składało się w większości z ludności robotniczej i drobnomiesz-
czańskiej. Według spisu powszechnego z 1921 r., na 100 osób czynnych 
i  biernych zawodowo średnio 4,9 należało do średniej i drobnej burżuazji, 
22,1 do drobnomieszczaństwa, 16 do pracowników umysłowych, 51,1 do 
robotników i chałupników, a 5,9 to osoby o nieokreślonym statusie społecz-
nym. A skoro wśród robotników był spory odsetek analfabetów, to źródłem 
ich informacji były głównie pogłoski.

Początek bolszewickiej ofensywy
Wkrótce nadeszły smutne dni porażek naszej armii i ofensywy bolszewic-

kiej. Po 25 maja 1920 r. na mieście ukazały się plakaty wzywające do kupowa-
nia obligacji Pożyczki Odrodzenia Polski, która dostarczała środków finanso-
wych na potrzeby armii z trudem powstrzymującej bolszewików.  

Zaopatrzenie stolicy w żywność nie było najlepsze; od 1918 r. mięso i jego 
przetwory, chleb, mąka, cukier, sól, ziemniaki, węgiel, nafta sprzedawane były 
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na kartki, a Ministerstwo Rolnictwa i Dróg Publicznych namawiało miesz-
kańców do uprawy warzyw, aby zażegnać widmo głodu. Reglamentacja 
podstawowych artykułów żywnościowych tworzyła pole dla spekulantów 
i trudnej do opanowania korupcji. Światli mieszkańcy Warszawy próbowali 
przeciwdziałać tym patologiom, przy gubernatorze wojskowym powstał 
nawet Wydział Doraźnego Zwalczania Lichwy Wojennej. Stolica podczas 
oblężenia bolszewickiego nie zaznawała jednak głodu. W sierpniu miała 
trzytygodniowe zapasy mąki i spore zapasy ziarna pospiesznie ściąganego 
z województw poznańskiego i łódzkiego oraz (dzięki urodzajowi) znaczne 
zapasy ziemniaków.

W lipcu i sierpniu 1920 r. olbrzymie wrażenie na mieszkańcach Warszawy 
wywierały informacje o okrutnych zachowaniach Sowietów wobec ludności 
cywilnej, zwłaszcza Armii Konnej Budionnego, która znęcała się przede 
wszystkim nad starcami mającymi synów w wojsku polskim, nad mieszczań-
stwem żydowskim i bogatszymi chłopami ukraińskimi. Jan Czempiński 
pisał w „Kurierze Polskim”: W Brodach nie potrzeba już broszur ani plaka-
tów przeciwbolszewickich. Tam procesje oglądały dokumenty na ciałach 
pomordowanych.

Szef Sztabu Generalnego generał Tadeusz Rozwadowski notował w lipcu 
1920 r.: Czułem dobrze, że tylko na siebie samych liczyć możemy, a umacniała 
mnie w tym przekonaniu jeszcze przestroga angielskiego marszałka Wilsona, 
ówczesnego szefa Sztabu Wielkobrytyjskiego, który wówczas na konferencji w Spa 
wypowiedział do mnie na pożegnanie te stanowcze słowa: „Nie liczcie tylko na 
jakąkolwiek interwencję dyplomatyczną lub inną. Sowiety postanowiły zagładę 
Polski i jestem dokładnie poinformowany, że bezwzględnie wszelkimi siłami do 
tego dążą i przez nikogo powstrzymać się nie dadzą. My wszyscy pomóc wam 
realnie po wojnie światowej nie możemy, a gdybyśmy nawet mieli odpowiednie 
siły do dyspozycji, to i tak na czas przerzucić ich do Polski nie zdołalibyśmy. Więc 
przyszłość wasza cała w waszym własnym tylko ręku, a jeśli sami zwyciężyć nie 
potraficie, to zginiecie niechybnie.

Wsparcie dla żołnierzy
1 lipca powołano Radę Obrony Państwa, a 24 lipca Rząd Obrony Narodowej 

z Wincentym Witosem jako premierem. W tym samym czasie powstała Rada 
Obrony Stolicy z 17 sekcjami, m.in. wojskową, finansową, aprowizacyjną, 
fortyfikacyjną, kwaterunkową, opieki nad żołnierzem, pomocy rannym żoł-
nierzom czy sanitarną. Ta ostatnia dbała o czystość na dworcach, przysta-
niach, w koszarach, schroniskach, punktach zbornych. Wsławiła się tym, że 
skutecznie zwalczyła epidemię czerwonki, która wybuchła na Marymoncie 
oraz na terenie Rudy Górnej i Dolnej. Stało się tak dzięki bezinteresownej 
intensywnej pracy lekarzy, pielęgniarek, harcerzy, felczerów i… fryzjerów. 

28 lipca powstał statut Straży Obywatelskiej; podzielono ją na sześć 
dowództw, a siódmym było Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie do ochro-
ny  warszawskich mostów – dwóch stałych i jednego pontonowego. Straż 
Obywatelska w rezultacie bardzo odciążyła wojsko. Powstały też Ochotnicze 
Bataliony Obrony Warszawy, do których zaciągali się rzemieślnicy oraz 
fachowcy z różnych dziedzin, np. chemicy, fizycy czy elektrycy. Poza tym 
przygotowania do obrony stolicy wspomagało tysiące inicjatyw obywatel-
skich. W Pałacu Kazimierzowskim było miejsce zbiórki darów – biżuterii 
i  innych kosztowności – na rzecz pomocy dla działań wojennych. Ziemiaństwo 
Warszawy i Mazowsza wysyłało swoich synów do kawalerii, a np. Grójeckie 
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Koło Ziemian dało 10 proc. swych obszarów w wieczyste użytkowanie żołnie-
rzom ochotnikom. Prezes Ziemiańskiego Banku Zjednoczenia Ziem Polskich, 
książę Stanisław Lubomirski, wręczył w Belwederze Józefowi Piłsudskiemu na 
potrzeby żołnierzy walczących na froncie 1 mln marek. Takich darów było 
więcej.

Powszechna mobilizacja
We wspomnieniach z tamtego czasu Mieczysław Jankowski, radny, ławnik 

i później dyrektor Wydziału Spraw Ogólnych Zarządu Miejskiego m.st. 
Warszawy, pisze: Było to na początku lipca 1920 r. Znowu nerwowy i trwożny 
nastrój ogarnął całe społeczeństwo. Warszawa była oblepiona plakatami, upstrzo-
na napisami wzywającymi ochotników. I ludność zgłaszała się masowo: urzędni-
cy rzucali biura, robotnicy – fabryki, garnęli się ludzie wszystkich zawodów, 
nawet młodzież uniwersytecka i szkolna stawiała się do szeregów.

Rzeczywiście, na wniosek ówczesnego wiceministra spraw wojskowych gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego Rada Obrony Państwa na pierwszym posiedzeniu 
1 lipca uchwaliła odezwę do wojsk walczących na froncie oraz do narodu, 
wzywając do ochotniczego zaciągu. Również gen. Józef Haller apelował przy 
każdej okazji o wstępowanie do armii, wzywał „wszystkie stany do zgodnego 
współdziałania”, aby „każdy przyczynił się do zwycięstwa, jak może najlepiej”. 
6 lipca w kościołach został odczytany list pasterski biskupów do narodu, ze 
zdaniem: „ …abyście też dali zastępy ochotnicze dla ratowania narodu 
i Polski”. Na terenie miasta powstało 15 biur werbunkowych, do których do 
23 lipca zgłosiło się 4441 ochotników, w tym wiele kobiet do służby 
w Ochotniczej Legii Kobiet. W „Tygodniku Ilustrowanym” z 31 lipca czyta-
my: Od chwili, gdy przywódcy narodu rzucili hasło „do broni!”, zmienił się 
wygląd naszego miasta. Spoważnieli najlekkomyślniejsi, uczuwszy, że wszelka 
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pustota jest dzisiaj zbrodnią, że oto rozpoczyna się służba w szeregach Ojczyzny. 
Mury miejskie, językiem odzew i plakatów, krzyknęły do wszystkich „Ojczyzna 
w potrzebie! za karabiny i na front!”. Na apel odpowiedziała głównie młodzież 
i ulicami Warszawy zaczęli maszerować, z biało-amarantowymi kokardami na 
piersi, wczorajsi studenci (w tym czasie studiujących było około 10 tys.), 
uczniowie, terminatorzy, handlowcy, harcerze. A kobiety? Swe obowiązki 
społeczne bardzo rygorystycznie traktowały nie tylko gimnazjalistki, druhny 
„Sokoła”, ale i Koło Młodych Ziemianek czy Narodowa Organizacja Kobiet. 
Te starsze często musiały zastępować na stanowiskach pracy mężczyzn, którzy 
poszli na front. 

Patriotyzmem wykazały się także warszawskie środowiska artystyczne. 
7 lipca powołały Komisję Mobilizacyjną Związków Artystycznych i Lite-
rackich dla obrony państwa. 8 lipca komisja ta zorganizowała wielki wiec 
twórców w sali koncertowej konserwatorium przy ulicy Okólnik 1. Podo- 
bno w teatrach i kinach widzowie wysłuchiwali, że nie powinni tu być, ponie-
waż ich miejsce jest w Armii Ochotniczej. 

We wspominanym już „Tygodniku Ilustrowanym” z 31 lipca można znaleźć 
pod artykułem-odezwą „Wszystko na front i dla frontu” odpowiedź redakcji 
(w org. Redakcyi), po przeczytaniu której chyba jednak nie sposób zachować 
powagi. W dniu dzisiejszym (26 Lipca) otrzymaliśmy dwieście pięćdziesiąty 
wiersz, wzywający naród do boju. Sądząc po pewnej pierwotności formy, autora-
mi tych poematów są ludzie młodzi, a z  adresów nadsyłanych nam równocześnie 
wnioskujemy, że wszyscy ci płomienni entuzjaści pozostają dotychczas w „cywilu”. 
Oświadczając na tem miejscu, że żadnego z nadesłanych nam utworów druko-
wać nie będziemy, radzimy autorom patryotycznej muzy, by zaciągnęli się do 
szeregu armii ochotniczej. Dwustu pięćdziesięciu poetów to kompania w najpeł-
niejszym składzie. Możnaby ją nawet nazwać szturmową kompanią patryotycz-
nej liryki polskiej.

Cud nad Wisłą
Warszawa w tych dniach hołubiła m in. cztery szwadrony kawalerii ochotni-

czej zwanej Legią Rycerską im. Piłsudskiego. Hrabia Branicki użyczył kadrze 
tych oddziałów pomieszczeń w zabudowaniach swego pałacu w Wilanowie; 
były to koszary, plac ćwiczeń, kancelaria, piekarnia, kuchnia i świetlica. 
W skład Legii wchodzili zarówno pięćdziesięciokilkuletni mężczyźni (którzy, 
jak pisał Adam Grzymała-Siedlecki, stanowili dla wszystkich „sztandar wzoru 
patriotycznego”), jak i entuzjastyczna młodzież – gimnazjaliści. Wśród star-
szych byli przedstawiciele inteligencji, obywatele ziemscy, oficjaliści, prawnicy 
czy rzemieślnicy – nastrój ofiarnego patriotyzmu udzielił się także warszaw-
skim cechom. 

Według prof. Drozdowskiego Liga Antybolszewicka zażądała usunięcia 
z wysokich stanowisk państwowych ludzi o niejasnym pochodzeniu. W myśl 
tych żądań minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski zarządził 
zorganizowanie w Jabłonnie obozu internowania dla elementów antypaństwo-
wych. Wśród internowanych dominowała inteligencja żydowska posądzana 
o sympatie probolszewickie. Doprowadziło to do wielu tragedii, ponieważ 
wystarczyło pochodzenie, aby zostać uznanym za element antypaństwowy.

Od początku sierpnia z wieży zegarowej Zamku Królewskiego i wież staro-
miejskich kościołów widać było nadciągające od wschodu oddziały Armii 
Czerwonej i dymy toczącej się pod Radzyminem krwawej bitwy z bolszewic-
kim najeźdźcą. 10 sierpnia gubernator wojskowy m.st. Warszawy i przyległych 
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powiatów, generał Franciszek Latinik ogłosił stan oblężenia. Miejscowe wła-
dze wojskowe i cywilne, państwowe i samorządowe zostały podporządkowane  
gubernatorowi wojskowemu. Wprowadzono zakaz ruchu ulicznego w godzi-
nach 22-4 rano. A podczas samej bitwy warszawskiej wydano zakaz sprzedaży 
alkoholu pod karą 300 tys. marek lub trzech miesięcy aresztu. Od 13 do 
15 sierpnia Warszawa, przy huku armat dobiegającym spod Radzymina, 
modliła się. We wszystkich kościołach odprawiano msze i organizowano pro-
cesje. Modlono się o zwycięstwo, o przetrwanie w wolności. Może dlatego, 
gdy nadeszła wieść o zwycięstwie, tak łatwo można było przekonać mieszkań-
ców, że był to cud. Cud nad Wisłą. Ignacy Daszyński (wówczas wiceprezydent 
Rady Obrony Narodowej) napisał: Gdyby generał Weygand [szef sztabu mar-
szałka Focha, oddelegowany z Francji do pomocy sztabowi wojska polskiego] 
mieszkał w Polsce, Polacy szli by do niego w rocznicę sierpniową i całowali po 
rękach za to, że to on, a nie Piłsudski zwyciężył. Ale ponieważ generał Weygand 
mieszka we Francji, więc obmyślono „cud nad Wisłą”, zrobiono po kolei  
gen. J. Hallera, Sikorskiego, ks. Skorupkę, wreszcie Matkę Boską zwycięzcami, 
byle tylko nie zawdzięczać ocalenia Piłsudskiemu, choć laik każdy może zrozu-
mieć istotę tego ocalenia, jego przebieg wojenny i jego doniosłość.

Cóż, porozumienie ponad podziałami było możliwe tylko podczas zagroże-
nia. Skąd my to znamy?

Wielka feta
Obchodzimy rocznicę tych wydarzeń 15 sierpnia – w tym roku 90. – ale 

naprawdę bitwa trwała od 13 do 25 sierpnia. Stan oblężenia zniesiono 
w Warszawie dopiero 28 września 1920 r., a wojna polsko-bolszewicka po 
bitwie pod Komarowem i bitwie nad Niemnem zakończyła się traktatem 
pokojowym w Rydze 18 marca 1921 r. Granice wytyczone w tym traktacie 
obowiązywały do 17 września 1939 r., czyli do agresji ZSRR na Polskę.

Zwycięstwo sierpniowe fetowano w Warszawie dopiero 22 maja 1921 r. 
Krakowskim Przedmieściem przeszła defilada powracającego z frontu  
Garnizonu Warszawskiego, poprzedzona mszą w katedrze, a po południu 
w Ogrodzie Saskim wydano uroczysty obiad. I tu Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski, odpowiadając na inne toasty, powiedział: „Warszawa swoją postawą, 
spokojem i wiarą ułatwiła żołnierzowi polskiemu zadanie i pomogła w zwycię-
stwie. Bowiem walka o Warszawę, walka o miasto była rzeczą najtrudniejszą 
i o zwycięstwie stanowiły tu właśnie zachowania się obywateli.

I Warszawa nie zawiodła”.    
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Wieżyce wiaduktu mostu Poniatowskiego 
na wysokości Dolnej Smolnej, ok. 1930 r.

 Cyrk na Okólniku przed 1914 r.

Bazar na Sewerynowie na początku XX wieku

Tor kolarski, staw i trybuny na Dynasach  
przed I wojną światową
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Jarosław Zieliƒski

Pamiętnego lata 1920 roku polscy lotnicy nie tylko gromili bolszewików, ale też odbywali loty rozpoznawcze, podczas których 

– przy okazji? – wykonywali znakomitej jakości fotografie Warszawy. Z oryginalnych negatywów zrobili sporo odbitek, które 

trafiały potem do sztambuchów lotniczej braci. Dużo pozytywów przetrwało do naszych czasów. Niektóre rozpowszechniono 

w publikacjach książkowych, inne do dziś pozostają szerzej nieznane. Prezentujemy naszym czytelnikom jedną z tych foto-

grafii, zapowiadając udostępnienie w przyszłości całości pozyskanego zbioru

Warszawa 1920
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Kościół św. Aleksandra w  latach 20. 

Nowy Świat, róg Ordynackiej i  hotel Savoy w latach 20.

Ulica Jasna z gmachem Filharmonii, ok. 1925 r.

Prezentowany kadr zakreśla prostokąt, którego górne naroża 
wypełnia wzorzysty dywan klombów na Wybrzeżu Koś-

ciuszkowskim (1) oraz czarna plama ogrodów Frascati z pałacem 
Branickich (2) przy nieistniejącej jeszcze podówczas al. Na Skarpie. 
Dolne narożniki wyznaczają: pl. Małachowskiego z zachowaną do 
naszych czasów kamienicą Raczyńskich (3) oraz ul. Zgoda i ul. Jasna 
z kopulastym dachem Filharmonii (4). Z kamienic stojących przy 
ul. Jasnej tylko dom pod numerem 10, róg Sienkiewicza (5), zacho-
wał do dziś pierwotny wygląd, natomiast kolejne budynki pod 
numerami 8 i 6, róg Boduena, uległy po zniszczeniach wojennych 
daleko idącym przekształceniom. Na prawo od Filharmonii widać 
charakterystyczne okrągłe piramidki schodkowe z figurami orłów, 
do dziś wieńczące gmach ówczesnego Banku Towarzystw Spół-

dzielczych (6). Przecznice ul. Jasnej wędrują na wschód ku pl. Ware-
ckiemu, który już w 1921 r. otrzymał nazwę placu Napoleona, po 
wojnie wrócił do pierwotnego miana, a po 1956 r. otrzymał nazwę 
pl. Powstańców Warszawy. W ówczesnej zabudowie dominują gma-
chy w pierzei wschodniej – pałacowa, pyszniąca się frontowym 
dziedzińcem kamienica Karola Mintera (7), która w części była pier-
wotnie fabryką wyrobów metalowych. W 1878 r., po rozbudowie, 
gmach ten udostępniono publiczności w nowej funkcji głównego 
urzędu pocztowego. Wyższy gmach po jego prawej stronie (8) prze-
jął ową rolę po ukończeniu w roku 1916. Ogromny globus zdobiący 
nową pocztę zdjęto krótko po zrobieniu tego zdjęcia. Na miejscu 
obu gmachów stoi dziś „sarkofag” NBP. Z placu na prawo wychodzi 
ul. Szpitalna z wyróżniającą się kamienicą Wedla (9). Przedłużeniem 

Nowa poczta w latach 20. XX wieku już bez globusa w zwieńczeniu
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Szpitalnej po lewej, czyli północnej stronie placu jest ul. Mazowiecka, 
w zabudowie której dominuje wielka kamienica księżnej Światopełk- 
-Czetwertyńskiej, odbudowana po wojnie w zupełnie zmienionej 
postaci. Istniejące do dziś arkady łączą ten budynek ze słynnym gma-
chem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (10), zajmującego naroż-
nik ul. Kredytowej i stojącego w pierzei pl. Małachowskiego. 

Wieżyczka kamienicy hr. Ostrowskiego (11) wyróżnia narożnik 
ul. Mazowieckiej i ul. Świętokrzyskiej przy pl. Wareckim. Obok niej 
rozciąga się obszerna, pusta posesja przy placu, na której dekadę później 
zacznie wyrastać najwyższy warszawski drapacz chmur – gmach towa-
rzystwa „Prudential”. Zwraca uwagę niezwykła wąskość ul. Świę-
tokrzyskiej, która ciągnąc się na wschód, przerwana biegiem 
ul. Czackiego po lewej stronie, dochodzi do ul. Nowy Świat. Widać 
wyraźnie czynszówki drastycznie wyłamujące się ponad historyczny 
gabaryt tej zabytkowej ulicy, szczególnie w pobliżu skrzyżowania  
z ul.  Ordynacką, gdzie sterczy sylweta hotelu Savoy (12) oraz u zbiegu 
z ulicami Foksal i Chmielną (13). Koniec Nowego Światu po lewej 
stronie wyznacza gmach Pałacu Staszica (14), w tamtych czasach dopie-
ro tylko częściowo obłupany z rosyjsko-bizantyjskiego wystroju, nada-
nego mu w końcu XIX w. Tuż obok wyłaniają się wieże kościoła 
św. Krzyża (15) i stojące naprzeciw nich ogromne kamienice przy 
Krakowskim Przedmieściu 14/16 i 6. Budowle i inne obiekty na dal-
szym planie nie są już widoczne tak wyraźnie jak uprzednio wspomnia-
ne, toteż ograniczymy się do ich punktowego wskazania. W głębi 
ul. Oboźnej eliptyczna bieżnia należy do welodromu Warszawskiego 
Towarzystwa Cyklistów przy ul. Dynasy (16), gdzie dziś istnieje tylko 
zieleniec. Przesuwając się w prawo, dostrzegamy L-kształtne skrzydła 
bazaru na Sewerynowie (17), czyli teren obecnej ul. Sewerynów między 
Kopernika a Oboźną, oraz zabudowę Okólnika z okrągłym gmachem 
cyrku (18) i gmachem Instytutu Muzycznego, który tworzy jeden kom-
pleks z pałacem Ostrogskich nieco powyżej, z lewej strony rotundy. 
Bujna zieleń na tyłach tych budowli należy do ogrodów sióstr szarytek, 
jeszcze głębiej zaś widać zabudowę ul. Czerwonego Krzyża i wiadukt 
mostu Poniatowskiego. Brak jeszcze kolejowej linii średnicowej i zwią-
zanego z nią mostu. Za wiaduktem wyróżnia się budowla o dwóch 
zestawionych pod kątem rozwartym, wolnostojących skrzydłach. To 
tzw. koszary Blocha (19) – pierwotnie młyn parowy – służące podów-
czas, w stanie mocno już zrujnowanym, jako czynszówka i bursa dla 
studentów. Od wieżyc wiaduktu odchodzi ul. Dolna Smolna, skasowa-
na po II wojnie światowej (obecnie teren Muzeum Wojska Polskiego). 
Barakopodobne budowle przy jej wschodniej stronie to stare hale 
fabryczne zakładów Lilpop, Rau i Loewenstein (20), w tym czasie 
od dawna już przeniesionych na Wolę. W tle posesji fabryki wyłaniają 
się zbiorniki gazowni przy ul. Ludnej. Dziś pomiędzy oboma tymi 
zakładami ciągnie się ul. Kruczkowskiego. Od zbiegu Dolnej Smolnej, 
Ludnej i Rozbratu wspinamy się wąwozem ul. Książęcej, mijając po 
prawej ręce tonący w zieleni gmach szpitala św. Łazarza (21). 
Wychodzimy na pl. Trzech Krzyży, kończąc spacer po Warszawie roku 
1920 przy kościele św. Aleksandra (22), którego kopułę widać przy 
prawym skraju fotografii.    
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By czas nie zaçmił 
i niepami´ç... 

Bitwa Warszawska 1920 r., zwana także Cudem nad Wisłą, 
pozostawiła po sobie wiele pamiątek. Muzeum Niepodległości 

wśród kilkudziesięciu tysięcy eksponatów ma bogate zbiory ukazu-
jące wydarzenia rozgrywające się przed 90 laty na przedpolach stoli-
cy. Obok druków ulotnych, archiwaliów i innych muzealiów intere-
sującymi przejawami ówczesnego życia społecznego były fotografia 
i plakat propagandowy. 

Ochotnicy i ich dowódcy
Gdy Rada Obrony Państwa w obliczu zagrożenia przez prącą na 

Warszawę Armię Czerwoną ogłosiła w lipcu 1920 r. mobilizację do 
Armii Ochotniczej, społeczeństwo polskie zaczęło tłumnie zgłaszać 
się do punktów werbunkowych. W zbiorach ikonograficznych 
Muzeum Niepodległości w Warszawie znajduje się kilkadziesiąt 
fotografii żołnierzy sformowanych wówczas oddziałów. W pamiąt-
kowym albumie poświęconym kawalerii kilkanaście zdjęć przedsta-

wia ochotników z 214. pułku ułanów, utworzonego 6 lipca 1920 r. 
w ramach Małopolskich Oddziałów Jazdy Ochotniczej, od sierpnia 
stacjonującego w Kraśniku. Na stronach albumu pojawiają się młod-
si i starsi, czasem ojciec z synem, uchwyceni przez fotografa w róż-
nych sytuacjach: na przeglądzie lekarskim, po zaciągu ochotników, 
podczas łowienia ryb, w marszu, na patrolu, z jeńcami rosyjskimi. 
Większość ochotników fotografowana jest na koniach, z którymi 
być może – zgodnie z apelem Inspektoratu Armii Ochotniczej – od 
razu zgłaszali się do punktu werbunkowego. 

Inny zbiór fotografii, będący kiedyś własnością porucznika 
Tadeusza Nowakowskiego, komendanta Ochotniczej Grupy 
Fortyfikacyjnej Saperów przy Dowództwie Frontu Północnego, 
zawiera m.in. zdjęcia 22. Ochotniczego Batalionu Saperów. Pierwsza 
fotografia przedstawia grupę dostojników cywilnych, oficerów i żoł-
nierzy Wojska Polskiego na tle samolotu w auli Politechniki 
Warszawskiej, gdzie mieściło się dowództwo Armii Ochotniczej. 

Rok 1920 na fotografii i plakacie

Regina Madej-Janiszek, Emil Noiƒski  
– Muzeum NiepodległoÊci 

Te fotografie zdobiły kiedyś gabinety i salony gościnne tych, którzy zostali  
na nich uwiecznieni. Przekazane Muzeum Niepodległości przez ich spadkobierców 
pomogą w zachowaniu pamięci o sierpniowym czynie wojennym 1920 r.

Grupa dostojników 
cywilnych, oficerów 
i żołnierzy na tle 
samolotu w auli 

Politechniki 
Warszawskiej 



22 Wśród zebranych są członkowie Rady Obrony Państwa i sztabu 
Armii Ochotniczej, m.in. generałowie: Józef Haller – generalny 
inspektor Armii Ochotniczej, Józef Leśniewski, Kazimierz 
Sosnkowski, prezes Rady Miejskiej Ignacy Baliński i por. Tadeusz 
Nowakowski. Zachowało się także zdjęcie wykonane zapewne przy 
tej samej okazji ukazujące zaledwie 14 osób, również z tym samym 
samolotem w tle. Wśród sfotografowanych znaleźli się m.in. 
płk Włodzimierz Zagórski herbu Ostoja – szef sztabu Armii 
Ochotniczej na okręg warszawski, i por. Tadeusz Nowakowski.  

Na innej fotografii widzimy płk. Zagórskiego siedzącego przy biurku 
nad mapą sztabową, którą ogląda wraz ze stojącym obok por. 
Nowakowskim. 

Kolejne zdjęcia przedstawiają oficerów i żołnierzy 22. Ochotni-
czego Batalionu Saperów. Na trzech z nich jest cały batalion – zwar-
ta, ponadstuosobowa grupa żołnierzy w hełmach na głowach, 
z karabinami w dłoniach. W pierwszym rzędzie siedzą na trawie lub 
stoją oficerowie, którym towarzyszy pies, z tyłu widać oddział kawa-
lerii na koniach. Wszystkie prezentowane zdjęcia 22. Ochotniczego 
Batalionu Saperów to duże, tzw. gabinetowe fotografie naklejone na 
ozdobną tekturę, przygotowane do oprawy w ramy. Różnią się roz-
miarem, perspektywą ujęcia planu oraz szczegółami w ustawieniu 
grupy. Wykonane zostały z dużym kunsztem artystycznym w atelier 
renomowanego fotografa Leona Forberta, mieszczącym się 
w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 39. Zlecenie wykonania zdjęć 
tak znanemu fotografowi świadczy o dużej randze wydarzenia. Być 
może uwieczniono tu moment sformowania baonu w sierpniu 
1920 r. na terenie Twierdzy Modlin, miejsca skoszarowania wojsk 
Dywizji Ochotniczej i ośrodka szkolenia saperów. 

Warto też zwrócić uwagę na niepozorną, ale interesującą fotografię 
w sepii o formacie 10 x 15 cm przedstawiającą gen. Józefa Hallera 
w otoczeniu oficerów na tle polskich oddziałów. Wykonana została 
pod Nasielskiem, gdzie toczyły się walki o majątek Borkowo w dniach 
14-15 sierpnia i sam Nasielsk w dniach 16-17 sierpnia 1920 r.

Plakat – oręże propagandy
Plakaty rozklejane na murach, słupach i płotach polskich miast 

i  wsi były istotnym orężem psychologicznym w walce z zakłamaną 
propagandą bolszewicką. Propaganda polska musiała urabiać umysły 
przede wszystkim ludzi prostych. W sytuacji powszechnej biedy 
obrazki typu „kto i jak żyje w pańskiej Polsce”, rozpowszechniane 
przez bolszewików, mogły niestety trafiać na podatny grunt.

W grupie plakatów ukazujących sceny najazdu sowieckiego znaj-
dują się przedstawienia karykaturalne, ośmieszające bolszewików. 
Komponowano tu także całe historyjki, koniecznie z happy endem. 
W zbiorach muzeum znajduje się ciekawy plakat z tej serii zatytuło-

22. Ochotniczy Batalion Saperów Generał Józef Haller w otoczeniu oficerów
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wany „Dzicz bolszewicka”, wydany przez redakcję „Żołnierza 
Polskiego”, przedstawiający sześć historyjek opisanych wierszem 
zaczynającym się od słów: Nie ma Romanowa/ Dzisiaj Rosja nowa/ 
Wstąpił Lenin – Trocki/ Na tron piotrogrodzki (...). W podobnym 
tonie został utrzymany plakat zatytułowany „Potwór bolszewicki”, 
będący satyrycznym rysunkiem ukazującym dwugłowego konia 
z głowami Lwa Trockiego i Włodzimierza Lenina. Na koniu tym 
galopuje śmierć, którą atakuje żołnierz polski. U dołu zamieszczono 
czterowiersz: Spójrz! Dwujęzyczny i dwugłowy/ Koń śmierci z Moskwy 
kroczy nowy/ Lecz polskie ręce nie obwisły/ Ten koń – śmierć znalazł w 
nurtach Wisły! Jak mogłaby wyglądać Polska po przejęciu władzy 
przez bolszewików, pokazuje plakat Władysława Jarockiego (1879-
1965): mężczyzna z nahajką w ręku, długich butach i czerwonej 
bluzie, buńczucznie podparty pod boki, a za nim zgliszcza budyn-
ków i łuny pożarów. I podpis: Do broni. Tak wyglądałby nasz kraj, 
gdyby zwyciężyli bolszewicy.

Osobną grupę stanowią plakaty o treściach patriotycznych za- 
grzewające społeczeństwo do walki z bolszewikami oraz zachęcające 
do wstępowania w szeregi polskiego wojska. Charakterystyczny w tej 
grupie jest plakat autorstwa Stanisława Sawiczewskiego z wizerun-
kiem gen. Hallera, agitujący: Wstąp do Wojska. Broń Ojczyzny. 
W zbliżonej tematyce mieści się praca Kamila Mackiewicza, repre-
zentanta karykatury portretowej, politycznej i obyczajowej, przed-
stawiająca barwny rysunek atakującego żołnierza z bagnetem, chłopa 
z kosą i robotnika z granatem, z hasłem Hej! Kto Polak na bagnety! 
W ten sposób próbowano zachęcić wszystkie warstwy społeczne do 
czynnej walki z najazdem bolszewickim. 

Szczególnie wymowny w swej treści jest plakat Edmunda Johna, 
ukazujący postać zasępionego Józefa Piłsudskiego w długim płasz-
czu, podpisany jego słowami: Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla 
Ojczyzny piorun, co błyska, a gdy trzeba – uderzy. Słowa te Piłsudski 
wypowiedział w styczniu 1920 r. do kawalerów Orderu Virtuti 
Militari, a więc już w obliczu zagrożenia „czerwoną zarazą”.   

Pułkownik Włodzimierz Zagórski i porucznik Tadeusz Nowakowski
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Muzeum Niepodległości jest jednostką organizacyjną  
Samorządu Województwa Mazowieckiego
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Krzysztof Jaszczyƒski
Na początku sierpnia 1920 r. Warszawa zmieniła się 
w miasto przyfrontowe. Z murów i czołówek gazet 
krzyczały hasła „Do broni! Ojczyzna w potrzebie!” 

Tłumy ochotników przed biurami werbunkowymi od świtu cze-
kały na swoją kolejkę do rejestracji. Za Wisłę wyruszały coraz to 

nowe oddziały armii, mijając się z kolumnami wozów z rannymi żoł-
nierzami i mieszkańcami podwarszawskich miejscowości uciekający-
mi przed bolszewicką nawałą. Idącą na front policję zastępowały 
oddziały Straży Obywatelskiej. Warszawa szykowała się do obrony. 
Na dochodzący zza Wisły daleki odgłos artylerii nakładał się od czasu 
do czasu warkot silnika startującego samolotu, który odprowadzany 
uważnym wzrokiem mieszkańców odlatywał na wschód z lotniska 
mokotowskiego lub siekierkowskiego. Kiedy natomiast znad Wisły 
nadlatywała jakaś maszyna, warszawiacy z niepokojem śledzili jej lot, 
zastanawiając się: swój czy obcy? Na szczęście zawsze dostrzegali na 
skrzydłach biało-czerwoną szachownicę. Bolszewickie maszyny ani 
razu nie pojawiły się nad Warszawą w tych gorących dniach. 

Gdy wspominamy Bitwę Warszawską, mówimy zwykle o bohater-
skiej walce żołnierzy na przedpolach miasta; o obrońcach Radzymina 
czy bohaterach spod Ossowa. Rzadko pamiętamy o garstce tych, 
którzy wnieśli do zwycięstwa swój niepodważalny wkład – o lotni-
kach. A właśnie do nich pasowałyby słowa Churchilla wypowie- 
dziane o pilotach po słynnej bitwie o Anglię w 1940 r.: „Nigdy 
w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak 
wiele tak niewielu”.

Rola tych niewielu pilotów i obserwatorów w Bitwie Warszawskiej 
jest nie do przecenienia. W planach operacji warszawskiej przygoto-
wanej przez Naczelne Dowództwo WP wyznaczono lotnictwu 

ważne zadania. Po pierwsze, dyslokacja wojsk polskich oraz utwo-
rzenie Grupy Uderzeniowej nad Wieprzem wymagała sprawnego 
przekazywania rozkazów. Dla zachowania tajemnicy tylko w małym 
stopniu używano łączności radiowej, większość rozkazów przekazy-
wali lotnicy, zrzucając przesyłki kurierskie bądź lądując na prowizo-
rycznych lotniskach w pobliżu sztabów jednostek. Po drugie, 
powodzenie operacji zależało od dokładnych informacji o aktualnej 
pozycji wojsk własnych i wroga. To było najważniejsze zadanie lot-
ników. Po trzecie, lotnictwo przez ataki z powietrza miało spowol-
nić marsz oddziałów nieprzyjaciela, co umożliwiało polskim woj-
skom wycofanie się na linię obrony na wschodnich rubieżach 
Warszawy. 

W pierwszych dniach sierpnia wycofano do Warszawy nieliczne 
sprawne samoloty kilku eskadr operujących na froncie północno-
wschodnim, a personel naziemny przemieszczono na zachód pocią-
gami lub samochodami. Uzupełniano załogi, a z Centralnych 
Warsztatów Lotniczych i Centralnych Składów Lotniczych na lot-
nisku mokotowskim oraz z poznańskiej Ławicy dostarczano nowe 
lub naprawione samoloty. Do Warszawy docierały również maszyny 
zakupione za granicą, montowane błyskawicznie w CWL. Każdy 
sprawny samolot był natychmiast wykorzystywany do lotów kurier-
skich, rozpoznawczych czy bojowych.

W decydujących dla Warszawy dniach 13-20 sierpnia z lotnisk 
mokotowskiego i siekierkowskiego operowało około 40 samolotów. 
Na Mokotowie ulokowano 1., 8., 9. i 17. eskadrę wywiadowczą oraz 
19. eskadrę myśliwską, natomiast Siekierki były bazą dwóch eskadr 
wielkopolskich – 12. wywiadowczej (dawnej 1. Wielkopolskiej)  
i 13. myśliwskiej (dawnej 2. Wielkopolskiej).

Siekierkowskie eskadry
Siekierkowskie łąki były wykorzystywane jako „pole wzlotów 

aeroplanów” już od roku 1909. Odbywały się tu jedne z pierw-
szych pokazów lotniczych w Warszawie. Nic więc dziwnego, że 
Siekierki wybrano na lotnisko polowe eskadr, dla których zabrakło 

Antoni Katarzyński  
(z laseczką) 
i Kazimierz 

Szczepański (siódmy 
z lewej) wśród 

mechaników na tle 
samolotu LVG CV 

z jaszczurką  
na kadłubie

Wielkopolskie skrzydła nad stolicąWielkopolskie skrzydła nad stolicą
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miejsca na Polu Mokotowskim. W ciągu trzech pierwszych tygo-
dni sierpnia 1920 r. Siekierki opanowali Wielkopolanie.

1. Wielkopolską Eskadrę Polową i 2. Wielkopolską Eskadrę 
Lotniczą sformowano w lutym 1919 r. na zdobytym przez powstań-
ców wielkopolskich podpoznańskim lotnisku Ławica i wyposażono 
w zdobyczne samoloty niemieckie. Personel stanowili wyłącznie 
Wielkopolanie. Obie jednostki, zanim koleje wojny skierowały je do 
Warszawy, miały za sobą chwalebny szlak bojowy. 1. eskadra od 
marca do czerwca 1919 r. walczyła na froncie wojny polsko-ukraiń-
skiej. Za zasługi została wyróżniona odznaką „Za obronę kresów 
wschodnich”, która odtąd widniała na kadłubach jej samolotów. Po 
krótkim postoju w Poznaniu, we wrześniu 1919 r. skierowano ją na 
front litewsko-białoruski na lotnisko Kisielewicze koło Bobrujska. 

2. Wielkopolska Eskadra Lotnicza, sformowana początkowo 
jako jednostka wywiadowcza, do sierpnia 1919 r. wykonywała loty 
patrolowe na granicy zachodniej. Następnie trafiła na front litew-
sko-białoruski. W lutym 1920 r., przemianowana na eskadrę 
myśliwską, otrzymała nowy sprzęt: jednomiejscowe samoloty 
Albatros DIII (a właściwie ich austriacką wersję Oefag). 
Podstawowym zadaniem eskadry było zwalczanie samolotów 
wroga i osłona wywiadowczych wypraw 1. eskadry. Nienapotykając 
jednak w powietrzu maszyn przeciwnika, ograniczyła swoje działa-
nia do sporadycznych lotów szturmowych. Dopiero po rozpoczę-
ciu ofensywy bolszewickiej i uaktywnieniu się samolotów wroga 
lotnicy 2. eskadry zaczęli uczestniczyć w pościgach za samolotami 
bolszewickimi i w lotach szturmowych, wykonując nawet bombar-
dowania wyrzucanymi „z ręki” bombami. Wraz z odwrotem wojsk 
lądowych obie eskadry wielkopolskie (przemianowane w między-
czasie na 12. i 13. eskadrę) przenosiły się sprawnie na nowe lotni-
ska i na początku sierpnia znalazły się na lotnisku siekierkowskim, 
gdzie uzupełniono sprzęt i załogi. Po miesiącach walk i zmianach 
personalnych nie były to już „czysto” wielkopolskie jednostki, gdyż 
służyli w nich żołnierze i z innych dzielnic Polski. Tradycyjnie 
jednak zachowały swój wielkopolski rodowód w nazwach. 

12. eskadra dysponowała sześcioma samolotami produkcji nie-
mieckiej (głównie LVG CV), na których piloci wykonali w czasie 
bitwy warszawskiej kilkadziesiąt lotów bojowych, zrzucając ponad 
1000 kg bomb. W najgorętszych dniach bitwy (od 14 do 20 sierp-
nia) piloci 12. eskadry wykonali 38 lotów bojowych, zrzucając 
875 kg bomb i wystrzeliwując na wroga 15 tys. pocisków z karabi-
nów maszynowych. Straty eskadry to jeden zabity pilot, jeden 
ranny obserwator i dwóch lotników zestrzelonych i wziętych do 
niewoli. 

13. eskadra wyposażona w siedem austriackich oefagów wobec 
bezczynności lotnictwa bolszewickiego prowadziła działania sztur-
mowe na pozycje wroga, ostrzeliwując je z karabinów maszynowych 
w locie na bardzo małej wysokości i zrzucając niewielkie bomby, 
załadowywane wprost do kabiny pilota. Ogień myśliwców był szcze-
gólnie skuteczny wobec wycofującej się spod Włocławka i Płocka 
sowieckiej kawalerii, zadając jej wielkie straty i opóźniając odwrót, 
a przez to umożliwiając wojskom lądowym jej rozbicie. W czasie 
walk pod Warszawą eskadra straciła jednego pilota – Kazimierza 
Jankowskiego, którego zestrzelony samolot roztrzaskał się pod 
Pułtuskiem. 

Z jaszczurką na kadłubie
Sierżant-pilot Antoni Katarzyński urodził się w roku 1896 

w Gostyniu Wielkopolskim, gdzie ukończył szkołę elementarną, 
a potem handlową. W sierpniu 1914 r. został powołany do niemiec-
kiego wojska. Początkowo służył w oddziale samochodowym, 
a następnie, po ukończeniu szkoły pilotów, otrzymał przydział do 
218. polowej eskadry lotniczej, latającej na dwumiejscowych samolo-
tach zwiadowczych. W jednostce tej służył aż do końca wojny, wyko-
nując około 350 lotów i zdobywając ogromne doświadczenie bojo-
we. Po powrocie do Wielkopolski wziął udział w powstaniu, 
a w styczniu 1919 r. zgłosił się na ochotnika do tworzącego się wiel-
kopolskiego lotnictwa i został instruktorem w Szkole Pilotów Stacji 
Lotniczej Ławica w Poznaniu.

Antoni Katarzyński  
(z lewej) i Kazimierz 

Szczepański  
przed kolejnym 
lotem bojowym
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Katarzyński miał jednak duszę wojownika, a nie belfra i dlatego 
usilnie starał się o przeniesienie do jednostki frontowej. Wreszcie, po 
kilku miesiącach, w grudniu 1919 r. dostał przydział do 14. eskadry 
wywiadowczej (dawnej 3. Eskadry Wielkopolskiej) działającej na fron-
cie litewsko-białoruskim. Wiosną 1920 r., gdy ruszyło natarcie wojsk 
bolszewickich, znalazł się w składzie 1. eskadry wywiadowczej, 
a następnie „oddziału lotnego” przy szefostwie lotnictwa 1. Armii. 
Podczas jednego z lotów wywiadowczych, połączonego z atakowa-
niem pozycji nieprzyjaciela, jego samolot został zestrzelony. Kata-
rzyński zdołał jednak przelecieć linię frontu i wylądować na własnym 
terenie, co zarówno jego, jak i obserwatora Tadeusza Uszyńskiego 
ustrzegło przed niewolą. Pierwszego sierpnia 1920 r. wraz z wycofują-
cą się eskadrą znalazł się w Siedlcach, skąd został oddelegowany do  
12. eskadry wywiadowczej (dawnej 1. Eskadry Wielkopolskiej) stacjo-
nującej na Siekierkach.

W czasie Bitwy Warszawskiej Katarzyński był w swoim żywiole 
i mógł pokazać zdobyte doświadczenie bojowego pilota. Na samolo-
cie LVG CV z wymalowaną na kadłubie pstrokatą jaszczurką wyko-
nał najwięcej lotów bojowych spośród wszystkich członków 12. eska-
dry wywiadowczej. Nie wie, co to zmęczenie – stale w samolocie, stale 
nad liniami nieprzyjacielskimi z odwagą i brawurą wykonuje najtrud-
niejsze zadania – napisano we wspomnieniach o nim.

Często w lotach zwiadowczych i brawurowych atakach na bolsze-
wickie oddziały towarzyszył mu sierżant obserwator Kazimierz 
Szczepański, z którym poznali się jeszcze w 14. eskadrze. Szczepański 
urodził się w Krakowie w roku 1898. Po maturze w roku 1916 wstą-
pił do Legionów Polskich, dzieląc dole i niedole I Brygady. W roku 
1919 trafił do lotnictwa i po ukończeniu Szkoły Obserwatorów 
Lotniczych w Poznaniu, jako sierżant-obserwator służył w 14. eska-
drze wywiadowczej, z którą wykonał ogromną liczbę lotów wywia-

dowczo-bojowych. W sierpniu 1920 r. przydzielony został do 
12. eskadry na Siekierkach. 

Gdy kolejno startowały samoloty, odlatując za Wisłę na wywia-
dowcze czy bojowe zadanie, na powrót ich załóg czekał personel 
naziemny, koledzy i przyjaciele. Na Katarzyńskiego czekał także 
mały biały pies. Widocznie jaszczurka była szczęśliwym znakiem 
pilota, bo zawsze wracał, nieraz na mocno podziurawionym samolo-
cie, cały i zdrowy do swojego kudłatego przyjaciela. Nie wszyscy 
lotnicy eskadry mieli tyle szczęścia. Sierżant-pilot Alojzy Błażyński 
i sierżant-obserwator Leonard Hudzicki zostali zestrzeleni nad tery-
torium zajętym przez wroga i dostali się do niewoli, z której uciekli 
po kilku dniach i wrócili do oddziału. Dwunastego sierpnia załoga 
w składzie: ppor.-pilot Henryk Kozanecki i ppor.-obserwator Jerzy 
Roszkowski, w czasie ataku na bolszewickie pozycje została celnie 
ostrzelana, a obaj lotnicy ranni. Pilotowi udało się jednak dolecieć 
uszkodzonym samolotem do własnych linii i szczęśliwie wylądować. 
Niestety, Henryk Kozanecki w wyniku odniesionych ran zmarł 
następnego dnia w szpitalu Ujazdowskim. Była to jedyna śmiertelna 
ofiara eskadry w czasie walk o Warszawę.

Jak na obrazie Veronesego
Na fotografiach w albumach pamiątkowych 12. eskadry ze zdu-

mieniem widzimy w otoczeniu pilotów czy mechaników dwóch 
Murzynów w polskich mundurach. To Senegalczycy służący w armii 
francuskiej, którzy trafili do obozów jenieckich w Wielkopolsce. 
Uwolnieni przez powstańców, przyłączyli się do ich oddziałów, 
a następnie zaciągnęli do 12. eskadry i przemierzyli z nią cały szlak 
bojowy. Zastanawiano się, jakie funkcje pełnili w eskadrze, może byli 
mechanikami? Niektórzy upatrywali w nich nawet pierwszych 
w historii czarnoskórych pilotów. Ich funkcje wyjaśnia nam kore-

Lotnicy 12. eskadry 
ze swoim 

czarnoskórym 
ordynansem
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spondent wojenny „Tygodnika Ilustrowanego”, który odwiedził 
eskadrę we wrześniu 1920 r.: Lotnicy eskadry, niby rycerze epoki rene-
sansu, mają na swoje usługi dwóch Murzynów, posłusznych na każde 
skinienie. Więc skromny nawet posiłek nabiera cech prawdziwie deko-
racyjnego przepychu, gdy Murzyn, jak na obrazie Weroneza, podaje 
rycerzom potrawy”.

Jakie były ich dalsze losy po zakończeniu wojny i służby w polskim 
wojsku – nie wiadomo. Co dziwniejsze, nie znamy nawet ich 
nazwisk. Podobno zamieszkali w Warszawie. Podobno jeden z nich 
został mechanikiem w warszawskich warsztatach lotniczych lub 
warszawskim taksówkarzem, a drugi –  zapaśnikiem i walczył na 
arenie cyrku na Ordynackiej. Podobno…

Ostatni lot
Dwudziestego piątego sierpnia, gdy front odsunał się od War-

szawy, obie wielkopolskie eskadry przeniesiono na lotniska polowe 
pod Białystok. 12. eskadra stacjonowała w folwarku Markowszczyzna, 
skąd jej samoloty startowały na rozpoznania i loty bojowe w czasie 
przeprawy wojsk polskich przez Niemen pod Grodnem. 
Dwudziestego pierwszego września Antoni Katarzyński, wraz ze 
swoim nieodłącznym towarzyszem Kazimierzem Szczepańskim, 
wystartował do lotu zwiadowczego nad Grodno. Na kadłubie samo-
lotu nie było jednak jaszczurki. Ich „jaszczurka” została kilka dni 
wcześniej rozbita przez inną załogę. Nad miastem, w czasie ostrzeli-
wania balonów zaporowych, samolot został trafiony. Pociski dosię-
gły również Katarzyńskiego. Ciężko ranny pilot zdołał jednak 
doprowadzić maszynę nad macierzyste lotnisko. Do szczęścia zabra-
kło kilku metrów. Pilot stracił przytomność i samolot zwalił się na 
ziemię. Katarzyński zginął na miejscu, a Szczepańskiego, ze złamaną 
nogą i zmasakrowaną twarzą, odwieziono do szpitala. Jeszcze uwię-

Grób Antoniego 
Katarzyńskiego  
na cmentarzu 
białostockim
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ziony w szczątkach samolotu, podyktował oficerowi operacyjnemu 
eskadry meldunek z ostatniego lotu wywiadowczego. Za ofiarność 
otrzymał stopień oficerski oraz Krzyż Walecznych i order Virtuti 
Militari.

Antoni Katarzyński, pochowany z honorami na cmentarzu 
w Białymstoku, został awansowany pośmiertnie na stopień oficerski. 
Nie dostał jednak za swoją bohaterską służbę żadnego medalu, lecz 
jedynie Polową Odznakę Pilota. Słusznie uważa się, że jest on jed-
nym z niedocenionych bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.

Pozostała jednak po nim wdzięczna pamięć, kilka fotografii i – jak 
przystało na rycerza przestworzy – romantyczna historia. Podobno 
w czasie stacjonowania w Białymstoku spotkał miłość swojego życia. 
Ustalona została nawet data ślubu. Podobno jego wybranka pozosta-
ła mu wierna aż do śmierci, samotnie spędzając resztę życia i odwie-
dzając często grób swojego niedoszłego męża. Podobno…

Kazimierz Szczepański wyleczył się z ran, wrócił do eskadry, a po 
zakończeniu wojny wraz z nią do Warszawy, tym razem do Wilanowa. 
Tam eskadra włączona do 1. Pułku Lotniczego stacjonowała przez 
wiele lat. A Szczepański, służąc w pułku, ukończył jednocześnie 
Politechnikę Warszawską. Zawsze jednak chciał być pilotem. 
W marcu 1923 r. został odkomenderowany do Szkoły Pilotów i po 
jej ukończeniu dostał przydział do sławnej 7. eskadry im. Tadeusza 
Kościuszki. Niedługo jednak cieszył się ze spełnionego marzenia. 
Zginął śmiercią lotnika 13 listopada 1923 r. i pochowany został na 
cmentarzu Powązkowskim.   
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Nietrafna i źle opisująca to ważne wydarzenie dziejowe jest nazwa 
Cud Wisły, wprowadzona do publicznego obiegu przez Stani-

sława Strońskiego w „Rzeczpospolitej” 14 sierpnia 1920 r. Takie okre-
ślenie bitwy, w której zmagali się, wykrwawiali i ginęli żołnierze dwóch 
armii, dziwi tym bardziej, że jego autorem był filolog, ówczesny profe-
sor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym samym roku nazwę tę powtórzył pisarz Adam Grzymała- 
-Siedlecki w tytule swojej książki „Cud Wisły”, a w 1921 r. także w jej 
wersji rozszerzonej – „Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojen-
nego”. Następnie nazwę Cud Wisły przypominały, a nawet w pewnym 
stopniu utrwalały kolejne wydania prac Grzymały-Siedleckiego: przed 
wojną w 1926 r., a w naszych czasach – najpierw w drugim obiegu 
w latach 1981, 1985, 1986, a później w wydaniach oficjalnych w latach 
1990 i 2007. Określenie Cud Wisły znalazło się również w odczycie 
„Bitwa o Warszawę”, wygłoszonym w Brukseli przez generała Maxime’a 
Weyganda (w 1920 r. stał on na czele francuskiej misji wojskowej 
w Polsce).

Z czasem nazwa ta przyjęła się w lepszej wersji: Cud nad Wisłą – koja-
rzonej najogólniej z topograficznym usytuowaniem bitwy. Wersja ta 
miała zresztą historyczną analogię w określeniu Cud nad Marną, roz-
powszechnionym we Francji po 9 września 1914 r., po jednej z najważ-
niejszych bitew, w której armia francuska zatrzymała i odrzuciła ofensy-
wę głównych sił niemieckich.

Sprawczyni cudu?

Jednakże w naszej polskiej historii pewnego okresu nazwa 
Cud nad Wisłą była rozpowszechniana między innymi dla 
przeciwwagi realnych dokonań strategicznych i militarnych 
konkretnych dowódców. Bitwa – w której wojsko kraju ledwie 
odzyskującego niepodległość powstrzymało i rozgromiło armię 
znacznie silniejszą, ocaliło Polskę i Europę od komunizmu – 
była rezultatem męstwa i poświęcenia żołnierzy, często ochot-
ników nieobytych z wojowaniem, a także – czy raczej przede 
wszystkim – rezultatem determinacji i zdolności dowódców. 
Dowódców było wielu na różnych szczeblach, ale wodzem 
naczelnym był Józef Piłsudski. Jego przeciwnicy polityczni nie 
chcieli mu przyznać zasług w tym wydarzeniu dziejowym 
i woleli przeceniać rolę współdziałających z nim sztabowców, 
członków francuskiej misji wojskowej i dowódców niższej 
rangi. W tym kontekście wygodne stały się nazwy bitwy wiążą-
ce jej rezultat z cudem, czyli zjawiskiem nadprzyrodzonym, 
które nie daje się wytłumaczyć inaczej niż tylko interwencją 
Opatrzności.

A zwykłym ludziom słowo „cud” łatwo trafiało do przekona-
nia, ponieważ nie znali rzeczywistej strategii dowódców, lecz 
widzieli jedynie niemal niewyobrażalne zwycięstwo nad 
sowiecką nawałą na polach pod Ossowem i Radzyminem. 
Zresztą Wisła obrończyni miała mocne i dawne zakorzenienie 

Ludzie i słowa

Kwiryna Handke
15 sierpnia to data upamiętniająca wielką bitwę, która rozegrała się w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy. 
To dobra okazja, by powrócić do nazw nadawanych tej bitwie: Cud Wisły, Cud nad Wisłą czy Bitwa Warszawska 1920 roku (dodanie 
roku jest ważne, ponieważ w historii Polski bitwą warszawską nazywa się również bitwę ze Szwedami w 1656 r.)
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w tradycji i świadomości społecznej, ona też doskonale się nada-
wała na uosobioną sprawczynię tego zdarzenia.

Rozumienie i wyczucie symbolicznej funkcji mowy często stwa-
rza trudności, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z personifikacją 
– a w tym wypadku dotyczy ona królowej naszych rzek. Od zara-
nia dziejów Wisła – stale obecna w polskim krajobrazie – spełnia-
ła rozmaite, w tym dwie podstawowe role: dawała pracę i żywiła 
oraz broniła. Łączyła lub dzieliła swoje brzegi, stanowiła szlak 
komunikacyjny i handlowy, pozwalała przewozić i sprzedawać 
surowce i wytwory rąk ludzkich, dostarczała wody, ryb i piasku, 
umożliwiała uprawianie sportów i organizację rozrywek. Przez 
wieki była istotnie obecna w życiu i losach Polaków. Toteż opisy-
wano ją w literaturze i opiewano w poezji. Znalała również swoje 
poczesne miejsce w „Mazurku Dąbrowskiego”, który stał się pol-
skim hymnem narodowym.

Jednocześnie stanowiła upostaciowanie niszczycielskiego żywio-
łu, nieobliczalnego w swoich skutkach. Wówczas zabierała wszyst-
ko: siedliska ludzi i ich dobytek, niszczyła rezultaty pracy, niekiedy 
wielu pokoleń. Od dawna istnieją w zbiorach polskich przysłów 
dwa znamienne: „Wisła, jak Bóg, jednemu daje, drugiemu bierze” 
oraz „Gdyby Wisła nie topiła, to by nadwiślanka po złocie chodzi-
ła”. Powodzie wiślane zostały utrwalone w kronikach i dokumen-
tach, ślady zalań pozostały na murach i przede wszystkim w pamię-
ci ludzkiej. Gdy się śledzi historię wielkich wezbrań powodzio-
wych Wisły, to widać, jak ich częstotliwość rosła w każdym 
następnym stuleciu: od sześciu w XV wieku do ponad dwudziestu 
w wieku XX. Skutki ostatniej wielkiej fali powodziowej w maju 
i czerwcu 2010 r. długo jeszcze będziemy odczuwać, a znacznie 
dłużej o nich pamiętać.

Na tle tej złowieszczej roli kapryśnej i nieprzewidywalnej Wisły 
trudno mówić o niej jako o sprawczyni cudu. Dlatego dobrze się 
stało, że w naszych czasach utrwaliła się neutralna nazwa Bitwa 
Warszawska 1920 roku. Warto też pamiętać, że to ją lord d’Aber-
non nazwał w tytule swojej książki z 1931 r. „Osiemnastą decydu-
jącą bitwą w dziejach świata”.  

Rocznicowo
Jacek Fedorowicz

W sierpniu mamy dwie ważne warszawskie rocznice. Wybuch powstania i Cud 
nad Wisłą. Ta druga, o której za komuny lud warszawski mówił „Jaki cud? Po prostu 
wzięliśmy się w garść i naleliśmy Ruskich!”, jest dodatkowo rocznicą okrągłą, rzecz 
działa się bowiem równo 90 lat temu. 

Przez cały okres Peerelu Powstanie Warszawskie było jednoznacznie potępione – 
wolno było czcić pamięć powstańców (choć nie od razu), nie wolno było natomiast 
czcić pamięci powstania. O Bitwie Warszawskiej w ogóle nie można było wspomi-
nać inaczej niż jako o zbrodniczej napaści na młode państwo radzieckie, które 
chciało przynieść Europie jedynie słuszny ustrój i niestety nie przyniosło, bo zachod-
ni kapitaliści nie dali wyzwolić swojego proletariatu. Józef Piłsudski, sługus owych 
kapitalistów, polskiego proletariatu też wyzwolić nie dał i – to już nasza interpretacja 
– odwlekł o ćwierć wieku nadejście zarazy. 

Propagandowe interpretacje faktów historycznych nie były, rzecz jasna, takie 
same przez 40 lat Peerelu, pod koniec jego panowania nawet Józef Piłsudski powo-
li wracał do łask i tylko czekałem, że usiłujący wszystkimi siłami powstrzymać 
upadek przodującego ustroju generał Jaruzelski lada dzień ogłosi rocznicę Bitwy 
Warszawskiej świętem narodowym. Niemniej o obiektywnej prawdzie historycz-
nej mogliśmy sobie tylko pomarzyć.

Czy takie zwierzę jak obiektywna prawda historyczna w ogóle istnieje? Pewnie tak, 
ale nam, maluczkim, bardzo trudno je upolować. W wolnej Polsce też historią się 
gra, manipuluje, nagina się ją do polityki. A czasem fałszuje się ją ze szlachetnych 
pobudek, w dobrej wierze. Muszę się przyznać, że bardzo nie lubię tego – przepra-
szam – cyrku inscenizacyjnego, który odbywa się na ulicach miasta, ze szczególnym 
nasileniem w sierpniu. Rozumiem chęć pokazywania ważnych wypadków historycz-
nych po to, by je uczcić, przypomnieć o nich, uświadomić ich wagę. Chwalebne to, 
ale niewykonalne niestety. Żeby odtworzyć wiernie, trzeba by bombardować kamie-
nice na Marszałkowskiej, a pod Radzyminem i Ossowem siekać ludzi szablami na 
kawałki. Między tym, co było naprawdę, a tym, co może pokazać skromna, siłą rze-
czy, inscenizacja, jest taka przepaść, że lepiej się za to nie zabierać. Zwłaszcza w praw-
dziwej scenerii.

Tylko opis może podejmować próby zbliżenia do prawdy. Sporządzona przez 
fachowych historyków relacja uruchamia mechanizm wyobraźni czytelnika, słowa 
nie dają obrazu ostatecznego, słowa tylko sugerują, ale są na tyle wszechstronnym 
przekaźnikiem myśli, że choć nie ma dwóch czytelników, którzy by wyobrazili sobie 
tak samo, to jednak ich wyobrażenia o zdarzeniach historycznych mają szansę zna-
leźć się najbliżej owej historycznej prawdy.

Mnie najbardziej do tej prawdy zbliżają opisy sporządzane przez Normana 
Daviesa. Z okazji sierpniowych rocznic przypominam, że napisał „Powstanie ’44”, 
a jego pierwszą książką w życiu była rozprawa o wojnie polsko-bolszewickiej „Orzeł 
biały, czerwona gwiazda”. Wspaniała książka. Człowiek tkwi w środku wydarzeń, 
przeżywa je i widzi. A w bezstronność autora wierzy nie tylko dlatego, że Brytyjczyk, 
ale dlatego, że przede wszystkim fachowiec. Gorąco polecam. Wydana po polsku 
przez Znak. 

Na jednym ze spotkań autorskich Davies opowiadał, że sprawdzał kiedyś, czy 
pierwsze, angielskie wydanie „Orła białego, czerwonej gwiazdy” jest dostępne 
w bibliotece pewnego prestiżowego amerykańskiego uniwersytetu. Z radością 
stwierdził, że jest. W dziale... Ornitologia.

Nadwiślańskie refleksje
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Eugeniusz Ratajczyk: Nosi Pan imię i nazwisko króla Polski. To przypadek 
czy związek genealogiczny?
Stanisław Leszczyński: – Nigdy nie pasjonowałem się genealogią. Nazwisko, 

dość powszechne w Polsce, kojarzy się oczywiście z królem Stanisławem 
Leszczyńskim. Został on obdarowany przez swego zięcia Ludwika XV rozle-
głymi dobrami wokół miasta Nancy w Lotaryngii, gdzie zresztą najemni-
kiem rolnym był dziadek Fryderyka Chopina i skąd przywędrował do Polski 
Mikołaj, jego ojciec. Moja rodzina związana jest nie z Nancy czy Krakowem 
– miastem królów – ale z Kazimierzem Dolnym nad Wisłą. Tu przyszedłem 
na świat i przeżyłem pierwsze 12 lat wśród fantastycznych ludzi, wśród któ-
rych postacią wyjątkową był mój ojciec – lekarz, Judym tamtejszych okolic.

Pana oficjalny internetowy biogram informuje, że jest Pan teoretykiem 
muzyki, krytykiem, publicystą i wykładowcą – już z górą 25 lat – 
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina.
– „Dotknąłem” tych specjalności, stosunkowo szybko z niektórych rezy-

gnując, np. z bycia recenzentem czy krytykiem. W moim biogramie nie ma 
natomiast informacji, że studiowałem fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. 
Ta dziedzina była – obok muzyki –  moją drugą wielką pasją; zmuszony jed-
nak w pewnym momencie do dokonania wyboru drogi zawodowej, zdecy-
dowałem się na muzykę – i nie żałuję. 

Po ukończeniu studiów w warszawskiej Akademii Muzycznej objąłem kie-
rownictwo działu muzyki klasycznej w Polskich Nagraniach. Była to oczywi-
ście praca teoretyka. Mam jednak też na koncie doświadczenia praktyczne 
– zdarzyło mi się nawet wystąpić jako pianista podczas Warszawskiej Jesieni 
na koncercie Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.

Teoretyk muzyki koncertuje na fortepianie?
– Tak, bo dyplom z fortepianu średniej szkoły muzycznej upoważniał for-

malnie do uprawiania zawodu pianisty (śmiech). To tak jak z tym moim 
byciem krytykiem i recenzentem; można mieć zamiłowanie do różnych rze-
czy, trzeba jednak mieć dystans do siebie samego i zadecydować stosunkowo 
szybko o właściwym zawodzie.

Co Pan robił w Filharmonii Narodowej?
– Kiedy w FN ustępował z funkcji konsultanta programowego Grzegorz 

Michalski, zaproponował dyrektorowi Kordowi mnie na to stanowisko. 
Programy  kolejnych sezonów zwłaszcza w dziedzinie muzyki dawnej rodziły 
się troszkę pod moje dyktando. Był to okres, gdy zakochany w tej muzyce 
zacząłem zapraszać do nas elitę historycznego wykonawstwa.

A Pana działalność w Polskim Radiu?
– W latach 70. radio było oknem na szeroki świat muzyczny. Dostęp do 

wielkiego światowego wykonawstwa był bowiem ograniczony. Działając 
w Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Muzycznej Jeunesses Musicales, spo-
tkałem jednego z najwybitniejszych radiowców – Jana Webera. Szybko się 
zaprzyjaźniliśmy i do dziś z wielkim sentymentem wspominam nasze gorące 
dyskusje na tematy muzyczne, które sprawiły, że praca w radiu stała się 
przedmiotem moich marzeń. Jeszcze przed ukończeniem studiów profesor 
Włodzimierz Kotoński ufundował mi stypendium radiowe. Zaczynałem 

Ze STANISŁAWEM LESZCZYŃSKIM, pomysło-
dawcą i dyrektorem artystycznym międzynarodowego 
festiwalu „Chopin i jego Europa”, rozmawia Eugeniusz 
Ratajczyk

Viva la musica!
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VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
1-31 sierpnia 2010

niedziela|1 sierpnia
g. 20.00 Koncert oratoryjny
Bazylika Św. Krzyża 
Johannette Zomer|sopran, Maarten Engeltjes|alt, 
Thomas Walker|tenor, Peter Harvey|bas,  
Akademie für Alte Musik Berlin,  
Cappella Amsterdam, Daniel Reuss|dyrygent
W programie:
Fryderyk Chopin: Mazurek f-moll op. 68 nr 4 
– Janusz Olejniczak|instrument historyczny, 
Johann Sebastian Bach: Wielka msza h-moll  
BWV 232 

poniedziałek|2 sierpnia
g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Alexander Gavrylyuk|fortepian,  
Ian Hobson|fortepian, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Wrocławskiej im. W. Lutosławskiego, 
Jacek Kaspszyk|dyrygent
W programie: 
Edward Elgar, Ignacy Jan Paderewski,  
Fryderyk Chopin

wtorek|3 sierpnia
g. 17.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
The King’s Singers
W programie:
m.in.: Mikołaj Zieleński, Johannes Brahms,  
Franz Schubert, Max Reger, Robert Schumann, 
Felix Mendelssohn, Camille Saint-Saëns 

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Ilse Eerens|sopran, Benjamin Grosvenor|fortepian, 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im.  
W. Lutosławskiego, Jacek Kaspszyk|dyrygent
W programie: Fryderyk Chopin, Gustav Mahler

środa|4 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Akiko Ebi
W programie: Fryderyk Chopin

g. 19.30 Koncert jazzowy
Sala Palladium
Tomasz Stańko, Dominik Wania,  
Sławomir Kurkiewicz, Olavi Louhivuori
Tomasz Stańko w hołdzie Chopinowi

czwartek|5 sierpnia
g. 17.00 Recital pieśni
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Lenneke Ruiten|sopran, Rudolf Jansen|fortepian
W programie: 
Felix Mendelssohn, Ryszard Wagner,  
Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Georges Bizet, 
Vincenzo Bellini

piątek|6 sierpnia, 
g. 17.00 Recital pieśni
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Hans Jörg Mammel|tenor,  
Ewa Pobłocka|fortepian

przy redagowaniu biuletynu muzycznego. Później 
Krystyna Nawojska wprowadziła mnie w podziemia 
radiowe – zbiory taśmoteki i płytoteki. Moim pierw-
szym obowiązkiem było odkurzanie tych taśm i płyt 
– praca fascynująca, bo pozwalająca nie tylko dotknąć, 
ale także pożyczyć i przesłuchać te magiczne krążki, któ-
rych nie sposób było normalnie dostać. Już wówczas 
zrodził się pomysł zbudowania studia koncertowego 
– sali, która byłaby drugą Filharmonią. Zaglądając na 
teren budowy na Woronicza, nie przypuszczałem, że za 
chwilę stanę się pierwszym dyrektorem tego studia. Po 
nominacji do mnie należało m.in. wymyślenie dla niego 
odpowiedniego programu. Pierwsze nagrania i koncerty 
rozpoczęły się w 1991 r. i przyciągnęły gwiazdy świato-
wego formatu, m.in. Marthę Argerich, Midori, 
Światosława Richtera, Yehudi Menuhina, Philippe’a 
Herreweghe’a. Tak powstało Studio Koncertowe S-1, 
nazwane – już po moim odejściu – imieniem Witolda 
Lutosławskiego. 

W 1998 r. został Pan zastępcą dyrektora 
artystycznego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.
– Było to dla mnie kolejne wyzwanie. Dostałem tę pro-

pozycję od dyrektorów: naczelnego – Waldemara 
Dąbrowskiego i artystycznego – Jacka Kaspszyka. Myślę, 
że nasze wspólne sezony były dość wyraźnym kontrastem 
w stosunku do repertuaru tej instytucji z poprzednich lat. 

Gdy potem został Pan wicedyrektorem Narodowego 
Instytutu Fryderyka Chopina, wymyślił Pan 
i wykreował międzynarodowy festiwal muzyczny 
„Chopin i jego Europa”. Jak idea festiwalu 
urzeczywistni się w repertuarze tegorocznej imprezy, 
która potrwa cały miesiąc?
– Warszawie od dawna należał się festiwal, który przede 

wszystkim podkreśliłby, że nasza stolica jest rodzinnym 
miastem jednego z największych geniuszy w historii 

muzyki europejskiej. Impreza jest adresowana do szerokie-
go grona odbiorców, celowo zaplanowana w szczycie 
sezonu turystycznego. Chodzi o to, by zarówno ci, którzy 
przyjeżdżają do Polski, jak i ci, którzy nie wyjeżdżają 
w trakcie kanikuły, mogli uczestniczyć w wydarzeniu 
artystycznym rangi europejskiej. „Chopin i jego Europa” 
to właśnie Chopin dla Europejczyków, ale również 
Chopin, którego muzyka jest definiowana w kontekście 
tego, co działo się w Europie jego czasów i co dzieje się 
w dzisiejszej Europie, w której Chopin jest wciąż duchem 
obecny i rezonans jego muzyki jest niezwykle silny.

Specyfiką festiwalu jest wykonawstwo na oryginalnych 
instrumentach z epoki. Ten nurt zaowocował jednocze-
śnie znaczącym projektem fonograficznym. Zakończony 
właśnie został jego pierwszy etap – wydanie kompletu 
utworów Chopina granych na instrumentach historycz-
nych; takie wykonania będą w programach festiwalo-
wych. Ten nurt poszerzany jest o prezentacje muzyki 
wokółchopinowskiej w oryginalnym brzmieniu, a więc 
Schumanna, Schuberta, Berlioza, a także Beethovena. 
Kontekst brzmieniowości beethovenowskiej jest nie-
zwykle ważny, bo Chopin – instrumentując swoje kon-
certy – miał w uszach właśnie brzmienie orkiestry 
beethovenowskiej. Wtedy cała Europa tak komponowa-
ła. Odrębnym nurtem repertuarowym jest przedstawie-
nie Chopina w kontekście największych arcydzieł litera-
tury muzycznej. Stąd symboliczne rozpoczęcie festiwalu 
„Wielką mszą h-moll” Bacha, która będzie skojarzona 
z mniejszą formą – jakże ważnym „Mazurkiem f-moll” 
Chopina. Zaplanowana jest też – po raz pierwszy 
w Polsce w autentycznym brzmieniu – „Missa solemnis” 
Beethovena w wykonaniu Orchestre des Champs- 
-Élysées pod dyrekcją Herreweghe’a. Kolejny wątek 
repertuarowy festiwalu to Chopin i opera. Kompozytor 
był bowiem zakochany w tym gatunku, przyjaźnił się 
z Bellinim, zachwycał Donizettim. Idiom melodyki 
Chopina wywodzi się właśnie z opery. W programie 

Chopin i jego europa

Il Giardino Armonico – koncerty 8, 9 sierpnia
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Wokół polskiej i niemieckiej pieśni romantycznej
W programie:
Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski,  
Robert Schumann

g. 19.30
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Katia Pellegrino|sopran, Gregory Kunde|tenor, 
Lucia Cirillo|mezzosopran, Nikolay Didenko|bas, 
Gemma Bertagnolli|sopran, Emanuele 
d’Aguanno|tenor, Europa Galante, Chór Opery 
i Filharmonii Podlaskiej, Fabio Biondi|dyrygent
Chopinowska literatura operowa
W programie: 
Vincenzo Bellini: Norma (wersja koncertowa) 
– pierwsze w Polsce wykonanie  
na instrumentach z epoki

sobota|7 sierpnia
g. 17.00 Koncert kameralny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Joshua Bell|skrzypce, Steven Isserlis|wiolonczela, 
Dénes Várjon|fortepian
W programie: Fryderyk Chopin, 
Robert Schumann

g. 20.00 
Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Św. Trójcy
The Tallis Scholars, Peter Phillips|dyrygent
Muzyka z Polski i Anglii
W programie: 
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gregorio Allegri, 
Bartłomiej Pękiel, Mikołaj Zieleński,  
Paweł Mykietyn 

niedziela|8 sierpnia
g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Dejan Lazić|fortepian historyczny, Il Giardino 
Armonico, Giovanni Antonini|dyrygent
W programie: 
Joseph Martin Kraus, Joseph Haydn, Luigi 
Boccherini, Gioacchino Rossini, Fryderyk Chopin

poniedziałek|9 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Evgeni Koroliov
W programie: 
Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin

g. 19. 30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Il Giardino Armonico,  
Giovanni Antonini|dyrygent
Muzyka włoskiego baroku (Czy włoski barok  
znał Chopina?)
W programie: 
Giovanni Battista Fontana, Tarquinio Merula, 
Johann Heinrich Schmelzer, Georg Philipp 
Telemann, Antonio Vivaldi

wtorek|10 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Philippe Giusiano 
W programie: Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, 
Aleksander Skriabin

festiwalu pojawią się więc fragmenty „chopinowskich” 
tytułów Meyerbeera i Rossiniego. Sensacją będzie 
„Norma” Belliniego wykonana po raz pierwszy w Polsce 
na instrumentach z epoki przez zespół Europa Galante, 
którym będzie dyrygował Fabio Biondi. Wystąpi rów-
nież zespół Il Giardino Armonico, który oprócz swoje-
go rodzimego baroku po raz pierwszy wykona na naszą 
prośbę, wraz ze słoweńskim pianistą Dejanem Lazićem, 
utwory Chopina. Chopinowi złoży też hołd legendarny 
zespół The Tallis Scholars, który obok muzyki renesan-
su angielskiego i polskiego wykona zamówiony przez 
NIFC utwór Pawła Mykietyna oparty na motywie cho-
pinowskim. Zabrzmi również słynne „Miserere” 
Allegriego. Nie wolno nam także zapominać o dwóch 
innych tegorocznych jubilatach: Paderewskim 
i Mahlerze. Obaj ci kompozytorzy zaistnieją w bezpo-
średniej konfrontacji z Chopinem. To wszystko właśnie 
stanowi o obliczu „chopinowskiej” Europy. 

Będzie też Chopin na jazzowo.
– Dobry jazz oparty na melodyce Chopina jest warto-

ścią samą w sobie. Będziemy mieli co najmniej osiem 
koncertów z takimi sławami, jak Tomasz Stańko, Leszek 
Możdżer, Bobby McFerrin, Makoto Ozone czy 
Krzysztof Herdzin. Kształtuje się nam wyjątkowa, wie-
lobarwna i wielowątkowa seria muzyki improwizowanej. 
Do tego nurtu włączam niemający nic wspólnego z jaz-
zem (ale z improwizacją tak!) koncert flamenco 
w wykonaniu Paca Peña.

A Chopin in crudo?
– Zasadniczy nurt festiwalu to wykonywanie oryginal-

nego Chopina. Staram się prezentować najważniejsze 
wątki, które istnieją w światowej chopinistyce, wyróż-
niając pianistów szczycących się największymi sukcesa-
mi, odniesionymi także na naszym konkursie chopinow-
skim. Nie zabraknie zwycięzców tych konkursów, m.in. 
Marthy Argerich, która odwołując swój przyjazd do 

Warszawy 1 marca przyrzekła mi, że w ramach festiwalu 
zagra Chopina i Prokofiewa. Tradycyjnie już zapraszani 
są ponownie ci artyści, którzy byli sensacją poprzedniej 
edycji. Pamiętamy, jak wielkie wrażenie wywarli na nas 
Andreas Staier i Christoph Prégardien; ci obaj rewela-
cyjni muzycy przyjadą ponownie. Tym razem Staier 
wykona „Wariacje Diabellego” na oryginalnym instru-
mencie beethovenowskim; wystąpi też z Prégardienem 
w recitalu wokalnym. Tak ważna w twórczości Chopina 
wokalistyka, wywodząca się nie tylko z opery, ale rów-
nież z pieśni, jest istotnym wątkiem w tropieniu źródeł 
stylu chopinowskiego. Recitali pieśni będzie w tym 
festiwalu znacznie więcej niż w poprzednich. Usłyszymy 
m.in. Aleksandrę Kurzak, która zaprezentuje żeńskie 
pieśni Chopina i Schumanna. Artystka wspólnie 
z Mariuszem Kwietniem i Nelsonem Goernerem otrzy-
mała prestiżową nagrodę Diapason d’Or za zrealizowa-
ne dla nas nagranie w serii The Real Chopin.

A koncerty NIFC związane z XVI Konkursem 
Chopinowskim?
– Nie jest to konkurs jubileuszowy, ale w jubileuszo-

wym roku, toteż i jego oprawa powinna być i będzie 
Jan Lisiecki – koncert 25 sierpnia
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g. 19.30 Koncert jazzowy
Sala Palladium
Chopin Around
Agata Zubel|śpiew, Uri Caine|fortepian,  
Cezary Duchnowski|fortepian, komputer,  
Jacek Kochan|perkusja, Andrzej Bauer|wiolonczela, 
Maciej Walczak|wizualizacja komputerowa 

środa|11 sierpnia
g. 17.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Christoph Prégardien|tenor, Kontraste Ensemble
W programie: 
Gustav Mahler, Robert Schumann 

g. 19.30 Koncert flamenco
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej 
Paco Peña Flamenco Company
Chopin a muzyka Flamenco

czwartek|12 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej 
Jon Nakamatsu
W programie: 
Muzio Clementi, Robert Schumann,  
Fryderyk Chopin

g. 19.30, Recital fortepianowy
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Arcadi Volodos
W programie: 
Federico Mompou, Isaac Albéniz, Ferenc Liszt, 
Robert Schumann

piątek|13 sierpnia
g. 19.00 Recital pieśni
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Aleksandra Kurzak|sopran,  
Daniel Wnukowski|fortepian
W programie: 
Fryderyk Chopin, Robert Schumann

g. 21.00 Recital pieśni
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Christoph Prégardien|tenor,  
Andreas Staier|fortepian historyczny
W programie: 
m.in: Robert Schumann

sobota|14 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Andreas Staier|fortepian historyczny
W programie: 
Wariacje różnych kompozytorów m.in: 
Beethovena na temat Walca Diabellego 

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Nelson Goerner|fortepian, Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach,  
Jacek Kaspszyk|dyrygent
W programie: 
Robert Schumann, Ignacy Jan Paderewski, 
Fryderyk Chopin

wyjątkowa. Zamiast tradycyjnego koncertu proponujemy 
aż trzydniową inaugurację. Najpierw koncert symfonicz-
ny muzyki polskiej z udziałem Orkiestry Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita. Potem recital 
Mitsuko Uchidy, która wystąpi w Polsce po raz pierwszy 
po swoim sukcesie – II nagrodzie na VIII Konkursie 
Chopinowskim. Wielkim wydarzeniem będzie też nie-
wątpliwie występ Marthy Argerich z Nelsonem Freire 
– oboje zresztą będą zasiadać potem w jury. A w trakcie 
samego konkursu, 17 października, tradycyjnie wykony-
wane przy urnie z sercem Chopina „Requiem” Mozarta 
zabrzmi tym razem w interpretacji muzyków z Francji 
– Orchestre des Champs-Élysées pod dyrekcją Philippe’a 
Herreweghe’a

Jak NIFC rozwija swoją działalność fonograficzną?
– Fonografia powinna być jednym z filarów działalno-

ści NIFC. Seria The Real Chopin ma formułę otwartą 
– chociaż mamy już zarejestrowany komplet dzieł 
Chopina, zapraszamy wciąż nowych pianistów do kolej-
nych nagrań. Zarezerwowałem dla The Real Chopin sto 
numerów katalogowych. Rozpoczęliśmy także serię 
„białą” – Wszystkich Dzieł Chopina na współczesnych 
instrumentach. Zainaugurował ją młodziutki Jaś Lisiecki 
koncertami fortepianowymi, za które dostał w maju spe-
cjalną nagrodę magazynu „Diapason”. Przygotowanych 
mamy też już wiele innych nagrań, m.in. Adama 
Harasiewicza, Dang Thai Sona... Kolejną serią, którą 
zaczynam, jest „Muzyka z czasów Chopina”. Rozpocznie 
ją Howard Shelley nagraniem koncertów fortepianowych 
Lessla, Dobrzyńskiego, Krogulskiego; w kolejce czekają 
już też inni.

9 maja w TW – ON odbyła się premiera nowego baletu 
„Chopin – artysta romantyczny” według Pana koncepcji 
muzycznej. Jak powstało takie właśnie dzieło?
– Z propozycją wystąpił dyrektor naczelny TW – ON 

Waldemar Dąbrowski, zwracając się do mnie o dobranie 

muzyki, która by wraz z choreografią, tańcem, gestem 
opowiedziała o Chopinie. Uznałem, że balet taki powi-
nien się opierać przede wszystkim na muzyce symfonicz-
nej. Patrzyłem na Chopina głównie przez twórczość jego 
najbliższych przyjaciół, nie stroniąc jednocześnie od jego 
własnej muzyki. Usłyszeć więc można podczas tego wie-
czoru utwory Liszta, Berlioza, Schumanna, ale 
i Schuberta. Postanowiłem też wykorzystać, pisaną pod 
wpływem Chopina, muzykę rosyjską Lapunowa. 
Zaproponowałem także instrumentację „Mazurka 
a-moll” z op. 17 Chopina dokonaną przez Leopolda 
Stokowskiego.

Jakie jest Pana największe marzenie osobiste i artystyczne?
– W wymiarze osobistym nie mam marzeń. 

Prawdopodobnie popełniłbym grzech, gdybym chciał 
czegoś więcej niż to, co mam. A mam dom pełen 
muzyki, cudowne dwie córki. Ewa, starsza, już jest wła-
ściwie wykształconą śpiewaczką i pianistką i dobrze 
sobie w tym zawodzie radzi, natomiast Marysia ma 
głowę pełną pomysłów; gra z pasją i wielkim talentem 
na wiolonczeli i na razie plasuje się w czołówce każde-
go kolejnego konkursu. Ponadto postanowiła ostatnio 
zacząć grać na saksofonie – z którym radzi sobie rów-
nie znakomicie. To wszystko pod opieką Ewy [matki, 
wybitnej pianistki – przyp. E.R.], której aktywność 
zawodowa jest zupełnie niesłychana, co ma dobre, ale 
i złe strony, bo widujemy się tylko sporadycznie. Moje 
marzenie zawodowe to zrealizować nakreślone plany 
i pomysły. Jest ich niemało. Trochę jeszcze skrywanym 
moim marzeniem jest stworzenie jednocześnie z kon-
kursem chopinowskim konkursu wykonywania muzyki 
Chopina na dawnych instrumentach. Chcę ten pomysł 
zrealizować we współpracy z innym krajem, gdzie idea 
ta przyjęta została entuzjastycznie. Być może co trzy 
lata będą się takie konkursy odbywać – raz w Polsce, 
raz w tym kraju, którego na razie – żeby nie zapeszyć 
– nie wymieniam.    

Chopin i jego europa

Andreas Staier – koncerty 13, 14 sierpnia Christoph Prégardien – koncerty 1, 13 sierpnia
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poniedziałek|16 sierpnia
g. 17.00 Koncert jazzowy
Sala Palladium
Makoto Ozone, Anna Maria Jopek, Gregoire Malet
Road to Chopin 

wtorek|17 sierpnia
g. 17.00 Koncert jazzowy
Sala Kongresowa
Bobby McFerrin & NDR Big Band
CHOPin/mcferrIN

g. 19.30 Recital fortepianowy
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej 
Denis Matsuev 
W programie:
Piotr Czajkowski, Fryderyk Chopin,  
Siergiej Prokofiew

środa|18 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Michel Dalberto
W programie:
Wolfgang Amadeus Mozart, Ferenc Liszt,  
Robert Schumann

g. 19.30, Koncert symfoniczny
Scena Wielka Opery Narodowej 
Paolo Giacometti|fortepian historyczny,  
Eric Hoeprich|klarnet, Die Kölner Akademie, 
Michael Alexander Willens|dyrygent
W programie:
Franciszek Lessel, Karol Kurpiński, Feliks 
Janiewicz, Wolfgang Amadeus Mozart

czwartek|19 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Fou Ts’ong
W programie: 
Fryderyk Chopin

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej 
Lilya Zilberstein|fortepian, Maciej 
Grzybowski|fortepian, Olli Mustonen|fortepian,  
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, 
Michał Dworzyński|dyrygent
W programie: 
Mili Bałakiriew, Roman Maciejewski,  
Fryderyk Chopin

piątek|20 sierpnia 
g. 17.00 Koncert kameralny
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Kaja Danczowska|skrzypce,  
Justyna Danczowska|fortepian,  
Bartosz Koziak|wiolonczela
W programie: 
Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, 
Fryderyk Chopin, Johannes Brahms

g. 19.30, Recital fortepianowy
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Mihaela Ursuleasa
W programie: 
Fryderyk Chopin

Wielki inspirator
Bohdan Pociej
Wiele obiecujące hasło naszego festiwalu „Chopin i jego Europa” skłania do pytań 
zasadniczych: Czym była Europa dla Chopina? Czym był i czym jest on dla Europy  
– tej romantycznej, wieku XIX, i tej XXI-wiecznej, nam współczesnej? 

Spróbujmy tedy spojrzeć na kulturę muzyczną Europy 
– nowożytną i nowoczesną – chopinocentrycznie. 

Bowiem fenomen twórczości Chopina stanowić może 
w nowszej historii muzyki i kultury muzycznej fascynujący 
punkt odniesienia z uwagi na zawartą w sobie niezwykłą 
siłę inspiracji.

Fryderyk Chopin jawi się w dziejach muzyki jako wielki 
inspirator, a jego dzieło jako niewyczerpane źródło impul-
sów twórczych zarówno dla kompozytorów, którzy przyjdą 
po nim, jak też mu współczesnych. Inspirując jednak 
innych, on sam także bywał inspirowany, podlegając, jak 
wszyscy, niepisanej zasadzie historii muzyki europejskiej: 
o wzajemnej inspiracji wśród kompozytorów. Któż więc 
z muzyków mógł inspirować Chopina w jego poczyna-
niach twórczych? Jak, kogo i kiedy mógł inspirować Chopin 
swoją muzyką? Takie kluczowe pytania podsuwa nam nasz 
festiwal, udzielając odpowiedzi swoim programem, za- 
wierającym dzieła kompozytorów, którzy mogli być 
Chopinowi szczególnie (choć nie równie) bliscy. To przede 
wszystkim Bach, Mozart i Beethoven. 

Poprzednicy
Bacha Chopin wielbił i czcił, mając go za absolutny auto-

rytet w kwestiach muzyki i kompozycji muzycznej; z nuta-
mi obu tomów „Wohltemperiertes Klavier” się nie rozsta-
wał. Mozarta kochał jako bratnią duszę (muzyczną) za 
jasność, klarowność, naturalną doskonałość; czerpał zeń 

radość bycia w muzyce. Beethoven fascynował go, a zara-
zem odstręczał; poruszał dramatyczną, dynamicznie kon-
trastową stronę jego geniuszu, przejawiającą się ostrością, 
gwałtownością czy burzliwością muzyki („piorunowanie 
na fortepianie” – jak sam to określił w jednym z listów).

Pomieszczone w programie festiwalu dwa arcydzieła 
– filary muzyki oratoryjnej (niemal o wiek od siebie odle-
głe): „Msza h-moll” Bacha i „Missa solemnis” Beethovena, 
zdają się patronować (z oddali) twórczości Chopina, choć 
on sam, jako kompozytor, w te górne rejony muzycznej 
duchowości nigdy się nie zapuścił wbrew namowom nie-
których przyjaciół, aby stworzył wreszcie coś naprawdę 
wielkiego: operę, oratorium czy bodaj symfonię. 

Chopin w dziedzinie techniki pianistycznej i faktury 
fortepianowej wiele zawdzięczał wirtuozom i kompozyto-
rom stylu brillant (modnego w czasach jego młodości), 
który sam rozwinął. Z drugiej strony, na kształtowanie się 
jego stylu melodycznego silnie wpłynęła opera, której od 
młodości był wielbicielem, z jej sztuką „pięknego śpiewu” 
– bel canto; głównie włoska (Rossinni, Bellini, Donizetti), 
ale także francuska (Meyerbeer, Auber, Boieldieu, Halevy) 
i niemiecka („Czarodziejski flet” Mozarta, „Wolny strzelec” 
Webera). Śpiew operowy Chopin nie tylko lubił, ale i znał 
się na nim doskonale, o czym świadczą fragmenty jego 
listów, będące nieraz małymi recenzjami. Genialnym owo-
cem sublimacji operowego bel canto jest przede wszystkim 
melodyka chopinowskich nokturnów. 

Martha Argerich – koncerty 27, 28 sierpnia
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sobota|21 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Lilya Zilberstein
W programie:
Fryderyk Chopin, Aleksander Skriabin,  
Siergiej Rachmaninow

g. 19.30 Koncert jazzowy
Sala Palladium
Inga Lewandowska, Kuba Stankiewicz
Chopin Songbook

niedziela|22 sierpnia
g. 17.00 Koncert jazzowy
Sala Palladium
Markus Stockhausen, Władysław „Adzik” Sendecki

g. 19.30 Koncert oratoryjny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej 
Orchestre des Champs-Élysées, Simone 
Schneider|sopran, Gerhild Romberger|alt, Emiliano 
Gonzalez Toro|tenor, Reinhard Hagen|bas, 
Collegium Vocale Gent & Accademia Chigiana 
Siena, Philippe Herreweghe|dyrygent
W programie:
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis

poniedziałek|23 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Pietro De Maria
W programie:
Fryderyk Chopin

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej 
Alexander Lonquich|fortepian,  
Orchestre des Champs-Élysées,  
Philippe Herreweghe|dyrygent
W programie:
Robert Schumann, Fryderyk Chopin

wtorek|24 sierpnia,
g. 17.00 Koncert kameralny
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej
Edicson Ruiz|kontrabas,  
Sergio Tiempo|fortepian
W programie:
Domenico Gabrielli, Gyorgy Kurtág,  
Elliott Carter, Heinz Holliger, Giovanni Bottesini, 
Fryderyk Chopin, Nino Rota, Alberto Ginastera, 
Astor Piazzolla

g. 19.30 Koncert jazzowy
Sala Palladium
Krzysztof Herdzin, Marcin Jahr, Piotr Wojtasik, 
Maciej Sikała, Jacek Niedziela 
Krzysztof Herdzin Chopin Quintet 

g. 19.30 Koncert Symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Sinfonia Varsovia, Aleksandra Kurzak|sopran, 
François Lis|bas, Piotr Pieron|bas  
Marc Minkowski|dyrygent
„CHOPIN & l’opéra”
W programie: fragmenty z oper Giacomo 
Meyerbeera, Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
Ferdinanda Hérolda, Vincenza Belliniego

„Norma”, najznakomitsza z oper Belliniego (z którym się 
przyjaźnił), i „Robert Diabeł” Meyerbeera, czołowego 
wówczas reprezentanta francuskiej grand opera, żywo fascy-
nowały Chopina w jego wczesnych latach paryskich. 
Owocem zaś tych fascynacji było „Grand duo” na wiolon-
czelę i fortepian – jedna z nielicznych jego kompozycji 
o charakterze „komercyjnym”, pisana na zamówienie. 

Czas wyrównuje kryteria i przywraca właściwe mierniki 
wartości. O ile bowiem opery włoskich mistrzów bel canto 
(działających w czasach Chopina) są dla nas wciąż żywe, 
dzięki przenikającej je sile inwencji liryczno-dramatycznej, 
o tyle „wielka opera” francuska tego czasu, pełna błyskotli-
wych efektów, ale w inwencję melodyczną (która jest wszak 
życiem opery!) uboższa, interesować nas może raczej 
w aspekcie historyczno-obyczajowym dla poznania gustów 
ówczesnej publiczności – miłośników i znawców…

Następcy
Miewał Chopin naśladowców, imitatorów, epigonów 

swojego stylu wśród kompozytorów niższej rangi; nie 
o nich wszakże chcę tu pisać, lecz o tych  największych. Nie 
ma wśród nich chyba nikogo, kto by czegoś ważnego mu 
nie zawdzięczał – pośrednio i bezpośrednio.

Czego więc dotyczy ta szczególna inspiracja chopinow-
ska? Jakich stron utworu muzycznego? W czym Chopin, 
jako inspirator, „dokształtowuje” formę muzyki? Trzeba tu 
rozróżnić cztery zasadnicze zakresy i kierunki impulsów 

twórczych idących od jego muzyki, pobudzających i ukie-
runkowujących inwencję kompozytorów.

Po pierwsze, impuls chopinowski działa na elementy 
muzyki (według ich tradycyjnego podziału), zwłaszcza na 
te dwa, dla kompozytorów epoki romantyzmu najważniej-
sze: melodię i harmonię; pobudza ich rozkwit, przymusza 
niejako do intensywnego rozwoju. Harmonika Chopina, 
analizowana przez muzykologów XX wieku, skupiając 
cenne doświadczenia przeszłości, zawiera już w sobie in 
nuce przyszłe języki i style – późnoromantyczny „ferment” 
chromatyki, postromantyczne wytrawienia, impresjoni-
styczne przemiany funkcji akordowych w plamy barwne, 
zalążki ekspresjonistycznego atonalizmu, zwiastuny neo-
folkloryzmu, neowitalizmu czy neoklasycyzmu. 

Te dwie najbardziej wyraziste i ekspresyjne strony muzy-
ki Chopina  –  melodyczna i harmoniczna, najsubtelniejsze 
niuanse mowy melodii i mowy współbrzmień, uaktywnia-
ły u kompozytorów ich własną inwencję. W dojrzewaniu 
i kształtowaniu się indywidualnych stylów melodycznych 
Liszta, Wagnera, Brahmsa, Czajkowskiego, Dworzaka 
i Mahlera miały swój niewątpliwy – większy lub mniejszy 
– udział impulsy chopinowskie. 

Musiało również fascynować kompozytorów coś, co 
nazwać można formą chopinowską; i nie tyle forma doce-
lowa, co samo formowanie, forma in statu nascendi. To 
mianowicie, jak Chopin muzykę kształtuje, jak formuje 
dźwiękową materię, jak swoje muzyczne myśli    

Chopin i jego europa

Akademie für Alte Musik Berlin – koncert 1 sierpnia

Bobby McFerrin & NDR Big Band – koncert 17 sierpnia
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środa|25 sierpnia
g. 17.00 Koncert kameralny
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Maria João Pires|fortepian,  
Pavel Gomziakov|wiolonczela
W programie:
m.in. Fryderyk Chopin

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Howard Shelley|fortepian, dyrygent, 
Jan Lisiecki|fortepian, Sinfonia Varsovia
W programie:
Karol Kurpiński, Franciszek Lessel,  
Fryderyk Chopin, 
Wolfgang Amadeus Mozart

czwartek|26 sierpnia
g. 17.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Ewa Pobłocka|fortepian,  
Dang Thai Son|fortepian
W programie:
Utwory na dwa fortepiany i cztery ręce 
Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
Franza Schuberta, Fryderyka Chopina, 
Francisa Poulenca

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Christiane Iven|sopran, Christian 
Zacharias|fortepian, dyrygent, 
Orchestre de Chambre de Lausanne
W programie:
Mieczysław Karłowicz, Joseph Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin

piątek|27 sierpnia
g. 17.00 Recital fortepianowy
Scena Wielka Opery Narodowej
Christian Zacharias
W programie:
Domenico Scarlatti, Johannes Brahms,  
Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, 
Fryderyk Chopin

g. 19.30 Koncert Symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmoniiľľ 
Narodowej
Martha Argerich|fortepian,  
Mischa Maisky|wiolonczela, Sinfonia Varsovia, 
Jacek Kaspszyk|dyrygent
W programie:
Fryderyk Chopin, Robert Schumann

g. 21.00 Koncert jazzowy
Sala Palladium
Eljazz Big-Band 
W rytmie Chopina

sobota|28 sierpnia
g. 17.00 Koncert kameralny
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Antonio Meneses|wiolonczela,  
Menahem Pressler|fortepian 
W programie:
Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin,  
César Franck

w trakcie utworu rozwija, jak prowadzi narrację, jak sobie 
poczyna z klasycznymi wzorcami kompozycji, budowy, 
architektury, konstrukcji dźwiękowej. Jak te wzorce miesza 
i łączy, kreując nowe, romantyczne, chopinowskie formy: 
różnokształtną, złożoną, epicko-dramatyczną – w balla-
dach, scherzach, „Fantazji f-moll”, „Polonezie-Fantazji”, 
sonatach; mniejszych rozmiarów, narracyjnie liryczną, 
dramatyzowaną i dramatyczną, strukturalnie zwięzłą  
– w nokturnach, mazurkach,  polonezach; miniaturową 
– w etiudach; aforystyczną – w preludiach.

W tej to chopinowskiej powstającej formie szczególnie 
intrygować musiało kompozytorów dialektyczne współ-
granie dwóch przeciwstawnych sobie tendencji: poczucia 
klasycznej dyscypliny – w ścisłym organizowaniu czasu 
i przestrzenności muzyki, oraz upodobania do narracji 
romantycznie fantazyjnej, w toku swobodnym, zmien-
nym, kapryśnym, w falującym przepływie.

Można by rzec, iż tego rodzaju dialektyka, oscylowanie 
między „kompozycją” a „improwizacją” charakteryzuje 
wszystkich kompozytorów epoki romantyzmu – od 
Schuberta po Mahlera. Lecz tutaj Chopin także odróżnia 
się od innych. Nie czuje się w jego muzyce tych skądinąd 
frapujących zmagań „klasyka” z „romantykiem”, formy 
klasycznej z formą romantyczną, tradycji z nowością – jak 
u Schumanna, Brahmsa, a zwłaszcza Liszta. Ale też nie ma  
zgodności równie naturalnej jak u Schuberta, Mendelsso-
hna czy Czajkowskiego. W polu formy chopinowskiej 
„klasyczność” z „romantycznością” współistnieją inaczej: 
w wyostrzeniu cech przeciwstawnych, które w przedziwny 
sposób z sobą harmonizują. Potencjalna nieskończoność 
materii doskonale wypełniająca skończone ramy formy… 
„Klasyczność” z „romantycznością” współistniejąca w wyż-
szym porządku sztuki…

Swoją muzyką Chopin oddziaływał na wielu kompozy-
torów wybitnych, wielkich; skłaniał ich do szukania  
własnej drogi, do kształtowania indywidualnych stylów 

wypowiedzi. Czterech zwłaszcza inspirował najsilniej  
i najbardziej twórczo: Liszta, Debussy’ego, Skriabina 
i  Szymanowskiego.

Dwoisty fenomen Chopina
Rozpiętość programowa naszego festiwalu – w jubile-

uszowym Roku Chopinowskim – jest ogromna. Z jednej 
strony, będąc ugruntowanym w fundamentalnych dziełach 
muzyki religijnej, filarach muzycznej duchowości chrześci-
jaństwa, sięga on – w polifonii renesansu – nowożytnych 
korzeni tej duchowości. Z drugiej – zapuszcza się w gwar-
ne i migotliwe, multimedialne rejony cywilizacji współcze-
snej, której obiektem (artystycznym?) staje się także, ze 
swoją muzyką, Chopin.

Fenomen jego muzyki – a poniekąd i osobowości arty-
stycznej – zdaje się przedziwnie dwoisty, funkcjonujący 
jakby w dwu sferach kultury.

W sferze pierwszej – Chopin muzyków, muzykologów, 
krytyków, muzykografów, ekspertów od jego muzyki, 
biografii, osobowości, Chopin wytrawnych koneserów, 
wybrednych melomanów, kulturalnych elit zainteresowa-
nych muzyką. Jego twórczość zaliczana jest tutaj do dóbr 
o wartości najwyższej. Jego dzieła podlegają więc tym 
samym prawom, co spuścizna naszych największych pisa-
rzy, poetów czy malarzy – prawom zabezpieczającym jej 
byt, społeczne funkcjonowanie i stałą obecność w krwio-
biegu kultury. Muzyka Chopina podlega ścisłej ochronie, 
a do opieki nad nią powołane są, dotowane przez państwo, 
odpowiednie instytucje działające pod patronatem 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Towarzystwo 
imienia Fryderyka Chopina, Fundacja Wydania 
Narodowego Dzieł Chopina. Mają one nie tylko czuwać 
nad bezpieczeństwem Chopinowskiej spuścizny, ale także 
nad nią pracować: naukowo, badawczo, analitycznie, kry-
tycznie, edytorsko, popularyzatorsko. 

Nelson Freire – koncert 28 sierpnia
Zd

jęc
ia:

 N
ar

od
ow

y I
ns

tyt
ut 

Fr
yd

er
yk

a 
Ch

op
ina



nr 7-8, lipiec-sierpień 2010

37

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Nelson Freire|fortepian, Sinfonia Varsovia,  
Jacek Kaspszyk|dyrygent
W programie:
Ludwig van Beethoven, Robert Schumann

g. 22.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Nadzwyczajny koncert nocny 
Martha Argerich|fortepian,  
Mischa Maisky|wiolonczela
W programie:
Fryderyk Chopin

niedziela|29 sierpnia
g. 17.00 Koncert symfoniczny
Scena Wielka Opery Narodowej
Dina Yoffe|fortepian historyczny,  
Wojciech Świtała|fortepian historyczny,  
Orkiestra XVIII Wieku, Frans Brüggen|dyrygent
W programie:
Fryderyk Chopin, Robert Schumann

g. 19.30 Koncert symfoniczny
Studio Koncertowe Polskiego Radia 
im. Witolda Lutosławskiego
Maria João Pires|fortepian, Sinfonia Varsovia, 
Christopher Warren-Green|dyrygent
W programie:
Gioacchino Rossini, Fryderyk Chopin,  
Ludwig van Beethoven

poniedziałek|30 sierpnia
g. 19.30 Koncert symfoniczny
Scena Wielka Opery Narodowej
Thomas Zehetmair|skrzypce,  
Kristian Bezuidenhout|fortepian historyczny,  
Orkiestra XVIII Wieku, Frans Brüggen|dyrygent
W programie:
Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, 
Fryderyk Chopin

wtorek|31 sierpnia
g. 19.30 Koncert symfoniczny
Sala Koncertowa Filharmonii 
Narodowej
Stanisław Bunin|fortepian,  
Evgeni Bozhanov|fortepian, Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Narodowej, Antoni Wit|dyrygent
W programie: Ferenc Liszt , Carl Maria Weber, 
Robert Schumann, Fryderyk Chopin  

W tej to więc wyższej sferze kultury – sferze nut, nagrań, 
książek, czasopism, księgarni muzycznych, koncertów, 
audycji radiowych i naukowych konferencji – wobec spu-
ścizny Chopina obowiązuje bezwzględne poszanowanie. 
Każdy utwór, bodaj najdrobniejszy, każdy zapis nutowy 
czy słowny ma tutaj swoją wartość. Również wszystko, co 
się z życiem Chopina wiąże, jest wysoko cenione: listy 
i  rozmaite pamiątki po nim, wszelkie materialne ślady jego 
ziemskiej wędrówki. 

Natomiast w drugiej sferze kultury wobec muzyki 
Chopina żadne takie prawa nie obowiązują. Można z nią 
robić, co się podoba: ciąć utwór na kawałki, wybierać 
motywy, tematy, frazy, współbrzmienia, harmonie, aby 
tworzyć z nich kompozycje nowe, własne. Jest to sfera  
pastiszu, parodii, parafrazy, transkrypcji, przeróbek, aran-
żacji, stylizacji, dekonstrukcji, dekompozycji, destruktury-
zacji i deformacji. Muzyka Chopina, pozbawiona własnej 
tożsamości, odarta ze znaczeń, symboliki, właściwej sobie 
ekspresji, pozbawiona immanentnego sensu, traktowana 
jest wyłącznie jako surowiec, tworzywo, materiał (melo-
dyczny głównie, a także harmoniczny; wiadomo wszak, ile 
na przykład harmonika jazzowa zawdzięcza chopinow-
skiej!) dla improwizowanych kompozycji w określonych 
stylach muzyki jazzowej, pop, rockowej czy folkowej.

O czym świadczą te z muzyką Chopina „sobie-poczyna-
nia”? Czy o „zdziczeniu obyczajów” cywilizacji współcze-
snego świata? Przecież spojrzeć można na nie z innej, bar-
dziej pozytywnej strony. Działa tu jeszcze chyba coś, czego 
zlekceważyć nie sposób: silna fascynacja mową melodycz-
ną kompozytora; jej wyrazistością, pięknem, żywością, 
sugestywnością… 

Stwierdzenie, że w tej drugiej sferze kultury wobec 
muzyki Chopina nie obowiązują żadne prawa, zasady czy 
reguły postępowania, było może pochopne. Zagarnięta 
w tę sferę muzyka Chopina, pozbawiona wprawdzie wła-
snej (dziełowej) tożsamości (czy zupełnie?), podlega jed-
nak regułom innym, jest przystosowywana do określonych 

stylów muzycznych współczesnej kultury popularnej 
(choć jazz zajmuje tu pozycję dwoistą, będąc równocze-
śnie muzyką wyrafinowanych elit!). Takie praktyki ada-
ptacyjne stosowane są zresztą nie tylko wobec muzyki 
Chopina, ale też od dawna wobec Bacha czy Mozarta. 
Sztuka współczesnej improwizacji jazzowej, w różnych 
stylach, owocuje niejednokrotnie nowymi wartościami.

A gdy na rzecz spojrzymy szerzej, z historycznej perspek-
tywy, odsłonią się nam być może źródła i korzenie, ujawnią 
tradycje takiego traktowania muzyki – w duchu i żywiole 
improwizacji pojętej jako formotwórczy motor energii 
życia muzyki, w improwizacji szczególnie cenionej w baro-
ku i romantyzmie, bowiem w tych dwu wielkich epokach 
była ona sztuką kreowania formy muzycznej ad hoc, kom-
ponowania na gorąco, demonstrowania utworu in statu 
nascendi. Przecież sam Chopin w swojej inwencji wariacyj-
nej cieszył się sławą największego tej sztuki mistrza! 
Improwizował zaś od wczesnej młodości, zarówno na 
tematy własne, jak też na temat melodii, które lubił i które 
lubiła ówczesna publiczność, melodii branych z pieśni, 
piosenek, tańców, a zwłaszcza z popularnych oper wło-
skich: Rossiniego, Belliniego, Donizettiego…

Już w wieku dziecięcym zadziwiał bogactwem improwiza-
cji – relacjonuje jego przyjaciel Julian Fontana – wystrzegał 
się jednak, aby nie czynić z niej widowiska. Ci wszakże nie-
liczni wybrani, którzy słuchali go improwizującego całymi 
godzinami w najcudowniejszy sposób, kiedy ani jedna z jego 
fraz nie przypominała nigdy któregokolwiek kompozytora 
ani żadnego z jego własnych utworów, nie zaprzeczą, jeśli 
stwierdzimy, że jego najpiękniejsze kompozycje są jedynie 
odbiciem i echem jego improwizacji (cytat z: „Chopin 
w oczach swoich uczniów”, Jean-Jacques Eigeldinger, 
Kraków 2000).   

Bohdan Pociej, muzykolog, krytyk muzyczny, autor książek, 
m.in. „Szkiców z późnego romantyzmu ”, „Jana Sebastiana 

Bacha i jego muzyki”, „Romantyzmu bez granic”       

Arcadi Volodos – koncert 12 sierpnia

Chopin i jego europa
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Samorządowi Województwa Mazowieckiego podlega 29 placówek kultu-

ralnych. Stopniowo są one modernizowane i rozbudowywane jak np. już 

powiększone o nowy lokal Muzeum Mazowieckie w Płocku (słynne ze zbiorów 

secesji), zmieniające się Muzeum Romantyzmu w Opinogórze czy odnowione 

Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Regionalne w Siedlcach i Europejskie 

Centrum Artystyczne w Sannikach. W Warszawie zostały rozbudowane  

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przy Koszykowej i Teatr Polski. Do prac 

remontowych przygotowują się dyrekcje kolejnych warszawskich placówek: 

muzeów Archeologicznego i Etnograficznego. Ich problemy lokalowe mają 

zniknąć w ciągu kilku najbliższych lat, co oznacza, że będą eksponować swoje 

zbiory w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla zwiedzających, ze znaczącym 

wykorzystaniem multimediów. Powiększą swoje powierzchnie wystawiennicze 

oraz te przeznaczone na działalność edukacyjną i popularyzatorską realizowaną 

z coraz większym rozmachem przez nowe dyrekcje muzeów. 

Obie placówki mają nie tylko stałe ekspozycje własnych cennych zbiorów, ale 

również – dzięki współpracy z innymi muzeami, także zagranicznymi – możli-

wości organizowania interesujących wystaw czasowych. Piękne, zabytkowe 

gmachy przy Długiej i Kredytowej mają zostać przystosowane do współcze-

snych wymagań wystawienniczych.

Zajmowany przez archeologów Królewski Arsenał, wybudowany za króla 

Władysława IV w 1643 r., świadek dramatycznych wydarzeń polskiej historii, 

w którym przed II wojną mieściło się archiwum miejskie, a potem do 1958 r. 

siedziba Ligi Przyjaciół Żołnierza, pozwala na wyeksponowanie najwyżej czte-

rech tysięcy eksponatów, podczas gdy Państwowe Muzeum Archeologiczne ma 

ich kilkaset tysięcy. Ze względów lokalowych muzeum musiało zrezygnować 

z pokazania sławnych, przygotowanych za granicą wystaw o Cesarstwie 

Rzymskim, Majach, Aztekach, Tutenchamonie. Podobnie ograniczone szanse 

funkcjonowania jako nowoczesna placówka (choć ze 122-letnimi tradycjami) 

ma przekazana etnografom w 1971 r. okazała neorenesansowa kamienica daw-

nego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z połowy XIX wieku, zaprojekto-

wana przez Henryka Marconiego i Józefa Góreckiego. Przy jej powojennej 

odbudowie zostały w pewnym stopniu uwzględnione potrzeby muzealników, 

ale ówczesne wymagania były znacznie skromniejsze niż współczesne. 

Problemy obu jednostek mają jednak szansę w ciągu najbliższych kilku lat 

zniknąć. Placówki znalazły się bowiem na liście priorytetowych inwestycji kul-

turalnych Samorządu Województwa Mazowieckiego, który jest ich organem 

założycielskim. 

W październiku 2009 r. dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego 

Wojciech Brzeziński podpisał z władzami województwa wstępną umowę doty-

czącą przebudowy Arsenału. Prace mają kosztować prawie 22 mln zł (15 mln 

ma pochodzić w funduszy unijnych, reszta ze środków własnych Województwa 

Mazowieckiego); zostaną zrealizowane w latach 2012-2015, a po ich zakończe-

niu muzeum znajdzie się – jak twierdzi jego dyrektor – w europejskiej czołówce 

pod względem lokalowym. Zapowiadane zmiany nie wpłyną oczywiście na 

Muzea na miarę XXI wieku

Muzeum Archeologiczne

Ekspozycja „Pradzieje ziem polskich”  
w Muzeum Archeologicznym
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kształt jednego z najcenniejszych zabytkowych budynków Warszawy. – Droga do 

nowoczesności naszego muzeum wiedzie przez dziedziniec Arsenału. Jego pod-

piwniczenie pozwoli na umieszczenie tu sali kinowo-odczytowej, sal dydaktycz-

nych, nad którymi po ułożeniu nowej nawierzchni będziemy organizowali kon-

certy i imprezy plenerowe – wyjaśnia dyrektor Brzeziński. Przeniesienie części 

funkcji pod ziemię zwolni pomieszczenia w skrzydłach budynku. Powierzchnia 

wystawowa zwiększy się dwukrotnie: z 1,5 do 3 tys. m2, a to pozwoli zaaranżo-

wać na nowo najważniejszą ekspozycję „Pradzieje ziem polskich”, przyjmować 

duże wystawy zagraniczne i organizować własne. Umożliwi także prawidłowe 

funkcjonowanie najcenniejszej w kraju biblioteki archeologicznej.

Pierwsze oznaki modernizacji Państwowego Muzeum Etnograficznego, rozpo-

czętej dwa lata temu, są już widoczne. Przebudowany został ponury bunkier 

pełniący funkcję holu. Lewe skrzydło zajęła klubokawiarnia z książkami; w przy-

szłości zamknie je szklana ściana pozwalająca rodzicom obserwować, jak radzą 

sobie ich dzieci uczestniczące w warsztatach lepienia garnków, wyplatania 

koszyków czy wykonywania pisanek i wielkanocnych palm. To tylko jeden 

z pomysłów dyrektora Adama Czyżewskiego. 

Prace w muzeum obejmą wszystkie kondygnacje, od nowego wejścia, umożli-

wiającego dostęp niepełnosprawnym poczynając. – Mamy wspaniałe zbiory, nie 

gorsze od posiadanych przez znane zachodnioeuropejskie muzea. Musimy jed-

nak je eksponować w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla zwiedzających, ze 

znaczącym wykorzystaniem multimediów. To zaś wymaga nie tylko zmian archi-

tektonicznych, ale również odpowiedniego przygotowania pracowników – 

uważa dyrektor. W jego planach jest stworzenie odrębnej części muzealnej dla 

dzieci, w której będzie można dotykać eksponatów, oraz interdyscyplinarnego 

centrum dla dorosłych. Gruntownej przebudowie ulegnie ekspozycja stała, 

dodatkowe powierzchnie wystawiennicze zostaną wygospodarowane m.in. 

w dotychczasowej części magazynowej. Modernizacja czeka salę kinową, w któ-

rej można będzie organizować przedstawienia teatralne i koncerty. Planowana 

jest także panoramiczna winda, dająca wgląd na wszystkie piętra. Jedna ze zmian 

to tworzony nowy dział etnografii współczesnej. Przedsmak modyfikacji dała 

niedawna wystawa „Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie”. Przebudowa 

gmachu przy Kredytowej ma zostać zrealizowana w latach 2012-2013 i koszto-

wać prawie 19,9 mln zł (około 13,9 mln z UE, reszta z kasy mazowieckiego 

samorządu).

Aby pieniądze z Unii Europejskiej wpłynęły do kas muzeów Archeologicznego 

i Etnograficznego, ze swych zobowiązań finansowych musi się wywiązać 

Mazowsze. Tymczasem władze województwa, mające w tym roku ponaddwu-

stumilionową dziurę budżetową, wynikającą nie tylko z mniejszych, niż ocze-

kiwano wpływów, ale i gigantycznego podatku, tzw. janosikowego, tną 

wydatki. Dotyczy to również obu muzeów, choć jak wynika z informacji uzy-

skanej z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego, obie placówki mają pieniądze na inwestycje nie cofnięte, lecz 

tylko przesunięte w czasie. – W żadnym wypadku nie rezygnujemy z planów 

ich modernizacji, obie placówki są już wpisane na listę obiektów do realizacji, 

mamy więc do czynienia tylko ze zmianą harmonogramu. Należy przypo-

mnieć, że dotacje unijne możemy rozliczyć do 2015 r. – zapewnia Marek 

Miesztalski, skarbnik województwa. 

Warto tu przypomnieć, że władze Mazowsza przeznaczają na działalność 

placówek kulturalno-oświatowych w stolicy większość swej dotacji podmioto-

wej na kulturę, w tym roku obniżonej ze 102 do 96 mln zł. W Warszawie znaj-

duje się bowiem 8 z 18 utrzymywanych przez samorząd województwa muze-

ów: również Azji i Pacyfiku, Kolejnictwa, Literatury im. Adama Mickiewicza, 

Niepodległości, Sportu i Turystyki, Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Na 

liście mazowieckich placówek kultury są także Instytut Papieża Jana Pawła II,  

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki z galerią Test, warszawskie teatry: 

Polski, Praga, Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka”, Opera Kameralna oraz 

zespół „Mazowsze” i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. 

www.mazovia.pl
Janusz Pac

Muzeum Etnograficzne
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Święto Wisły

„Święto Wisły” to cykliczna impreza plenerowa, która w tym roku została zorgani-
zowana przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Inicjatorem i pomy-
słodawcą dwudniowego czerwcowego spotkania miłośników rzeki i sportów wodnych 
był „Magazyn Sportów Wodnych i Turystyki H2O”. W czasie imprezy przedstawiono 
różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu na nabrzeżu Wisły. Była to też dobra 
okazja do integracji klubów wodniackich. W ramach „Święta Wisły” została również 
pokazana wystawa „Nad Wisłą...”, przygotowana przez Archiwum Państwowe m.st. 
Warszawy we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym. Wielkoformatowe 
grafiki i fotografie przedstawiały życie nad Wisłą na początku XX wieku i w okresie 
20-lecia międzywojennego: bulwary, barki oraz żeglujących i opalających się nad brze-
giem rzeki warszawiaków.   

Plażowiczki, 1936 r.

Nauka pływania, lata 20.
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Wilków – Warszawa 
wspólna sprawa

Przemysław Pasek

Przeszła wysoka fala na Wiśle. Stolica szczęśliwie ocalała. 
Woda nie przedarła się tu przez wały, ponieważ wytraciła część 
swej mocy, zalewając po drodze Sandomierz, Dwikozy, 
Świeciechów, Wilków i Janowiec. Z czołówek dzienników znik-
nęły wstrząsające relacje z terenów zalanych. Tymczasem dra-
mat powodzian wkroczył w najtrudniejszą fazę. W gminie 
Wilków woda po miesiącu ustąpiła z kilkunastu wsi zalanych po 
dachy. Dzisiejszy obraz gminy przywołuje na myśl Warszawę po 
wyzwoleniu. Kolorem dominującym jest szary. Największe 
w kraju plantacje chmielu i rozległe sady zamieniły się w bagno. 
Znaczna część budynków nadaje się tylko do rozbiórki. Nie ma 
liści na drzewach. Nie ma prądu i wody, nie działa kanalizacja. 
Większość tego, co było zalane, nadaje się do wyrzucenia. 
Zasłane zniszczonymi sprzętami podwórka i pola należy oczy-
ścić. Jak najszybciej trzeba zrywać podłogi i skuwać tynki, by 
mokre ściany budynków schły i nie uległy zagrzybieniu.

W najtrudniejszej sytuacji są osoby samotne i starsze. Skala 
zniszczeń wywołuje u nich poczucie bezradności. Wolontariusze 
Fundacji Ja Wisła i Stowarzyszenia Przyjaciół Solca nad Wisłą 
byli w Zastowie Karczmiskim i porządkowali gospodarstwo 
pana Kazimierza Lasoty. Ten starszy człowiek mieszkał z chorą 
na SM żoną w drewnianym domu tuż przy wale przeciwpowo-
dziowym. Mieli pięć minut na ewakuację. Stracili wszystko. 
Teraz mieszkają w starej przyczepie kempingowej, jedzą konser-
wy i myją się w wodzie z darów. Pan Kazimierz miał 27 uli. 
Wszystkie popłynęły. W czerwcu spłacił ostatnią ratę za meble. 
Wszystkie musieli wyrzucić. Podmyty i pochylony dom być 
może uda się uratować. Jednak budynek gospodarczy nadaje się 
tylko do rozbiórki. Potrzebne są każde ręce do pracy. 

Wilków leży zaledwie 12 kilometrów od Kazimierza Dolnego. 
Każdy może zebrać znajomych i pojechać tam choćby na jeden 
dzień, żeby pomóc. Trzeba zabrać kompletny ubiór roboczy 
i podstawowe narzędzia do prac budowlanych: młotki, łapki, 
łomy, łopaty, wiadra. Informacji o najbardziej potrzebujących 
rodzinach najlepiej zasięgać u sołtysów. Bezpośrednie kontakty 
na miejscu znacznie ułatwiają zorganizowanie pomocy najwła-
ściwszej dla każdego indywidualnego przypadku. Potrzeby 
mieszkańców zmieniają się bowiem wraz z postępem prac 
remontowych. Nadchodzi trudny czas odbudowy. Dramat 
powodzian trwa i będzie trwał jeszcze wiele miesięcy. Za pół 
roku przyjdzie zima i zweryfikuje, czy zdążyliśmy z pomocą.

Przemysław Pasek jest założycielem Fundacji Ja Wisła

Frontem do Wisły
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26  lipca minie 31. rocznica śmierci Stefana Wiecheckiego, 
znanego kilku pokoleniom warszawiaków pod pseudoni-

mem Wiech. Kim był Wiech? Wiadomo: pisarzem, autorem utwo-
rów pisanych gwarowym stylem, „Homerem warszawskiej ulicy”, 
uosobieniem warszawskości, słowem – człowiekiem, którego żadne-
mu leguralnemu warszawiakowi nie trzeba przedstawiać. Czy jednak 
na pewno? Co my właściwie wiemy o Stefanie Wiecheckim? Sądząc 
po liczbie publikacji na jego temat, naukowych opracowań jego 
twórczości, wyczerpujących biografii i biogramów internetowych, 
nie wiemy prawie nic. Jedyna książka poświęcona pisarzowi, pt. 
„Nad szarej Wisły brzegiem…”, ukazała się 30 lat temu w Londynie. 
Memuary Wiecheckiego „Piąte przez dziesiąte” to raczej zbiór aneg-
dot i dygresji niż źródło wiedzy na temat ich autora. Co gorsza, 
Wiech po dziś dzień nie doczekał się publikacji całości dorobku 
pisarskiego. Ba! Próżno szukać choćby kompletnego spisu jego ksią-
żek! Wniosek: dla współczesnych warszawiaków Wiech to wyabstra-
howany ze swej treści symbol. Żył, był, pisał dziwnym językiem 
„kawałki do śmiechu”. Tyle naszej wiedzy. Ten artykuł nie ma na celu 
streszczenia życiorysu Stefana Wiecheckiego; ten żołnierz Pierwszej 
Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, weteran wojny polsko-bol-
szewickiej odznaczony Krzyżem Walecznych, dramaturg, scenarzy-
sta, dziennikarz i pisarz wciąż czeka na swego biografa. Jan Lechoń 
pisał: „Wiech to stanowczo niedoceniany pisarz pierwszej klasy”. 
Dodajmy, niedoceniany do dziś. Zastanówmy się, dlaczego? Moim 
zdaniem, twórczość Wiecheckiego padła ofiarą krzywdzących ste-
reotypów i uogólnień. Poniżej spróbuję obalić kilka z nich. 

Wiech to felietonista
Otóż, nie jest to do końca prawda. Jego przedwojenna twórczość, 

przez wielu ceniona najwyżej, to opowiadania. Za felietony można 
uznać jedynie to, co zamieszczał „Express Wieczorny” w rubryce 
„Walery Wątróbka ma głos”. Dojrzałe utwory Wiecha to z kolei 

proza. Skąd zatem ten felietonista? Odpowiedź jest prosta. 
Nieprzychylna pisarzowi część środowiska przedwojennych kryty-
ków i literatów tak go zaszufladkowała. Nie można mu było odmó-
wić poczucia humoru, wyobraźni, wrażliwości językowej, zmysłu 
obserwacji. Ale jego popularność nie wszystkim była miła. 
Bagatelizowano więc twórczość Wiecheckiego jako rozrywkową 
i gazeciarską. Felietonista? Ostatecznie. Ale pisarz? Prozaik? Nigdy! 
Jest w tym trochę winy samego Wiecha, który zawsze wykazywał 
wielki dystans do swego pisarstwa i nie troszczył się, jak jest ono 
klasyfikowane. W twórczości powojennej, owszem, dominują już 
felietony, ale przecież poza nimi Wiech napisał dwie powieści i feno-
menalną interpretację historii Polski „Helena w stroju niedbałem, 
czyli królewskie opowieści pana Piecyka”. Prawdziwy majstersztyk, 
który – jak sam tytuł wskazuje – nie ma nic wspólnego z felietonami. 
Na marginesie trzeba wspomnieć o, chyba nigdzie niepublikowa-
nych, monologach autorstwa Wiecha czy jego nagraniach dla 
Polskiego Radia. Reasumując. Wiech felietonista? Tak, ale nie tylko 
i nie przede wszystkim. 

Wiech to gwara przedmieść
Nie. W przedwojennej Warszawie językoznawcy wyodrębnili co 

najmniej pięć odrębnych gwar. Tyglem, gdzie „narzecza” z całego 
miasta mieszały się w warszawskie esperanto, był niewątpliwie 
Kercelak, w pobliżu którego państwo Wiecheccy mieszkali przez 
wiele lat. Tam Wiech „pobierał” pierwsze lekcje mowy wiązanej. 
Potem było dyrektorowanie Teatrowi Popularnemu na Woli i płyną-
ce z tego tytułu inspiracje językowe, a ukoronowaniem „edukacji” 
stały się dla niego śródmiejskie sądy grodzkie – istna „kopalnia zwro-
tów gwarowych”. Jeżeli dodamy do tego ambicję podsądnych, by 
błysnąć elokwencją, nierzadko zwracając się do sądu „wysoka eksmi-
sjo” bądź „wysoka obdukcjo”, to mamy prawie komplet. Prawie, 
ponieważ trzeba też pamiętać o żargonie Legionów i Wojska 

Wiech 
wciąż  
nieznany

Na zdjęciu:
Stefan Wiechecki, 

Magdalena 
Samozwaniec,  

Artur Maria 
Swinarski i Ludwik 

Sempoliński  
na kiermaszu książki
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Warszawiacy

Paweł Szczutowski 
Pierwszy zbiór opowiadań Stefan Wiechecki zmuszony był wydać własnym sumptem – nie było zainteresowanych drukiem. 
Dopiero gdy cały nakład rozszedł się w dwa tygodnie, do autora zgłosili się skruszeni wydawcy w sprawie dodruku. 
Doświadczenia ostatnich 20 lat wolnego rynku dowodzą, że w wypadku prozy Wiecha „nauka poszła w las”
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Polskiego, którego wpływy zauważył już Juliusz Kaden-Bandrowski. 
Ponadto Wiechecki musiał radzić sobie z wyrażeniami niecenzuralny-
mi (stąd ci „wnukowie Koryntu” czy „kanalizacyjna niemoralność”). 
Autorowi zdarzało się też tworzyć nowe zwroty na bazie istniejących, 
co zresztą sam uczciwie przyznawał, z zastrzeżeniem, że nie było tego 
dużo. Summa summarum dziś nie sposób stwierdzić, co jest prawdzi-
wym wyrażeniem gwarowym, co zostało przetworzone, a co wymyślo-
ne przez autora. Jaką więc gwarą pisał Wiech? Wiech pisał… wiechem. 
Unikatowym, doprowadzonym do mistrzostwa stylem, właściwym 
tylko i wyłącznie Stefanowi Wiecheckiemu. 

Wiech to folklor przedmieść
Nic bardziej błędnego. Tak naprawdę twórczość pisarza ma niewiele 

wspólnego z peryferiami Warszawy. Akcja przedwojennych opowiadań 
prawie zawsze dzieje się w Śródmieściu. Aby napisać o pajęczarzu 
w trzecim pokoleniu lub posłuchać gwary, Wiech nie musiał jeździć na 
peryferie, wystarczył spacer na Muranów albo Chmielną. Wojna 
zamordowała tamten świat. Powojenni bohaterowie pisarza musieli 
więc zostać ulokowani na Targówku lub Kawęczyńskiej, bo nie bardzo 
można było ich umieścić gdzie indziej. Czy wyobrażają sobie Państwo 
pana Piecyka – warszawiaka z dziada pradziada – mieszkającego wśród 
napływowej ludności Śródmieścia albo na inteligenckim i stosunkowo 
młodym Żoliborzu? Bo ja nie. Jeszcze tylko na praskim brzegu Wisły 
przetrwał sąsiedzki mikrokosmos, którego składniki, np. lokatorzy ci 
sami od lat, sklep spożywczy w przyziemiu kamienicy czy knajpa na 
rogu, trwały niezmiennie, „od zawsze”. Tylko w takim, nienaruszonym 
przez wojnę środowisku „ludek Wiecha” miał rację bytu. Treść twór-
czości pisarza pozostała jednak ta sama. Pan Piecyk i Walery Wątróbka 
ciągle komentowali życie lewobrzeżnej części miasta bądź Warszawy 
jako całości. O ile przed wojną Wiech opisywał życie stolicy poprzez 
plastyczne odwzorowanie typów ludzkich i zachowań społecznych, 
o tyle jego powojenna twórczość to swoista kronika dziejów socjali-
stycznej Warszawy z jej instrukcjami, regulaminami, usprawnieniami, 
racjonalizacjami itd., ale Warszawy centralnej, lewobrzeżnej. Szmulki 
i Targówek są na ogół tylko wzmiankowane.

Wiech to lekcja martwego języka
Z tym, niestety, muszę się zgodzić. Stołeczna gwara (i ta autentyczna, 

i ta „wiechowa”) wyszła z powszechnego użycia. Kataklizm II wojny 
światowej zmiótł z powierzchni ziemi tamto miasto razem z językiem 
jego dzielnic. Napływający nowi warszawiacy przywozili swoją kulturę, 
język i obyczaje. Gwara warszawska, niewyczerpane źródło inspiracji 
pisarza, stała się językiem martwym. Oczywiście Wiech, bezbłędnie 
wychwytujący nowinki lingwistyczne, próbował ubarwiać język swojej 
twórczości, sprawiać, by ciągle się rozwijał. To już jednak nie było to. 
Cienkiej strużyny nie da się porównać z rwącym potokiem. Ponadto 
Warszawa, mimo rozlicznych problemów, parła ku nowoczesności. 
Dorastały kolejne pokolenia, które gwarę znały już tylko z felietonów 
Wiecha. Na co dzień ludzie ci mówili zupełnie innym językiem. 
Pisarstwo Stefana Wiecheckiego straciło swoją unikatową moc, nie 
inspirowało już języka ulicy. Jednak wciąż miało i ma niezaprzeczalną 

zaletę: jest po prostu niesamowicie zabawne. Wiech to wybitny 
pisarz, ale przecież humorysta. Dzięki temu czas poświęcony na 
lekturę jego dorobku nigdy nie będzie czasem straconym. Może to 
i lekcja języka martwego, ale jakże zabawnego.

Gdyby tylko wydawcy chcieli to wreszcie zrozumieć. Gwoli ści-
słości – Stefan Wiechecki nigdy nie miał do nich szczęścia. Swój 
pierwszy zbiór opowiadań, zatytułowany „Znakiem tego”, zmu-
szony był wydać własnym sumptem – nie było zainteresowanych 
drukiem. Dopiero gdy cały nakład rozszedł się w dwa tygodnie, do 
autora zgłosili się skruszeni wydawcy z gotowymi umowami 
w sprawie dodruku. Doświadczenia ostatnich 20 lat wolnego 
rynku niezbicie dowodzą, że w wypadku prozy Stefana 
Wiecheckiego „nauka poszła w las”. Tylko zapałowi Roberta 
Stillera zawdzięczamy możliwość lektury przedwojennych opo-
wiadań Wiecha wydanych w formie książkowej. Na ponury żart 
zakrawa fakt, że drukuje je firma z... Krakowa. Warszawscy 
wydawcy powiedzieli „nie”. A co z powojennymi felietonami? Te 
wydane w formie książkowej można znaleźć w antykwariatach, 
inne wciąż czekają na swojego odkrywcę. Jeżeli znowu będzie to 
krakus, to Warszawa po raz drugi zostanie fatalnie obcięta.

Stefan Wiechecki, „Piąte przez dziesiąte”, PIW, Warszawa 1970;
 „Mąż za tysiąc złotych”, pod red. Roberta Stillera,  

wyd. Etiuda, Kraków 2001

Zbiory opowiadań i felietonów Stefana Wiecheckiego:
„Znakiem tego” (1936); „Wysoka eksmisjo!” (1937); „W ząbek 

czesany…” (1938); „Syrena w sztywniaku” (1938); „Ja panu poka-
żę!” (1938); „Piecyk i S-ka” (1939); „Wiadomo – stolica” (1945); 
„Spacerkiem przez Poniatoszczaka” (1946); „G jak Gienia” 
(1948); „Helena w stroju niedbałem, czyli królewskie opowieści 
pana Piecyka” (1948); „Z bukietem w ręku” (1949); „Do wyboru, 
do koloru” (1950); „Na perłowo” (1951); „Spokojna głowa” 
(1952); „Szafa gra” (1955); „Śmiej się pan z tego” (1956); „Zero 
do kółka” (1956); „Wariackie papiery” (1957); „Rodzina 
Mortusiaków” (1959); „Dryndą przez Warszawę” (1960); 
„Warszawa da się lubić” (1962); „Ksiuty z Melpomeną” (1963); 
„Wątróbka po warszawsku” (1965); „Wisła się pali” (1967); 
„Śmiech śmiechem” (1968); „Przez lufcik” (1972); „A to ci 
polka” (1974). 

Powieści:
„Cafe >Pod Minogą<” (1947), „Maniuś Kitajec i jego ferajna” 

(1960)
Wspomnienia:
„Piąte przez dziesiąte” (1970)
W edycji opowiadań przedwojennych pod redakcją Roberta Stillera do 2010 r. 

ukazały się:
„Bitwa w tramwaju” ; „Zakochany złodziej”; „Mąż za tysiąc 

złotych”; „Głowa spod łóżka”; „Trup przy telefonie”; „Skarby 
w spodniach”; „W sidłach demona”; „Fatalna czternastka”; 
„Czaszka w rondlu”; „Wytworny rzeźnik”.   

Krytycy  
nie odmawiali 

Wiechowi poczucia 
humoru, 

wyobraźni, 
wrażliwości 
językowej,  

ale lekceważyli 
jego twórczość. 
Felietonista? 
Ostatecznie. 
Ale pisarz? 

Prozaik? Nigdy!
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„Muzeum może być sanktuarium sztuki albo miejscem roz-
rywki. Ja wyobrażam sobie taką instytucję, która nie boi 

się mówić o wszystkim, co ma znaczenie dla społeczeństwa polskie-
go. Widzę muzeum jako forum dla dyskusji” – tłumaczy profesor 
Piotr Piotrowski, od ponad roku dyrektor warszawskiego Muzeum 
Narodowego. Jego otwarte podejście do szerokiej tematyki ściera się 
jednak z praktyką muzealną, która jest zastała i konserwatywna. Sam 
pomysł, aby zrobić wystawę o mniejszościach seksualnych w tak 
prestiżowym miejscu, oburzył kręgi konserwatywne. Radykalne 
poglądy i pomysły organizacyjne dyrektora wywołały konflikt 
z zespołem. Pracownicy i kuratorzy żądają jego dymisji. Zarzucają 
mu, że bywa apodyktyczny, że jest rygorystą i radykałem. Piotr 
Piotrowski ma jednak wizję, jak po wielu latach stagnacji zmoderni-
zować placówkę i stworzyć dobre muzeum. Trafność jego nominacji 
powinna być oceniona poprzez jakość kolejnych wystaw. Trzeba więc 
dać mu czas. Wierzę w ludzi z wizją. Jednak bez dialogu i współdzia-
łania z pracownikami nawet profesor Piotrowski nie będzie mógł 
zrealizować swojej misji.

Lorne Liesenfeld
Tego lata warto odwiedzić Muzeum Narodowe. Na 
wystawach „Mediatorzy” i „Ars Homo Erotica” będzie 
można obcować ze sztuką, która jednych zachwyci, 
innych zaskoczy, jeszcze innych oburzy, ale nikogo 
nie pozostawi obojętnym

Wakacje  
w Muzeum 
Narodowym

Poznański kurator Tomasz Wendland urządził wystawę „Mediatorzy” 
w dwóch piętrowych kontenerach ustawionych przed Muzeum 
Narodowym. Umieszczono tam 21 prac artystów z czterech konty-
nentów – zdjęcia, rzeźby, filmy i instalacje multimedialne. 

Wszystko w najlepszym porządku!
Do kontenerów wchodzę przez wibrującą klatkę z siatki drucianej 

autorstwa Sławomira Sobczaka, która drga tak mocno, tak niespodzie-
wanie, że sam też zaczynam dygotać. Potem słyszę: „Dziś jest taki 
piękny dzień, fajnie!”. Młoda matka otwiera okno pawilonu i głęboko 
wdycha świeże powietrze. Idealna rodzina. Dwoje dzieci bawi się 
w ogrodzie. Ćwierkają ptaki. Ale usłyszane przed chwilą zdanie jest 
wciąż powtarzane, i to za każdym razem z inną intonacją, co zaczyna 
budzić niepokój. Ta wideoinstalacja austriackiego artysty Roberta 
F. Hammerstiela, zatytułowana „Wszystko w najlepszym porządku!”, 
uświadamia nam, że życie składa się z banalnych, pustych powtórzeń.

Z kolei Chigusa Muro z Kioto puszcza film w zwolnionym tempie; 
kolejne klatki, oglądane jak fotografie, dają odbiorcy czas na refleksje. 
Na filmie młoda kobieta z długimi czarnymi włosami wisi głową na 
dół w parku, ciało delikatnie huśta się na wietrze, koniuszki palców 
dłoni muskają trawę. Tyle że sfilmowane jest to do góry nogami, więc 
kobieta wisi „z dołu do góry”.

Chociaż w kontenerach dominują wideoinstalacje, „mówiące” 
obiekty również mają tam swoje miejsce. Artyści w „Mediatorach” już 
nie tworzą „ręcznie” dzieł sztuki. Biorą przedmioty z otoczenia, filmu-
ją, stając się mediatorami między obiektem, dźwiękiem, obrazem 
a widzem. Dziś artysta jest pogromcą, który pozwala tańczyć emo-
cjom. Pokazane prace przedstawiają realny świat, ale sposób ich arty-
stycznego ujęcia ujawnia przerażającą sztuczność rzeczywistości. 
Codzienność staje się surrealistyczna. Tomaszowi Wendlandowi udało 
się zrobić dobrą wystawę. Umiejętnie prowadzi widza z przestrzeni do 
przestrzeni, od emocji do emocji, ze świata codzienności do nowego 
świata wyobrażeń.

Razem, choć różne
Na wernisażu Tomasz Wendland podsumował swą ekspozycję sło-

wami „Razem, choć różne!”. To motto pasuje również do wystawy 
kuratora Pawła Lechkowicza „Ars Homo Erotica”. Kiedy na jej otwar-
ciu w ciepły warszawski wieczór dyrektor Piotrowski przedstawiał 

Z lewej: Chigusa 
Muro, „If you were 
born on the ground, 

what would be 
there?”

Magnus Bjerk, „The 
inside of the outside 

of the inside (2)”

Robert 
F. Hammerstiel, 

„Wszystko  
w najlepszym 
porządku!”
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młodego kuratora, dostał on owacje od przybyłych z całej Polski 
homoseksualistów, ale nie tylko. 

„Ars Homo Erotica” to przede wszystkim wydarzenie polityczne. 
Mówi się o „walce” i o „demokratyzacji płci”. Przez to cierpi jakość 
wybieranych przez kuratora eksponatów. „Niech nas zobaczą!” jest 
myślą przewodnią tej wystawy. Przesłanie jest jasne: Muzeum 
Narodowe ma być instytucją dla wszystkich Polaków. 

Na wystawie można oglądać nagie męskie ciała jako estetyczne 
obiekty pożądania – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn! W „Akcie 
męskim na tle pejzażu” z 1887 r. Maurycego Trębacza skóra mężczy-
zny jest biała, a jego pośladki wydają się pulchne jak u kobiety. Kurator 
odkrył w akademickim akcie ogromny potencjał wzbudzania namięt-
ności. „Święty Sebastian” to z kolei kolekcja licznych dzieł poświęco-
nych tej największej homoerotycznej ikonie chrześcijaństwa i jej wcie-
leniom, od renesansowego malarstwa po współczesne wideo.

W „Imaginarium lesbijskim” obrazy z XIX wieku, przedstawiające 
Safonę czy Dianę, zostały zestawione ze współczesnym filmami wideo 
i fotografiami. Na wideo Anny Daučikovej „Kissing Hour” z 1997 r. 
na ekranie widać ogromne przerażające wargi, poruszające się jak 
w konwulsjach. Fotografie z cyklu „La Sorcière” pokazują jeszcze inne 

kobiece wargi, również ogromne, wilgotne i błyszczące. Najciekawiej 
przedstawieni są jednak hermafrodyci. Ludzie „dwupłciowi” mają na 
obrazach po dwie dusze, są mediatorami między płciami, obdarzony-
mi nadludzką mocą.

Sztuka wolności
Więc wszyscy w wakacje do Muzeum Narodowego! Tym, którzy już 

widzieli obrazy o tematyce homoseksualnej w Internecie, połączenie 
różnych stylów, mediów i epok na wystawie poszerzy horyzonty. Dla 
tych, których szokuje już sama tematyka ekspozycji, obecność jest 
obowiązkowa! A tych, którzy są przekonani, że sztuka współczesna do 
nich nie przemawia, skuszą niezwykłe klimaty i oryginalna prezentacja 
wystawy. 

I „Mediatorzy”, i „Ars Homo Erotica” są ważnymi wydarzeniami 
kulturalnymi dla Warszawy i dla Polski. Są artystycznymi manifestacja-
mi dwóch mądrych kuratorów. Prawdy nie powinniśmy szukać jedynie 
w samych eksponatach. Obie te wystawy są przejawem wolności życia 
artystycznego w Polsce. Seksualność jest jak miłość: po prostu jest. 
I dobrze, że jest.        

„Mediatorzy”, do 8 sierpnia; „Ars Homo Erotica”, do 5 września

Z lewej: Maurycy 
Trębacz, „Akt męski 

na tle pejzażu”

Anna Daučiková, 
„Kissing Hour”
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Kamienice  
samotnice

Maria Terlecka

Niektóre oderwał od sąsiednich murów wiatr 
historii. I teraz stoją osamotnione, zanurzone 
w swojej osobności, a przecież kiedyś otulały się 
nawzajem. Zatrzymywały zimne podmuchy i miej-
skie przeciągi. Było im przytulniej i raźniej.

Na ulicy Stalowej ze zwartej pierzei wydłubano 
z różnych powodów wiele kamienic. Niektóre 
znalazły się w pustce bez nazwy, ani to podwórko, 
ani skwer, ani plac zabaw, odsłonięte oficyny, goła 
pylista gleba. Stojące przy Stalowej drewniaki 
wspierały sąsiednie mury. Drewniane domy roze-
brano, odsłoniły się szczyty kamienic.

Wiele samotnic pozbawiła wsparcia wojna. Na 
ich frontach resztki świetności i smutek dekaden-
cji. Może doczekają odnowy, może pójdą pod kilof 
i ustąpią miejsca szklanym wieżowcom.

Są w Warszawie przedwojenne, od zarania osob-
ne, postawione w pustce domy. Przy Zamoyskiego, 
nieopodal portu Praskiego, stoi taki, w zamyśle był 
początkiem zwartej zabudowy, ale los sprawił, że 
dalszego ciągu nie było. Przyszłość tej kamienicy 
w gwiazdach zapisana. 

Wzruszający w swojej samotności i osobliwości 
jest stojący przy rondzie Żaba drewniak z przeło-
mu XIX i XX wieku. On nigdy nie miał wsparcia. 
Czy raźniej mu w towarzystwie nieczynnego 
cmentarza Żydowskiego, nie wiem. Stoi z przy-
zwyczajenia, jest ewenementem w przestrzeni 
ronda; naprzeciwko wyrósł apartamentowiec, 
w miejscu po starej piekarni stacja benzynowa, 
z boku drewniaka ponure, nagrobne kamieniar-
stwo. Nękają ów dom hałaśliwe autobusy i tram-
waje, ale też koi i kołysze do snu szum brzóz i sosen 
z kirkutu.

Od zarania samotne i osobne są bloki wielkich 
osiedli, gdzie wieżowiec do wieżowca nie przylega. 
W pustej między nimi przestrzeni hulają wietrzy-
ska. Bloki stoją przeważnie bezładnie, czasami 
koncentrycznie, zakomponowane jak formy, a nie 
jak domy i przypominają kamienne megality 
Stonehenge sprzed około czterech tysięcy lat, ale 
już bez ich urody i tajemniczej astronomicznej 
funkcji.

Z notatnika miastoluba

Lato na Zamku Królewskim
W ramach wystawy na Zamku Królewskim „Leonardo da 

Vinci – Dama z gronostajem i inne arcydzieła ze zbiorów 
Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie” prezentowane są 
– oprócz tytułowego obrazu Leonarda da Vinci – m.in. dzieła 
Rembrandta: „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, 
„Uczony przy pulpicie” i „Dziewczyna w ramie obrazu”. 
W Ogrodach Zamku Królewskiego można z kolei oglądać 
wystawę rzeźb „Abakanowicz. Nareszcie w Warszawie!”. Składa 
się na nią grupa słynnych „Bambini” (83 sztuki) oraz monu-
mentalna „Głowa”. Prezentacja rzeźb w ogrodach ma zrekom-
pensować wielbicielom sztuki Magdaleny Abakanowicz brak 
stałej ekspozycji jej prac na Zamku.

W Arkadach Kubickiego przez cały okres wakacji można uczestniczyć w multikulturalnym pro-
jekcie „Królewskie Arkady Sztuki”. Jego program składa się z części teatralnej oraz muzyczno- 
-tanecznej. Publiczność może posłuchać muzyki z różnych epok, zobaczyć przedstawienia baletowe 
oraz spektakle teatralne zespołów prezen-
tujących swoją twórczość w przestrzeni 
otwartej, takich jak Teatr Snów czy Teatr 
Strefa Ciszy. W przedsięwzięciu bierze 
udział ponad 300 artystów. 

Do końca lipca trwać będą na dziedziń-
cu Zamku Ogrody Muzyczne. Podczas 
tegorocznej, jubileuszowej edycji tego jed-
nego z największych wydarzeń muzycz-
nych w stolicy prezentowane są zespoły 
i utwory artystów belgijskich (1 lipca roz-
poczęła się prezydencja Belgii w UE, 
a Ogrody Muzyczne – tradycyjnie już – honorują kulturę kraju aktualnie przewodzącego Europie). 
Na tegorocznym festiwalu  nie brakuje oczywiście muzyki Fryderyka Chopina – obok koncertów 
odbywają się pokazy filmowe oraz spektakle teatralne inspirowane twórczością kompozytora. 
M.in. w trakcie niedzielnego cyklu „Popołudnia z Chopinem” publiczność ma szansę posłuchać 
recitali sześciu uczestników tegorocznego konkursu chopinowskiego. W poniedziałki w ramach 
cyklu „Fortepian 200 lat później” występują współcześni pianiści z Japonii, Hiszpanii, Stanów 
Zjednoczonych, Holandii i Francji.

Zamek Królewski; wystawy do 30 września
Arkady Kubickiego, „Królewskie Arkady Sztuki”; do 12 września

Dziedziniec Wielki Zamku Królewskiego, Ogrody Muzyczne; do 31 lipca

Spacer z Chopinem
Ekspozycja w Muzeum Niepodległości ukazuje polską kulturę XIX w., której wielkim współtwórcą 

był Fryderyk Chopin. Wystawa przemawia zarówno środkami tradycyjnymi – prezentując unikatowe 
obrazy i marmurowe rzeźby, jak i współczesnymi – poprzez wykorzysta-
nie nowoczesnych multimedialnych form przekazu. W ramach spotkań 
towarzyszących ekspozycji planowany jest wykład Stefana Mieleszkie-
wicza o meblach z I poł. XIX w. (28 lipca, godz. 17) oraz zwiedzanie 
wystawy połączone z godzinnym spacerem „Śladami Chopina po 
Warszawie” (14 sierpnia, godz. 10, 11.30, 13).

Muzeum Niepodległości; do października

Jay Gottlieb, uczestnik tegorocznych Ogrodów Muzycznych

„Miotełka”, J. N. Lewicki, J.L. Wemmer, ok. 1830
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 Wystawa Sikory
W Kordegardzie Chopin 2000 do końca 

lipca można oglądać wystawę zdjęć „Chopin. 
Nastroje kompozytora w fotograficznych obra-
zach Tomka Sikory”. Fotografie przedstawiają 
wizję nostalgicznej Polski, za jaką kompozytor 
miał tęsknić na emigracji. Wystawie towarzyszy 
prezentacja filmu „Fryderyk Chopin” ze zdję-
ciami Tomka Sikory i muzyką Chopina 
w wykonaniu Katarzyny Kraszewskiej. 

 Letni przegląd LD
Do 1 sierpnia potrwa Letni Przegląd Teatru 

Laboratorium Dramatu. Spektakle są grane 
w LD i w klubie Obiekt Znaleziony. W progra-
mie m.in. premiera dramatu Zyty Rudzkiej 
„Cukier Stanik”, nowa wersja „Przylgnięcia” 
Piotra Rowickiego i monodram „Jordan” 
w reżyserii Agnieszki Glińskiej.

 Grygar w Foksal
Do 20 sierpnia w Galerii Foksal można oglą-

dać wystawę Milana Grygara, nestora sztuki 
czeskiej, który w swojej twórczości ukazuje 
relacje między obrazem, dźwiękiem i przestrze-
nią. Ekspozycja przedstawia dokumentację 
akcji Grygara z lat 1969, 1973, 1982. Prezen-
tację multimedialną dopełniono zdjęciami 
z tych wydarzeń, a także Akustycznymi Ry- 
sunkami i Rysunkami/Partyturami.

 Mazowiecka ART
28 sierpnia odbędzie się festiwal Mazowiecka 

ART. Ulica Mazowiecka zostanie zamknięta 
dla samochodów, stając się jedną wielką wysta-
wą prac członków Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Poza pokazem współczesnych dzieł 
sztuki 10 godzin imprezy wypełnią warsztaty 
i zabawy plastyczne, pokazy multimedialne 
oraz koncerty, m.in. muzyki jazzowej Klubu  
Tygmont.

 Sportowe Kino. Lato.
Do 28 sierpnia na Dziedzińcu Zamku 

Królewskiego publiczność ma okazję zobaczyć 
najsłynniejsze filmy o tematyce sportowej 
w ramach letniego festiwalu filmowego „Kino. 
Lato.”. Każdy weekend poświęcony jest innej 
dyscyplinie. 

 Wakacyjny Ursus
W lipcu i sierpniu w parkach Ursusa będą 

organizowane koncerty i przedstawienia plene-
rowe. Będzie można m.in. posłuchać jazzu 
i  muzyki operetkowej, obejrzeć występy kaba-
retu czy film w kinie plenerowym.
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e Mozart w Warszawie
Festiwal muzyki Mozarta od czasu 

swojego powstania w 1991 r. cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Podczas 
tegorocznego XX Festiwalu Mozar-
towskiego – podobnie jak w poprzed-
nich – można posłuchać utworów 
kompozytora w wykonaniu War-
szawskiej Opery Kameralnej. Przedsta-
wienia operowe wystawiane są każdego 
dnia. Oprócz tego imprezie towarzyszą 
koncerty m.in. utworów oratoryjnych, 
symfonicznych i kameralnych Mozarta. 
Festiwal to czasami jedyna możliwość zobaczenia i  wysłuchania znanych oper w wykonaniu artystów 
o międzynarodowej sławie. Program dostępny na stronie www.operakameralna.pl.

Teatr WOK, Sala Wielka Zamku Królewskiego; do 26 lipca

Cokół dla Sztafety
W czerwcu została podpisana umowa na opra-

cowanie projektu aranżacji otoczenia rzeźby 
„Sztafeta” Adama Romana – w tym nowego 
cokołu, na którym już za rok stanie na tle 
Stadionu Narodowego spiżowy (w miejsce zmur-
szałego betonowego) monument. Obecnie 
Narodowe Centrum Sportu i Międzyuczelniany 
Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
gromadzą fundusze na realizację nowej rzeźby. 
Jako że „Stolica” od sześciu miesięcy wspiera medialnie całe przedsięwzięcie, podajemy numer konta 
bankowego, na które można dokonywać wpłat na odlew nowej „Sztafety”: 58 1240 6247 1111 0000 
4980 1369; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, MIKiRDS, 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie 
Przedmieście 5.

Iluzjon poleca
W Iluzjonie trwa przegląd filmów pod hasłem 

„Celuloidowa Ars Homo Erotica”, obrazujący wątki 
homoseksualne w historii kina, od epoki Wielkiego 
Niemowy aż po produkcje najnowsze. Można zobaczyć m.in. „Puszkę Pandory”, „Michaela”, 
„Dziewczęta w mundurkach”, „Smak miodu”, a z najnowszych: „Samotnego mężczyznę” i „Capote’a”. 
Ponadto, z okazji przypadającej 24 lipca 110. rocznicy urodzin Aleksandra Żabczyńskiego – aktora, 
który przed wojną bił rekordy popularności – Iluzjon pokaże pięć filmów z jego udziałem i dokument 
z 2009 r. „Ty nie zapomnisz mnie” Marka Maldisa – filmowy zapis bogatej biografii artysty.

Kolejny cykl proponowany przez kino Iluzjon na wakacje obejmuje filmy portretujące wolne od 
wielkomiejskiego zgiełku życie prowincji. W tym cyklu znalazły się m.in. „Nad rzeką, której nie ma” 
i „Kobieta z prowincji” Andrzeja Barańskiego, a także „U Pana Boga za piecem” Jacka Bromskiego. 

Iluzjon Filmoteki Narodowej, www.fn.org.pl

„Uprowadzenie z Seraju”
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Teatr bez przerwy
Nie wszystkie teatry zawiesiły swoją działalność na okres wakacji. „Komedia o duszy niemieckiej” – taki 

podtytuł nosi sztuka „Przed odejściem w stan spoczynku” w reżyserii Michała Kotańskiego, najbliższa pre-
miera Teatru Studio. Autor utworu Thomas Bernhard w swojej twórczości porusza trudne tematy więzi 
rodzinnych, pokazując – często perwersyjne – relacje pomiędzy bohaterami. Rozlicza się również z nazistow-
ską przeszłością Niemców, w mistrzowski sposób ukazując psychikę uwikłanego w ponurą przeszłość miesz-
czucha. W spektaklu, który będzie miał swoją premierę 4 września, zagrają Ewa Dałkowska, Agnieszka 
Roszkowska i Mirosław Zbrojewicz. 

Niemal przez całe wakacje będą czynne Teatr Polonia i Och-teatr. I oferują trzy nowe tytuły: „Zaświaty, czyli 
czy pies ma duszę?”, czarną komedię Jerzego A. Masłowskiego w reżyserii Marii Seweryn (Och-teatr), 
„Przygodę”, sztukę, której autorem jest znany węgierski pisarz Sandor Marai (Teatr Polonia), i spektakl tanecz-
ny „Flamenco namiętnie”, przedstawiany na placu Konstytucji. W lipcu i sierpniu będzie można również 
zobaczyć znane już spektakle obydwu teatrów, m.in. „Białą bluzkę” z mistrzowską rolą Krystyny Jandy. Fo
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Jazz na Starówce
XVI Międzynarodowy Festiwal Jazz na Starówce to 

jedna z największych imprez kulturalno-muzycznych 
w Warszawie. Imponująca liczba słuchaczy, którzy co roku 
przybywają na staromiejski rynek, świadczy o popularno-
ści i wysokim poziomie festiwalu. Podczas tegorocznej 
edycji można posłuchać artystów światowej sławy repre-
zentujących różne style muzyczne (m.in. latin jazz,  
flamenco). Szczególnie polecane są koncerty mło- 
dych, wschodzących gwiazd muzyki jazzowej: Alfreda 
Rodrigueza – protegowanego Quincy Jonesa, oraz Grace 
Kelly – amerykańskiej saksofonistki. Koncerty odbywają 
się przez całe wakacje w soboty. Wstęp wolny.

Rynek Starego Miasta; do 26 sierpnia

Festiwal pieśni 
Podczas tegorocznego X Festiwalu 

Pieśni Kompozytorów Polskich można 
posłuchać utworów z repertuaru m.in. 
Fryderyka Chopina, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Józefa Elsnera, Sta-
nisława Moniuszki i Karola Szy-
manowskiego w wykonaniu czołowych 
śpiewaków operowych. Koncerty od- 
bywają się w wilanowskiej Oranżerii 
w lipcowe soboty i niedziele. Festiwal 
organizuje Fundacja Filharmonia 
im. Romualda Traugutta. Wstęp na 
koncerty jest bezpłatny. 

Muzeum Pałac w Wilanowie; do 25 lipca

Notatnik warszawski
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 Afrykańskie warsztaty
Centrum Łowicka i Fundacja Afryka Inaczej 

przygotowały specjalny program wakacyjny 
dla najmłodszych (i nie tylko) poświęcony 
kulturze Afryki. Podczas „Afrykańskiego lata 
w mieście”, które potrwa do 4 września, można 
wziąć udział w warsztatach tanecznych, bęb-
niarskich, malowania henną oraz koncertach 
zespołów afrykańskich. Przewidziane są rów-
nież spotkania z rodowitymi mieszkańcami 
Afryki, którzy opowiedzą ciekawostki o swo-
ich krajach.

 Praski wrzesień
Od 2 do 21 września w podziemiach Katedry 

św. Floriana na Pradze będzie można odwiedzać 
wystawę „Praga – wschodni szaniec Warszawy” 
przygotowaną przez absolwentów praskiego 
Liceum im. Króla Władysława IV. Z okazji 
przypadającej w tym roku 100. rocznicy 
powstania Związku Harcerstwa Polskiego – 
oprócz pamiątek związanych z praskim wrze-
śniem 1939 r. – znajdą się na niej m.in. ekspo-
naty dokumentujące historię i czyny ZHP, 
w tym Szarych Szeregów. 

 Rzeźby w ogrodzie
Związek Polskich Artystów Plastyków zorga-

nizował wystawę rzeźby w atrium hotelu 
Novotel. Jest to początek cyklicznych imprez 
mających na celu promowanie sztuki w miej-
scach użyteczności publicznej oraz w przestrze-
ni architektonicznej. Wystawa przeznaczona 
jest nie tylko dla gości hotelowych, ale również 
dla koneserów sztuki. 

 Kino pod chmurką
Przez cały okres wakacji na terenie parków 

warszawskich można oglądać filmy o różnorod-
nej tematyce, np. cykle filmowe Bollywood. 
W plenerowym kinie planowane jest wyświe-
tlenie ponad 80 obrazów. Projekcje odbędą się 
m.in. w parku Praskim, parku im. gen. Józefa 
Sowińskiego oraz na Polu Mokotowskim. 
Repertuar na stronie www.filmowastolica.pl; 
wstęp wolny. 

 Lato z Radiem
W czerwcu ruszyła najpopularniejsza audycja 

wakacyjna Programu 1 PR „Lato z Radiem”. Jak 
co roku przygotowano wiele atrakcji zarówno 
podczas trwania programu, jak i w czasie kon-
certów granych w całej Polsce. Relacje z wyda-
rzeń z trasy Lata z Radiem w każdą sobotę 
i niedzielę aż do końca sierpnia w Programie 1. 

R
o
zm

a
it

o
ś
c
i 

k
u

lt
u

ra
ln

e

Uśmiech Fryderyka
Muzeum Karykatury udowodniło, że dzieje 

polskiego kompozytora mogą być również 
inspiracją dla satyryków i humorystów. Świad-
czy o tym wystawa „Uśmiech Chopina” zawie-
rająca prace wyłonione w międzynarodowym 
konkursie satyrycznym zorganizowanym przez 
muzeum. Ponad 500 autorów z 52 krajów świa-
ta nadesłało dzieła przedstawiające Fryderyka 
Chopina z przymrużeniem oka. 

Muzeum Karykatury; do października

Sztuka Dzanabadzara
W Muzeum Etnograficznym po raz pierwszy w Europie 

można zobaczyć dzieła mistrza Dzanabadzara. Był on wybit-
nym mongolskim politykiem XVII stulecia, głową państwa, 
dyplomatą, przywódcą duchowym, filozofem, poliglotą, a jed-
nocześnie poetą i rzeźbiarzem. Eksponaty na wystawę 
„Mediacje. Sztuka Dzanabadzara i jego szkoły” – rzeźby i pisma 
– przywieziono aż z Mongolii, gdzie uznawane są za bezcenne 
skarby narodowej kultury. Dzanabadzar, nazywany przez bada-
czy Leonardem da Vinci Wschodu, jest jedną z najbardziej 
czczonych postaci w mongolskim buddyzmie.

Muzeum Etnograficzne; do 29 lipca

Festiwal organowy
W każdą niedzielę odbywają się koncerty organowe. Zostały one zorganizowane w ramach XVII 

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”. Wśród zaproszonych arty-
stów znaleźli się m.in. Jean-Paul Imbert, jeden z najwybitniejszych francuskich organistów, Giampaolo Di 
Rosa, multiinstrumentalista i kompozytor z Portugalii, oraz Donato Cuzzato, włoski wirtuoz organowy.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela; do 19 września

REKLAMA 

„Zielona Tara”, Dzanabadzar

„Fryderyk Szopen dla obcokrajowców i początkujących”, 
Adam Pękalski / I nagroda

Notatnik warszawski
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Casanova w Warszawie
Danuta Szmit-Zawierucha

W Warszawie nie pozostały po nim materialne pamiątki, może tylko 
jakieś ślady w dawnych listach, portretach, chusteczkach przytykanych 
do oczu, gdy odjeżdżał do innej? Kawaler Giovanni Jacopo Casanova 
di Seingalt, obdarzony niepospolitą inteligencją i dowcipem mędrca, 
zjawił się w Warszawie, stwarzając wrażenie, że jest tu tylko przejaz-
dem. Dość długo bawił w Petersburgu, gdzie rozmaite prowadził roz-
mowy, jakoby także z Katarzyną Wielką. Casanova nadzwyczajnie 
podobał się paniom, gdyż „głos miał ciemny, a usta natrętne”.

Polska stolica zachwyciła przybysza z dalekich stron. Musiała ciągnąć 
się za nim różnorodna sława, skoro przyjął go na salonach sam książę 
Adam Czartoryski. Było to w rezydencji magnata na rogu Senatorskiej 
i Żabiej. Gromadziły się tam wybitne persony, choćby biskup i poeta 
Ignacy Krasicki czy słynąca z urody Izabella Czartoryska, którą 
Casanova uwiódł, choć niewykluczone, że to ona jego uwiodła, gdyż 
od uciech życia nigdy nie stroniła. Skandal jednak zaczął się nie od 
Czartoryskiej, lecz od włoskiej tancerki Binetti, którą Casanova znał 
z dawnych jeszcze lat. Miała Binetti rozmaitych wielbicieli, a wśród 
nich znajdował się także Ksawery Branicki, wielki i możny pan. Miała 
też niechętnych sobie, choćby Stanisława Lubomirskiego, który ani 
tancerki, ani jej sztuki nie mógł po prostu znieść. Nie lubił jej także 
dyrektor teatru – Tomatis, który – jak mawiano – wręcz poniżał pięk-
ną Włoszkę. A ona pałała żądzą zemsty. I odwetu. I pragnieniem 
rewanżu. Coraz silniejsze były w niej te emocje. Postanowiła zatem 
wykorzystać do intryg rozkochanego w niej Ksawerego Branickiego. 
Branicki był znanym hajdamaką, lampartem i oczajduszą. Pod byle 
pretekstem posprzeczał się z Tomatisem i wynajął stangreta, by go 
spoliczkował. Trudno było doprawdy o większą zniewagę. Nie dość, że 
policzek, to jeszcze wymierzony przez stangreta! Ale Tomatis, czło-
wiek słaby i ugodowy, nie zażądał pojedynku i nie rzucił Branickiemu 
rękawicy. Pełen smutku poszedł cierpieć do domu.

Tymczasem Branicki ostro skłócił się z Casanovą, który rzucił mu 
stanowcze wyzwanie i oznajmił, że będzie pojedynkował się o honor 
pięknej damy. Na takie dictum Branicki wezwał sekundantów. 
Pojedynek odbył się o brzasku. Ranni zostali obydwaj panowie. 
Casanova „brzuch rozdarł Branickiemu, nie naruszając wnętrzności”, 
Branicki zaś przestrzelił lewą rękę Włocha. Ludzie Branickiego chcieli 
Casanovę pojmać i przekazać służbom, ale Branicki nakazał, by ode-
szli, a Casanovie rzucił sakiewkę z pokaźną sumą pieniędzy, by miał za 
co wylizać się z ran. Toteż wylizywał się przez parę tygodni u ojców 
reformatów, którzy ziołami jego ból koili. Obydwaj panowie bardzo się 
polubili, a Casanova po wyjeździe z Warszawy (udał się w świat po 
nowe przygody), ilekroć mówił o Polsce, tylekroć przywoływał 
Branickiego. „Druhem mi był” – kończył zawsze swoje opowieści.

Opowieści warszawskie

REKLAMA 

Zwycięskie bitwy przed katedrą
W sierpniu przed praską katedrą św. Floriana odbędzie się wielkie wido- 

wisko plenerowe „… rycerstwo Orła Białego…” (1410 – 1683 – 1920) w wyko-
naniu Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, inaugurujące 
obchody 90-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r., określanej jako Cud nad Wisłą. 
Patronat nad imprezą objęli burmistrz Pragi-Północ i biskup ordynariusz die-
cezji Warszawsko-Praskiej. Barwny koncert z wybranymi fragmentami dotycza-
sowych przedstawień CZAWP będzie nawiązywał do trzech przełomo- 

wych momentów w pol-
skiej historii – trzech wiel-
kich bitew: pod Grun-
waldem, Wiedniem i Ra- 
dzyminem, które zmienia-
jąc oblicze Polski, mia- 
ły jednocześnie ogromny 
wpływ na losy Europy. 
Wstęp wolny. (KR)

13 sierpnia, godz. 20
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REKLAMA 

Doceniają naszych
Z przyjemnością odnotowujemy, że nasi autorzy i redaktorzy w ostatnim 

czasie zostali wyróżnieni prestiżowymi nagrodami. W gronie tegorocznych 
laureatów nagród ZAIKS-u – obok m.in. Magdaleny Abakanowicz (nagroda 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuk wizualnych) i grupy znakomitych 
tłumaczy (nagrody w dziedzinie przekładu) – znalazła się nasza redakcyjna 
koleżanka Danuta Szmit-Zawierucha, która otrzymała Nagrodę im. Karola 
Małcużyńskiego za varsaviana. Krystyna Kolińska zaś – pisarka związana ze 
„Stolicą” jeszcze z czasów, gdy pismo było tygodnikiem – została laureatką 
Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida, przyznawanej za wybitne dzieło 
bądź kreację artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu. Nagrodę 
za książkę „Szaniawski. Zawsze tajemniczy” odbierze we wrześniu podczas 
uroczystości na Zamku Królewskim. Z kolei odznakę honorową „Zasłużony 
dla kultury polskiej”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, otrzymała Ewa Kielak Ciemniewska, redaktor naczelna 
„Stolicy”. 

...
Wielkie zainteresowanie i publiczności, i mediów zyskał projekt naszej 

graficzki Magdaleny Hajnosz „Warszawa z głową do góry”. Malarka i fotogra-
ficzka związana z naszym zespołem przygotowała wystawę prezentowaną 
w Domu Spotkań z Historią (do 18 lipca) i materiały do wydawnictwa książ-
kowego o detalu architektonicznym Warszawy. Album ukaże się jesienią 
w ramach serii Biblioteka Stolicy.
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 Baza varsavianisty

Książka „Ludność Warszawy w XX wieku” z pewnością nie jest lekturą do poduszki, 
ale żaden badacz dziejów miasta nie może jej pominąć z uwagi na bogactwo i niezwykle 
rzetelne uporządkowanie danych dotyczących rozwoju, migracji i struktur społeczności 
Warszawy w podziale na dzielnice. W dziesiątkach tabel, mapek i wykresów przedsta-

wiono przyrost naturalny i zgony, małżeństwa i rozwody, liczeb-
ność podług narodowości, wyznań, profesji, wykształcenia, płci 
i wieku, ruchy naturalne ludności zasiedziałej oraz kierunki 
i poziom imigracji ludności napływowej, a także problem emigra-
cji. Do zasadniczego tekstu autor dodał liczne aneksy, z których 
największe zaciekawienie może wzbudzić zestawienie powojen-
nych warszawskich osiedli mieszkaniowych i liczebności ich 
mieszkańców oraz zestawienie zasobów mieszkaniowych w latach 
1950-2002. 

Andrzej Gawryszewski, „Ludność Warszawy w XX wieku”,  
IGiPZ PAN, Warszawa 2009

 Pantalony i tużurki

Albumowe opracowanie „Moda męska w XIX i na początku XX wieku” nie jest może 
klasycznym varsavianum, ale przecież ubiory to nieodłączny element sztafażu epoki, 
jakże pomocny np. w datowaniu ikonografii. Opracowanie, stanowiące pokłosie wysta-
wy ilustracji z czasopism zorganizowanej na przełomie 2006 i 2007 r. przez Bibliotekę 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
powtarza formułę ekspozycji, 
obficie czerpiąc przecudnej 
urody ryciny z dawnych żurna-
li i gazet. Ilustracjom towarzy-
szą autentyczne podpisy 
i komentarze z epoki w deli-
katny sposób zszyte narracją 
autorki. Objaśnienia niemal 
zupełnie już dziś zapomnia-
nych terminów z pewnością 
wpłyną pozytywnie na rozumienie języka literatury z czasów Bolesława Prusa. 

Lilianna Nalewajska, „Moda męska w XIX i na początku XX wieku. Fashionable,  
dandys, elegant”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

 Warszawa w komiksie

„Komiksowy przewodnik po Warszawie”, publikacja przygotowana 
przez Polskie Stowarzyszenie Komiksowe i Cafe Spokojna, a wydana 
przez Ratusz, jest swego rodzaju antologią tych fragmentów róż- 
nych komiksów, których akcja toczy się w Warszawie. Rysunkowe 
scenki „nanizano” – jak w metrze – na punktowaną stacjami linię, 
toteż czytelnik ma wrażenie zwiedzania miasta z pomocą jakiegoś 
wirtualnego pojazdu. Przewodnik jest elementem programu kwiet-
niowego festiwalu „Komiksowa Warszawa”.

„Komiksowy przewodnik po Warszawie”, Urząd Miasta Warszawa 2010

Varsaviana
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Dorota Sumiƒska
Tegoroczne lato to głównie powódź. Ja nie ucierpiałam 
z powodu wody. Mieszkam blisko Wisły, ale wały 
wytrzymały. One tak, ale moje serce nie. Nie umiem 
zapomnieć widoku psa siedzącego na zalanej budzie

Musiał tam siedzieć, bo łańcuch uniemożliwiał „ewakuację”. 
Mam nadzieję, że ten, kto sfilmował psią opresję, przyszedł 

mu z pomocą. Ale to tylko nadzieja, a ja chciałabym mieć pewność. 
Chylę czoło przed ratownikami udzielającymi pomocy zwierzętom. 
Robili to z dużym oddaniem. Czy byłoby tak samo, gdyby nie for-
malny nakaz ratowania żywego inwentarza? Nie wiem, bo ów nakaz 
wydano nie z powodu miłosierdzia, tylko ze strachu przed nadmia-
rem zwierzęcych zwłok. Zresztą, czy potrzeba aż miłosierdzia, aby 
odpiąć psu łańcuch? Chyba nie. Dopiero w obliczu tragedii wycho-
dzi prawdziwa natura człowieka. Czy uratuje telewizor, czy psa? Czy 
w ogóle może być taki wybór? Moim zdaniem, nie. 

Bardzo boję się powodzi. Nie dlatego, że nie umiem pływać. 
Umiem i to dobrze. Nie dlatego, że straciłabym dorobek życia. Nie 
chciałabym tego, ale wszystko można odtworzyć. Poza życiem. 
A „żyć” w moim domu mnóstwo. Poza ludźmi, jedenaście kotów, 
siedem psów, kilka jeżowych kalek. Nikt z moich ludzkich domow-
ników nie pozostawiłby tych zwierząt na pastwę wody. Mimo to nie 
starczyłoby rąk do ratowania. Mamy ich tylko sześć, a zwierząt jest 
dwudziestka. Ktoś musiałby nam pomóc. Chciałabym, aby ta 
powódź czegoś nas nauczyła. Nie tylko dbałości o wały. Tysiące 

Polaków doświadczyło tragedii na skalę wojny. Teraz czują, czym jest 
„bezdomność”. Towarzyszy im poczucie beznadziei. Mogą liczyć 
tylko na pomoc innych. Tak samo jak porzucony przez ludzi, falę 
powodziową czy inny kataklizm pies. Nie wszyscy straciliśmy wszyst-
ko. Niektórzy mogą nawet coś zyskać. Bo czyż nie jest największym 
sukcesem odnalezienie w sobie współczucia?

Chciałabym, aby ten tekst był apelem do wszystkich Polaków. 
Zróbmy coś z bezdomnością zwierząt. Coś dobrego i konkretnego. 
Wystarczy, że raz w życiu przyjmiemy do rodziny jednego psa lub 
kota w potrzebie. Zamiast kupować sobie reprezentanta modnej rasy, 
skierujemy się do najbliższego schroniska. Weźmiemy tego, który 
najbardziej potrzebuje naszej pomocy. Nie mam pretensji do psów 
rasowych. Rasa nie jest ich winą. Mam pretensję do tych, którzy 
kierują się wyłącznie własnymi zachciankami. Chcą mieć psa takiego 
jak w filmie, takiego jak ma sąsiad czy kolega. Jakby się czuli, gdyby 
czekali na ratunek, ale kolor skóry, oczu czy włosów zdyskwalifiko-
wałby ich jako godnych pomocy? Ale to nie dociera do większości 
społeczeństwa. Liczę, że tegoroczne własne bolesne doświadczenia 
wyzwolą w Polakach to minimum empatii. Minimum, które nakaże 
pochylić się nad „bratem mniejszym” w tarapatach. 

Tym, którzy boją się przygarnąć psa „po przejściach”, służę włas-
nym przykładem. Wszystkie moje psy i koty takie były. Są u mnie 
tylko dlatego, że komuś się znudziły. Nie znam zgodniejszej rodziny 
niż moje psio-kocie stadło. Szymon, kot na trzech łapach, wybaczył 
ludziom straszne okaleczenia. Ktoś urwał mu nogę i ogon, a potem 
wrzucił do śmietnika. Szymon znowu uwierzył, że nie wszyscy ludzie 
są źli. Wita radośnie każdego gościa. Cieszę się, że udało mi się wró-
cić mu tę radość. Misię, suczkę podobną do ratlerka, wyrzucono na 
ulicę jak śmiecia. Była stara i kompletnie zdruzgotana. Dziś, choć lat 
jej nie ubyło, tryska optymizmem. Jamnik Bolek przyjechał ze 
Szczecina. Po jedenastu latach znudził się swojej pani. Miał trafić do 
schroniska. Trafił do mnie. Drapka znalazłam w podwarszawskiej 
miejscowości na śmietniku. Potwornie bał się ludzi. Złapałam go 
tylko dlatego, że ma krótkie nogi, a ja całkiem długie. Kot Lucjan 
zamarzał na Stadionie Dziesięciolecia. Ktoś pozbył się staruszka 
w największe, styczniowe mrozy. To cud, że udało się go „odmrozić”. 
Suczka Lusia jest ze schroniska pod Wołominem. Głuchawa, kulawa, 
ale już szczęśliwa. Mogłabym tak wymieniać jeszcze długo. Jeż 
z dziurą w głowie. Niewidoma kotka. Każde z moich zwierząt ma 
swoją smutną historię. Ja miałam najwięcej szczęścia, bo trafiły do 
mnie. Już nie pamiętają złego i mogę sobie przypisać ten sukces. Tego 
samego życzę wszystkim czytelnikom. Pamiętajcie, receptą na własne 
szczęście jest uszczęśliwianie innych stworzeń Bożych.   

Dorota Sumińska, lekarz weterynarii, pisarka i dziennikarka

Bolek, Drapka, Lusia...
Zwierzę w mieście

Od lewej: Michalina, 
Bolek, Maciuś  

i Kajtek.  
Na górze: Mała Mi
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e-warszawiacy, 
czyli trzeci konkurs „Syrenka w sieci”

Warszawa to nie tylko miasto położone w konkretnej przestrzeni geograficznej: 
na nizinie mazowieckiej, nad Wisłą, ale również w przestrzeni wirtualnej. W ślad za 
nią pojawiają się tam również liczne miejscowości z całego Mazowsza. Dzieje się to 
za sprawą internautów, bloggerów, twórców i gości wirtualnych fotogalerii, grup 
społecznościowych i forów dyskusyjnych. Miesięcznik „Stolica” uważnie śledzi te 
zjawiska i pragnie docenić najbardziej wyróżniające się strony www. 

W tegorocznej edycji konkursu „Syrenka w sieci” wybieramy najlepsze, warszawskie 
i mazowieckie, strony internetowe, blogi, fotoblogi i fora (zwane dalej zbiorczo strona-
mi). Nagrodę przyznaje kapituła złożona z przedstawicieli zespołu redakcyjnego 
„Stolicy” i zwycięzców poprzedniej edycji. Kapituła może również przyznawać wyróż-
nienia. Tegoroczną nagrodę będzie można otrzymać za strony internetowe obecne 
w sieci co najmniej od 1 stycznia do 30 września 2010 r.

Pisemne zgłoszenie stron do konkursu, wraz z uzasadnieniem nie dłuższym niż 
jedna strona maszynopisu, należy przesłać e-mailem na adres promocja@warszawa-
stolica.pl lub pocztą na adres redakcji „Stolicy”: 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 8 
lok. 23, do 30 września (decyduje data stempla pocztowego lub wysłania e-maila) 
z dopiskiem „Nagroda – e-warszawiacy”.

Zgłoszenia stron do konkursu mogą być składane zarówno przez osoby fizyczne, jak 
i prawne. Do konkursu nie będą przyjmowane strony:

• o charakterze komercyjnym i politycznym,
• tworzone przez profesjonalne firmy informatyczne. Kapituła w uzasadnionych 

wypadkach – o ile uzna wykonanie strony przez profesjonalną firmę informatyczną za 
element będący jedynie formą, a nie treścią strony – może odstąpić od tej zasady, pod 
warunkiem jednogłośnej zgody całej kapituły na takie odstępstwo, 

• których twórcami są aktualni członkowie kapituły.

Przyznając nagrody, kapituła będzie brała pod uwagę różne aspekty stron, m.in.:
zawartość merytoryczną, projekt graficzny, twórczą prezentację Warszawy lub 

innych miejscowości czy regionów województwa mazowieckiego, funkcjonalność, 
łatwość nawigowania i ogólne wrażenie estetyczne.

Zasady wyłaniania zwycięzców:
– spośród otrzymanych zgłoszeń drogą jawnego głosowania kapituła wybierze dzie-

sięć stron nominowanych do nagrody „Stolicy”,
– kapituła może przyznać główną nagrodę jednemu lub kilku twórcom strony, wyło-

nionym spośród nominowanych.
Nagrodzeni poza pamiątkowymi dyplomami uzyskają również prawo do publikacji 

na łamach „Stolicy” całostronicowego artykułu promującego ich stronę.
Szczegóły dotyczące terminu i miejsca uroczystego wręczenia nagród będą podane na 

stronie www.warszawa-stolica.pl. 

Nagrodzeni twórcy zostaną osobno powiadomieni przez redakcję.
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HASŁO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jolka Warszawska

Panowie Jan Dzierzgowski i Jerzy Łyczkowski, którzy poprawnie rozwiązali jolkę, oraz państwo 
Krystyna Wodnicka i Marek Biński, którzy odgadli, co jest na zdjęciach zamieszczonych w konkursie 
fotograficznym, otrzymują książki z Biblioteki Stolicy – „Pamiętnik »Cezara«” Zbigniewa Wernica 
i „Piórem i piórkiem” Marii Terleckiej – oraz bezpłatne bilety do Muzeum Narodowego i Zachęty.

Zwycięzcom gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Kamienica, Górnośląska 22

Rozwiązanie konkursu z nr. 6/2010

Gmach Giełdy Papierów 
Wartościowych, Książęca 4 

W diagramie ujawniono wszystkie litery K. Objaśnienia haseł podane są w kolejności 
alfabetycznej. Litery z ponumerowanych kratek utworzą hasło będące rozwiązaniem jolki. 
Rozwiązanie to, tylko na kartkach pocztowych z naklejonym kuponem, prosimy przysłać 
do redakcji do 1 września. Wśród nadawców rozlosujemy nagrody. 

•  Cezary, aktor
•  coś z nabiału
•  Czerwony, Święty, 

Oficerski…
•  część greckiej świątyni
•  dla przyjezdnych uczniów
•  drewniane ogrodzenie
•  dzielnica Warszawy  

od 2002 r.
•  „Dziki ...” na Puławskiej  

i pl. Inwalidów
•  i „Zaraz wracam”,  

i „Mane, Tekel, Fares”
•  i Defilad, i Żelaznej Bramy
•  i gier, i ewolucji
•  i palone, i gaszone
•  Jantar i German
•  Kiliński, Gronkiewicz, 

Różycki itd.
•  kompromisowe porozumienie
•  Krystyna, śpiewająca aktorka
•  ma ambasadę na Królowej 

Aldony
•  masa razy przyspieszenie
•  na Polu Mokotowskim 

przed Okęciem
•  na Powązki – doroczna  

na Powązkach
•  najniższy poziom
•  największa stołeczna  

dzielnica
•  nauczyciel i wuj Belotta
•  ośrodek stylu świdermajer
•  patron żoliborskiego placu

•  plażujący cichcem  
na końcu Sitowia

•  pląs
•  pokoju, jakości, życia... 
•  pracujący – adresat tyrad 

tow. Wiesława
•  pretensja
•  Prost i Delon 
•  prostopadły do każdej kałuży
•  Sokrat, nasz zasłużony  

prezydent
•  stały cykliczny zastępca
•  stołówka fauny
•  teatr z Pragi
•  teraz Myanmar
•  ukochana Zeusa,  

później krowa
•  w Warszawie nawet  

trójpoziomowe
•  warszawski – z syrenką 

i hałaśliwą fontanną
•  wozi ulicami
•  wozi pod ulicami
•  wykładzina szczęśliwickiego 

stoku
•  z klatkami na Pradze
•  zabraniane w biegu
•  zielony i koszony
•  Zimińska i Kubasińska 
•  Zośka w nazwie ulicy
•  zwieńczenie pomnika  

przy stołecznej palmie
•  Żerański, Wawerski, 

Bródnowski...

Rozwiązanie jolki z nr. 6/2010
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Hasło jolki czerwcowej:
Na prawo most, na lewo most…
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Nadeszło!
Tekst i zdj´cia Andrzej Kałuszko

Najpierw wykończyła nas psychicznie niekończąca się zima. Potem 
doładowała nam chmurna i chłodna wiosna. Na koniec dobiły nas desz-
cze, ulewy i powódź. Już właściwie nie wierzyliśmy, że przyjdzie lato, ale 
jednak nadeszło! I odmieniło wszystko. Bo cóż może być przyjemniejsze-
go od wytęsknionego ciepła, słońca i świadomości, że wyjeżdżamy na 
wakacje. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki warszawiacy ruszyli 
nad Wisłę, nie po to, by z niepokojem i obawą sprawdzać jej stan, ale aby 
po niej pływać. I tu miasto wyszło naprzeciw oczekiwaniom ludności 
i uruchomiło rzeczną komunikację.

Po Wiśle pływa tramwaj (fot. 1). I w przeciwieństwie do normalnego 
utrzymuje się na wodzie. W dodatku nie musi się poruszać po torowisku, 
ale pływa sobie, gdzie chce, po korycie, no, przynajmniej tam, gdzie nie 
osiądzie. Chętnych na podziwianie wspaniałych widoków Warszawy 
z nurtu rzecznego nie brakuje. Jak widać, prawostronny brzeg stolicy 
(zresztą na zdjęciu po lewej stronie) tak zarósł chaszczami, że zasłonił 
Pragę, poza z lekka wystającym ponad zieleninę budowanym Stadionem 
Narodowym. Właściwie gdyby nie pylon mostu Świętokrzyskiego i dźwi-
gi na stadionie, to można by sądzić, że tramwaj płynie Amazonką. 
Władze zapewne rozważają możliwość użycia tramwaju wodnego zamiast 
drugiej linii metra, która nie zdąży na Euro 2012. Problem tylko w tym , 
że aby tramwaj mógł przewieźć tylu pasażerów, ile metro, to trzeba ich 
zacząć wozić non stop od dzisiaj. Pytanie tylko, czy zechcą przyjechać już 
teraz i czekać pod budującym się stadionem na rok 2012. 

Letni nastrój udzielił się przede wszystkim nowożeńcom. Wiele mło-
dych par pod czujnym okiem fotografów szuka najbardziej fotogenicz-
nych zakątków miasta. Nawet środek torowiska i buspasa na moście 
Śląsko-Dąbrowskim bywa uroczym zakątkiem dla zakochanych (fot. 2). 
Taka sesja zdjęciowa zakończyć się może odessaniem pani fotograf od 
zderzaka tramwaju w zajezdni na Kawęczyńskiej, a dla młodej pary zej-
ściem z maski tira pod Terespolem. Ale podróże kształcą. 

Letnim podejściem do klientów wykazują się także parkingi. Oto nowa 
kasa (fot. 3) na parkingu przed Pałacem Kultury. Z powodu upału kasa 
stoi w stringach. Niestety, nie ma żadnej informacji, ile i gdzie należy 
włożyć i za co pociągnąć, aby zapłacić za bilet. Nie chcę w tej materii snuć 
żadnych przypuszczeń. Nie do przecenienia w letnie upały są też dobro-
dziejstwa płynące z fontann. W parku przy PKiN od strony ulicy 
Świętokrzyskiej fontanna z biczami wodnymi służy publiczności do prze-
chadzania się po niej (fot. 4). Aby nie gorszyć mieszkańców w środku 
miasta, spacerowicze po wodzie nie zdejmują odzienia, oszczędzając tym 
samym na usługach pralniczych. W równie dobrej sytuacji jak oni jest 
widoczny na zdjęciu pies, który przed chwilą uprał w fontannie własne 
futro i poddaje je teraz procesowi osuszania przez otrząsanie się. 

Miłych wakacji w mieście i poza nim.   

Flesz
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Warszawa na starej fotografii

To unikatowe zdjęcie zostało wykonane na Mokotowie w sierpniu 1920 r., 
gdy do Warszawy zbliżały się hordy bolszewickie. Niewidoczne, poza 

lewym skrajem kadru pozostaje Pole Mokotowskie, gdzie stacjonowało wów-
czas pięć polskich eskadr lotniczych broniących nieba nad miastem. Pawilo-
ny, które dostrzegamy w tle sylwetki żołnierza, są oddzielone ogrodzeniem od 
reszty terenu, ponieważ były związane właśnie z lotniskiem, choć na ich bez-
pośrednim zapleczu znajdował się tor wyścigów konnych, funkcjonujący 
między ulicami Puławską i Polną do 1937 r. 

Wyższe budynki po prawej stronie należały w czasach carskich do zespołu 
koszar Lejb-Gwardyjskiego Keksholmskiego Pułku im. Cesarza Austriackiego. 
Jednostka ta, wchodząca w skład 3. Dywizji Piechoty Gwardii, od około 1865 
r. stacjonowała w Cytadeli, następnie zaś przeniosła się do zbudowanych 
w latach 1900-1902 koszar przy rondzie Mokotowskim, zwanym odtąd pla-
cem Keksholmskim. Dziś jest to plac Unii Lubelskiej, którego zachowaną do 
obecnych czasów zabudowę łatwo rozpoznać na ostatnim planie kadru. Duży 
zespół koszar ciągnął się wzdłuż ulicy Rakowieckiej. Po ustąpieniu Rosjan 
stacjonowali tutaj Niemcy, a od jesieni 1918 r. koszary przeszły w ręce pol-
skich władz wojskowych. W okresie międzywojennym zostały rozbudowane. 
W różnych okresach mieściły się tu m.in.: baon radiotelegraficzny (lata 20.), 
Centralne Warsztaty i Składy Radiotelegraficzne, Dowództwo Lotnictwa, 
Szefostwo Duszpasterstwa Ewangelicko-Augsburskiego, 1. pułk lotniczy (do 
ok. 1930 r.), Doświadczalne Warsztaty Lotnicze (jw.), Centralna Składnica 
Lotnictwa (do ok. 1925 r.), 1. pułk artylerii przeciwlotniczej (od ok. 1925 r.), 
Szkoła Podchorążych Technicznych Lotnictwa (od ok. 1936 r.) i Klub 
Oficerski. Jeden z pawilonów przebudowano na dom mieszkalny Funduszu 
Kwaterunku Wojskowego, a drugi taki dom wybudowano od podstaw. 

Niezwykle cenny jest wizerunek cerkwi garnizonowej, utrwalony w centrum 
zdjęcia, inne bowiem znane fotografie tego obiektu przedstawiają go już po 
późniejszej przebudowie. Cerkiew została zbudowana na podstawie konkur-
sowego projektu typowej, niedrogiej, prawosławnej świątyni garnizonowej, 
opracowanego w latach 1900-1901 przez wojskowego inż. F.M. Wierzbickiego 
dla garnizonów w odległych prowincjach i na ziemiach zdominowanych 
przez inne wyznania. Prototyp postawiono w Peterhofie dla kaspijskiego 
pułku piechoty, w sumie zaś powstało prawie 50 niemal identycznych obiek-
tów, w tym około dziesięciu na terenach Królestwa Polskiego. Kamień węgiel-
ny pod mokotowską cerkiew pw. św. Apostołów Piotra i Pawła położono 
11 lipca 1902 r., a wyświęcono ją 7 listopada 1904 r. Pracami kierował Wik-
tor Junosza-Piotrowski. Niewiele wiadomo o wyposażeniu wnętrza, w którym 
stał dębowy ikonostas i wisiały tablice marmurowe upamiętniające szlak bojo-
wy pułku i poległych oficerów. 

Podczas I wojny światowej, od 1915 r., cerkiew była zamknięta i podlegała 
niemieckiej armii okupacyjnej. Po wojnie polskie władze wojskowe zdecydo-
wały o przekazaniu budowli ewangelikom. Mokotowska parafia ewangelicko-
-augsburska została powołana do życia 18 maja 1920 r. Oficjalnie kościół 
otwarto i poświęcono 9 stycznia następnego roku. W latach 1931-1934 archi-
tekt Edgar Norwerth przebudował nieco sylwetę kościoła, m.in. zastępując 
największą, cebulastą kopułę nad prezbiterium nową, wysoką, żebrowaną, 
sześcioboczną z latarnią. Z hełmu wieży frontowej usunięto „cebulkę”, dając 
w zamian „jabłko”. Po zniszczeniach wojennych spaloną świątynię jeszcze raz 
przebudowano i dziś w niczym już nie przypomina dawnej cerkwi, natomiast 
pierwotny kształt zachowało kilka spośród niewielkiej grupy ocalałych pawi-
lonów koszarowych.    
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