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stę ofiar cywilnych Powstania War-
szawskiego. Jej przygotowanie zajęło 
pracownikom Muzeum Powstania 
Warszawskiego osiem lat kwerend 
i prac archiwizacyjno-redakcyjnych. 
Lista nie jest jeszcze kompletna – mu-
zeum prosi wszystkich o pomoc w jej 
uzupełnianiu.

 Ratusz planuje zmiany na placu 
Pięciu Rogów. Miejsce nie będzie 
już zdominowane przez auta – plac 
zostanie przywrócony pieszym. Mia-
sto ogłosiło konkurs na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania obszaru 
u zbiegu Chmielnej, Kruczej, Brac-
kiej, Szpitalnej i Zgody. 

 Rejestracja online, elektroniczny 
dostęp do dokumentacji medycznej 
i wyników badań oraz nowe aplika-
cje dla pacjentów i personelu to tylko 
niektóre z usług, jakie będą wdrożo-
ne w szpitalu przy Inflanckiej dzięki 
unijnemu wsparciu prawie 4 mln zł 
w ramach RPO WM 2014-2020. 

 Na Mazowszu ruszyła realizacja 
tzw. RIT-ów – Regionalnych In-
westycji Terytorialnych. Działania 
w obszarach: poprawa sieci trans-
portowej i jakości opieki zdrowot-
nej oraz ochrona dziedzictwa kultu-
rowego realizowane będą w łącznej 
kwocie ponad 950 mln zł.

 Gdzie jest najbliższa stacja Veturilo 
i ile rowerów jest na niej dostępnych 
pokaże Gdzieturilo – jedna z naj-
nowszych aplikacji na urządzenia 
mobilne dla Warszawy. Inne nowe 
praktyczne aplikacje ułatwią warsza-
wiakom zgłoszenie samochodu za-
parkowanego na chodniku czy śmie-
ci wyrzuconych na trawnik, wskażą 
niesztampowe szlaki wycieczek po 
mieście albo… podpowiedzą zapo-
mniane słowa z warszawskiej gwary. 

 Do zbiorów Muzeum Powstania 
Warszawskiego trafiły dwie kamery 
tego samego typu, jakimi posługi-
wali się filmowcy podczas Powsta-
nia Warszawskiego. Ofiarodawcą 
jest filmowiec Andrzej Żydaczewski. 
Kamery są sprawne – MPW planuje 
nakręcenie z ich pomocą reportażu 
o dzisiejszej Warszawie.

Skarby spod ziemi
Pod warszawskimi ulicami czeka 

na odkrycie jeszcze wiele tajem-
nic. W poprzednim numerze pisaliśmy 
o odsłonięciu w rejonie Bednarskiej – 
podczas budowy kolejnego odcinka 
nadwiślańskich bulwarów – piwnic 
kamienicy sprzed 1887 r. („Stolica”, 
nr 6-7/2016). Nie trzeba było czekać 
długo, żeby światło dzienne ujrzały 
kolejne skarby sprzed lat. Na terenie 
tzw. serka wolskiego, gdzie obecnie 
powstaje Spark – nowoczesny kom-
pleks trzech budynków biurowych re-
alizowanych przez Skanska Property 
Poland – wydobyto 3 grosze z okre-
su Księstwa Warszawskiego, butelkę 
z browaru Haberbusch i Schiele, przed-
wojenne zabawki, maszynę do szycia 
i tygiel odlewniczy. 

Po zgłoszeniu przez firmę znaleziska 
do prac wkroczyli konserwatorzy i od-

słonili pozostałości fundamentów ka-
mienicy z początku XX w. przy Wol-
skiej 12. Jej pomieszczenia od ulicy 
przeznaczone były zapewne na sklepy 
i punkty usługowe – w jednej z zawa-
lonych piwnic znaleziono spore ilości 
gumowych zabawek, przede wszyst-
kim piłek. Natrafiono też na ślady 
wcześniejszej, XIX-wiecznej zabudo-
wy, prawdopodobnie drewnianej. 

Przed nami dalszy ciąg badań – zo-
stanie nimi objęty cały teren budowy. 
Jednocześnie nadal prowadzone będą 
prace przy inwestycji Spark. Być może 
wydobyte przedmioty staną się częścią 
stałej wystawy na terenie przyszłego 
kompleksu. Warszawscy archeolodzy 
nie mają wątpliwości, że pod stołecz-
nymi ulicami drzemie jeszcze wiele re-
liktów – świadków życia miasta, któ-
rego już nie ma.

Prace konserwatorskie przy rzeź-
bach z fasady kościoła pw. Niepo-

kalanego Poczęcia NMP w kompleksie 
eremitorium kamedułów na Biela-
nach doprowadziły do nieoczekiwa-
nego odkrycia. Ponad dwumetrowe 
pełnopostaciowe rzeźby przedstawia-
jące św. Benedykta z Nursji i św. Ro-
mualda zostały wykonane na począt-
ku XVIII w. i do niedawna uchodziły 
za kamienne. Po oczyszczeniu obiek-
tów z warstw malarskich okazało się, 
że wykonane są z… lipowego drewna. 
Autor dzieł jest nieznany, jednak wa-
lory artystyczne rzeźb, w tym ich nie-
zwykły realizm, pozwalają stwierdzić, 
że wykonała je wyjątkowo sprawna ar-
tystycznie ręka.

Kamieńli to czy drewno?

Putto siedzące u stóp św. Benedykta – po zdjęciu  
powłok malarskich
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 Lotnisko w Modlinie już po raz 
trzeci wyróżnione zostało przez bry-
tyjski portal Anna Aero za największą 
dynamikę wzrostu liczby pasażerów 
wśród europejskich portów lotni-
czych. W ciągu czterech lat swojego 
funkcjonowania lotnisko obsłużyło 
ponad 7 mln podróżujących, a tylko 
od stycznia 2016 r. – 1,5 mln osób.

 W kompleksie Konesera przy Ząb-
kowskiej powstaje pierwszy w Polsce 
tani hotel Moxy – marki należącej 
do sieci Marriott. Czteropiętrowy 
obiekt wzniesiony będzie w miejscu 
dawnego magazynu z lat 80. i zosta-
nie otwarty już w przyszłym roku.

 Na Pradze otwarto czwarty po tej 
stronie Wisły Empik. Sklep zajmuje 
ponad 300 m2 na drugim piętrze Ga-
lerii Wileńskiej. W całej Warszawie 
działają obecnie 24 salony Empik. 

 Pawilon meblowy Emilia zostanie 
przeniesiony w nowe miejsce – obiekt 
stanie przed Pałacem Młodzieży, 
na styku z parkiem Świętokrzyskim. 
Demontaż wszystkich elementów 
potrwa do końca 2016 r., a ich mon-
taż w nowym miejscu – do 2018 r. 

 Przy Kłobuckiej otwarte zostało 
tzw. mieszkanie chronione – trenin-
gowe – wspierające osoby z niepełno-
sprawnościami. To już siódme takie 
miejsce na mapie Warszawy, przy-
gotowane w ramach realizowanego 
od 2008 r. Programu Komunalnego 
Budownictwa Mieszkaniowego.

 W Galerii Plenerowej Muzeum 
Łazienki Królewskie przy Alejach 
Ujazdowskich trwa do 31 sierpnia 
wystawa o działalności Legionów 
Polskich. Na archiwalnych fotogra-
fiach m.in. uzbrojenie i mundury 
żołnierzy oraz relacje z bitew z Rosja-
nami. Koniecznie trzeba obejrzeć!

 Zmarł prof. Marek Kwiatkowski, 
historyk sztuki, muzealnik, varsa-
vianista, Honorowy Obywatel War-
szawy, wieloletni dyrektor Łazienek 
Królewskich. Był pierwszym kurato-
rem odbudowanego Zamku Królew-
skiego, scalił i urządził zespół pałaco-
wo-ogrodowy Łazienki Królewskie, 
a w budynku Starej Pomarańczarni 
zorganizował pierwszą w kraju Gale-
rię Rzeźby Polskiej. 

Warszawa przyznaje tytuł Ho-
norowego Obywatela Miasta 

od 1918 r. Pierwszym Honorowym 
Obywatelem Warszawy był Józef Pił-
sudski. Wśród utytułowanych są m.in.: 
Ignacy Jan Paderewski, Maria Skłodow-
ska-Curie i Henryk Samsonowicz.

W przeddzień obchodów 72. roczni-
cy wybuchu Powstania Warszawskiego 
podczas uroczystej sesji Rady Warsza-
wy tym zaszczytnym tytułem uhono-
rowany został prof. Adam Strzembosz, 
prawnik, pierwszy prezes Sądu Naj-
wyższego w latach 1990-1998, potem 
wiceminister sprawiedliwości. Został 
odznaczony Orderem Orła Białego. 

Podczas tej samej sesji wręczono Na-
grody m.st. Warszawy. W tym roku 
laureatami zostało 13 osób oraz czte-
ry instytucje i organizacje. Wyróżnieni 
zostali: Magdalena Czerwosz, Andrzej 
Czuma, Marian Marek Drozdowski, 
Maciej Englert, Janusz Gajos, Jerzy 
Gaździcki, Katarzyna Kądziela, Lech 
Wojciech Królikowski, Andrzej Mali-
na, Maria Mędrzycka, Leon Skórzew-
ski, Andrzej Supron, Łukasz Andrzej 
Turski. Wyróżnione instytucje i organi-
zacje to: Klub Sportowy Drukarz, klu-
by piłkarskie Legia Warszawa i Polonia 
Warszawa oraz Muzeum Harcerstwa 
w Warszawie.

Rozstrzygnięto konkurs na koncep-
cję architektoniczno-urbanistyczną 

Stacji Muzeum – nowej instytucji kul-
tury, która została powołana w miejsce 
zlikwidowanego Muzeum Kolejnictwa 
w Warszawie. Pierwsze miejsce zdoby-
ła koncepcja firmy Forum Architekci 
Sp. z o.o. Placówka realizowana będzie 
na Odolanach, na terenach typowo ko-

lejowych, co ma się przyczynić do oży-
wienia niezagospodarowanych dotąd 
obszarów Warszawy. Będą tu ekspono-
wane dotychczasowe zbiory Muzeum 
Kolejnictwa, powstanie też wyjątkowo 
rozległa przestrzeń rekreacyjno-eduka-
cyjna na świeżym powietrzu. Otwarcie 
nowej wystawy – na przełomie 2018 
i 2019 r.

Nowy 
Honorowy 
Obywatel 
Warszawy

Muzeum na Odolanach
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Co nam budują

Jest przełom w budowie Portu Praskiego. Inwestor – spółka 
Port Praski – otrzymał od wojewody mazowieckiego pozwole-
nie na budowę śluzy przeciwpowodziowej. Według zapowiedzi 
śluza ma być gotowa najpóźniej do 2018 r., co przyspieszy roz-
budowę i zagospodarowanie 32-hektarowego Portu Praskiego. 
Projekt dopuszcza m.in. realizację czterech wieżowców w rejonie  

Przyspieszenie 
w Porcie Praskim

Pierwsze nieruchomości zaczęto 
zwracać dawnym właścicielom 

w drugiej połowie lat 90.
Już wtedy niektórzy radni wskazy-

wali na problemy, jakie będzie stwarzać 
warszawska reprywatyzacja, jednak ko-
lejne zarządy miasta były głuche na we-
zwania do szybkiej budowy mieszkań 
komunalnych. Oddawano na potęgę – 
często jednak nie prawowitym spad-
kobiercom, tylko prawnikom, którzy 
skupowali – nieraz za grosze – rosz-
czenia. Coraz głośniej o swoje prawo 
do mieszkania upominali się ludzie 
wyrzucani przez nowych właścicieli 
na bruk, zrzeszeni w stowarzyszeniach 
lokatorskich. Ich spontaniczne akcje 
ostygły po niewyjaśnionej, tragicznej 
śmierci aktywistki tego ruchu Jolan-
ty Brzeskiej w marcu 2011 r. Ale gło-
sy o nieprawidłowościach towarzy-
szących warszawskiej reprywatyzacji 

dalej się pojawiały – punktowali je 
prawnicy (m.in. na konferencji Usta-
wa reprywatyzacyjna – lepiej późno niż 
wcale zorganizowanej przez „Stolicę” 
w marcu 2014 r. wspólnie z kancelarią 
Wolf Theiss P. Daszkowski), od czasu 
do czasu prasa i coraz głośniej społecz-
nicy, m.in. ze Stowarzyszenia Miasto 
Jest Nasze. 

Wszystkie te głosy były jednak wo-
łaniem na puszczy. Nic się nie zmienia-
ło. Miasto dalej oddawało, a nabywcy 
roszczeń coraz bardziej bezczelnie wy-
łudzali nie tylko nieruchomości, ale 
i odszkodowania za utracone zyski 
z wynajmu kamienic i lokali. Pod wpły-
wem opinii publicznej zarząd miasta 
przygotował tzw. małą ustawę repry-
watyzacyjną, ale ugrzęzła ona na pół-
tora roku na półce Trybunału Konsty-
tucyjnego, gdzie skierował ją prezydent 
Bronisław Komorowski. Trzeba było 

dopiero kontrowersyjnego, jeśli nie bez-
podstawnego zwrotu cennego gruntu 
w prestiżowym miejscu w pobliżu Pa-
łacu Kultury i Nauki (dawny adres: 
Chmielna 70) osławionemu nabywcy 
roszczeń, aby sprawa warszawskiej re-
prywatyzacji nabrała należytej wagi. 
I rozgłosu. Milczący przez lata posło-
wie teraz przekrzykują się, żądając kon-
troli i rozliczeń. Trybunał rozpatrzył 
wreszcie sprawę pozytywnie dla War-
szawy. Tak zwaną małą ustawę repry-
watyzacyjną podpisał też dość szybko 
prezydent Andrzej Duda. W mediach 
aż huczy od dochodzeń dziennikarzy 
śledczych tropiących nieprawidłowości 
występujące od lat w praktyce repry-
watyzacyjnej, a także w polityce prze-
strzennej miasta i uchwalaniu planów 
zagospodarowania, co – jak sugerują 
rozliczne wypowiedzi – nie pozostawa-
ło bez związku. Polowanie na czarow-

Dzikiej reprywatyzacji mówimy: nie!

skrzyżowania Sokolej i Zamoyskiego. Łącznie może tam po-
wstać około 200 tys. m2 biur. Na czubku cypla wcinającego się 
w wody portu ma stanąć 40-metrowy budynek z restauracją 
lub tarasem widokowym, a w pobliżu skrzyżowania Sokolej 
i Wybrzeża Szczecińskiego – 100-metrowa wieża widoko-
wa. Nad brzegami portu dalej budowane będą mieszkania. 
W zabytkowej, ponad 150-letniej dawnej kamienicy Juliusza 
Mintera u zbiegu Okrzei i Sierakowskiego, w której uczył się 
i zdawał maturę Janusz Korczak, po remoncie i rozbudowie 
ma powstać czterogwiazdkowy hotel. 
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Na Żoliborzu Artystycznym 
powstaje kolejna – piąta – ko-
lonia, tym razem poświęcona 
Zofii Nasierowskiej. Na terenie 
założenia zrealizowany zosta-
nie budynek liczący 117 loka-
li, 7 kondygnacji nadziemnych 
i 1 kondygnację podziemną 
z halą garażową połączoną z pię-
trami cichobieżnymi windami. 
Od wewnętrznej strony osie-
dla przy ulicy Kaliny Jędrusik 
powstanie mural z portretami ludzi kultury i sztuki foto-
grafowanymi przez Zofię Nasierowską. Mural wykonany 
będzie według projektu Piotra Młodożeńca, znanego pol-
skiego grafika, rysownika, ilustratora, autora animowanych 
filmów. Jest to już drugi projekt Młodożeńca na Żoliborzu 
Artystycznym. Pierwszy – to dwa murale poświęcone twór-
czości Jerzego Ficowskiego, również patrona kolonii na osie-

dlu. Mieszkania na kolonii Zofii Nasierowskiej będą gotowe 
w trzecim kwartale 2017 r. 

Na Żoliborzu Artystycznym położonym przy ulicy Po-
wązkowskiej 7/13 docelowo ma stanąć 13 budynków, w któ-
rych zaplanowano ok. 1700 mieszkań. Obecnie realizowa-
nych jest pięć etapów budowy (osiedla V-IX). Autorem 
projektu osiedla jest pracownia Mąka Sojka Architekci.

Kolonia Zofii 
Nasierowskiej

nice trwa. Bez względu na to, czy sto-
sy zapłoną, czy ci, których oskarża się 
o niecne działania, obronią się, jedno 
jest pewne – w Warszawie zastopowa-
no bezprawną, dziką reprywatyzację. 

W pewnej mierze przyczynia się 
do tego tzw. mała ustawa reprywatyza-
cyjna, która – choć nie wszystkich za-
dowala, zwłaszcza dawnych właścicieli 
nieruchomości – porządkuje i ustala 
wreszcie zasady zwrotu nieruchomo-
ści.  Ujednolica podstawy do odmo-
wy ustanowienia prawa użytkowania 
wieczystego gruntu dla nieruchomości 
znacjonalizowanych w wyniku tzw. de-
kretu Bieruta z 1945 r. 

Roszczenia z lat 40. będą umorzo-
ne, jeśli w ciągu trzech lat nie zosta-
ną dostatecznie udowodnione prawa 
do nieruchomości. Dotyczy to tzw. bu-
dynków śpiochów. Uregulowanie sto-
sunków własnościowych ma ogromne 
znaczenie dla Warszawy – zobowiąza-
nia, które wynikały z dekretu Bieruta, 
hamowały remonty starych kamienic. 

Dotychczasowa reprywatyzacja do-
tkliwie obciążała budżet miasta. Mi-
mo że dekret był aktem prawa krajo-
wego, a nie miejscowego, to Warszawa 

musiała wypłacać odszkodowania – 
od 1990 r. do Miasta wpłynęło ponad 
7 tys. wniosków, ponad 4 tys. nierucho-
mości zwrócono, a w ramach odszko-
dowań wypłacono ponad 1,13 mld zł. 
Gdy ustawa wejdzie w życie, nie będzie 
już automatycznych zwrotów nierucho-
mości w naturze – jeśli nie da się usta-
lić stron postępowania lub ich adresów, 
postępowanie będzie umorzone. Han-
del roszczeniami i przejmowanie nieru-
chomości na tzw. kuratora zostaną tym 
samym skutecznie ukrócone. Metoda 
była nadużywana – zdarzało się, że są-
dy przydzielały kuratorów dawnym 
właścicielom, o których słuch zaginął, 
a gdyby żyli, mieliby dzisiaj nawet po 
150 lat. Miasto uzyskuje więc kontro-
lę nad handlem roszczeniami, uzysku-
je prawo pierwokupu, a jeśli z niego 
nie skorzysta, to wszystkie transakcje 
będą musiały być udokumentowane 
aktem notarialnym. 

Jednocześnie ustawa chroni obiekty 
i grunty służące celom publicznym – po-
nad 100 warszawskich szkół pozostanie 
w dotychczasowych lokalizacjach, usta-
wowo chronione będą też m.in. gma-
chy użyteczności publicznej, parki etc. 

Nie będzie także reprywatyzacji obiek-
tów wzniesionych lub odbudowanych 
po wojnie z ruin przez skarb państwa. 

Jak przebiegać będzie reprywatyza-
cja w myśl nowej ustawy i na ile nowe 
zasady polepszą sytuację mieszkańców 
domów objętych dotychczas roszcze-
niami – czas pokaże.

Ostatnio władze miasta na konfe-
rencji prasowej zadeklarowały rozsze-
rzenie pomocy dla mieszkańców bu-
dynków dekretowych, czyli ułatwienia 
w ubieganiu się o lokale społeczne i ko-
munalne dla osób i rodzin, które mu-
szą opuścić swoje rodzinne gniazda, 
wynajmowane od Miasta nieraz od 40- 
-50 lat. A przecież dotychczasowa po-
moc nie była zbyt skuteczna. Władze 
opublikowały nawet Poradnik dla lo-
katorów zamieszkujących w budynkach 
zwracanych w trybie „dekretu Bieruta” 
[tytuł zgodny z oryginałem – red.]. Py-
tanie tylko, czy rady urzędników przy-
dadzą się mieszkańcom w praktyce za-
łatwiania spraw urzędowych i poprawią 
ich sytuację, zwłaszcza tym najniżej sy-
tuowanym i najstarszym.

Współpraca: Katarzyna Komar-Michalczyk
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obrona Grochowa
Wrzesień ’39

obrona Grochowa
zbigniew szwejda
O ile historia obrony lewobrzeżnej Warszawy jest dobrze znana, o tyle obrona prawego 
brzegu Wisły, a zwłaszcza odcinka Grochów na kierunku południowo-wschodnim 
i wschodnim, pozostaje w zapomnieniu

W przedwojennych planach sztabowców dla naziem-
nej obrony stolicy nie przewidziano żadnych sił 

i środków, nie przygotowano też umocnień polowych. 
Brano pod uwagę zagrożenie Warszawy przez wojska 
niemieckie jedynie od zachodu. Zakładano, że od pół-
nocy dostateczną i skuteczną zaporą będzie linia obrony 
Narwi i Bugu z silnie umocnionym rejonem Modlina. 
Nie dopuszczano też uderzenia Niemców z południo-
wego wschodu. Na nieprzygotowanie stolicy do obrony  

lądowej mogły mieć wpływ ówczesne opinie, że w nowo- 
czesnej wojnie obrona dużych miast może przynosić 
efekty niewspółmierne do strat jej mieszkańców z uwa-
gi na niszczącą siłę lotnictwa i artylerii oraz długotrwa-
łe utrzymywanie się gazów bojowych w rejonach za-
budowanych. Stąd też rezygnowano z obrony miast 
na rzecz działań w polu. Nikt nie przewidywał, że ta woj-
na będzie miała na celu atakowanie ludności cywilnej 
i zmasowane bombardowania terenów miejskich.

 21 Pułk Piechoty wraca z letnich ćwiczeń w Rembertowie,  
aleja Waszyngtona na wysokości ulic Siennickiej i Grenadierów,

wrzesień 1936 r. 
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Niedziela 10 września była jednym z najcięższych dni 
dla mieszkańców stolicy. Nie bez racji zyskała u war-
szawiaków miano krwawej. Od godz. 4.30 do wieczora 
naliczono 17 nalotów dokonywanych każdorazowo siłą 
2-3 dywizjonów. Hitlerowcy zbombardowali ponownie 
obiekt cywilny – Dworzec Wschodni, osobowy i towaro-
wy, gdzie wśród licznych ofiar zginęło 20 harcerek udzie-
lających pomocy rannym. 

Celem intensywnych ataków bombowych 9 i 10 wrze-
śnia były przyczółki mostowe na Wiśle, ulica Grochow-
ska, a także miejsca, gdzie nieprzyjaciel podejrzewał kon-
centrację polskiej artylerii – park Skaryszewski i Ogród 
Zoologiczny. Mocno ucierpiał Grochów, w tym ulica 
Grochowska. Legły w gruzach Państwowe Zakłady In-
żynieryjne (PZInż) – producent samochodów osobowych 
i półciężarowych Fiat i motocykli Sokół (bombardowane 
już wcześniej, 7 września). Uszkodzeniu uległy zabudo-

wania: Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicz-
nych Dzwonkowa przy Grochowskiej 341 – producen-
ta sprzętu łączności, Polskich Zakładów Optycznych 
przy Grochowskiej 316/320 – wytwórcy sprzętu optycz-
nego i celowników, Zakładów Amunicyjnych Pocisk 
przy Mińskiej 25 – dostawcy amunicji karabinowej i ar-
tyleryjskiej, Fabryki Aparatury Elektrycznej Kazimierza 
Szpotańskiego przy Kałuszyńskiej 2/4/6. 

W swoich wspomnieniach (Byłem szefem sztabu obrony 
Warszawy w roku 1939, Londyn 1961) płk Tadeusz Toma-
szewski odnotował: Wydaje mi się, że było to w dniu 13 IX. 
Generał Czuma został wezwany do dowództwa armii – 
gen. dyw. Juliusza Rómmla – gdzie otrzymał ustny rozkaz 
od gen. Rómmla ściągnięcia grupy operacyjnej gen. Juliu-
sza Zulaufa do Warszawy i użycia jej do obrony Pragi. Jest 
to pierwszy znany mi, a istotny rozkaz, jaki otrzymaliśmy 
z Armii Warszawa. Dla nawiązania łączności i ustalenia 

1 września (piątek) w godzinach poran-
nych siły luftwaffe dokonały pierwszego na-
lotu na warszawę, którego celem były: lotni-
sko na okęciu, osiedle tor na kole i osiedle 
mieszkaniowe przy podskarbińskiej

3 września (niedziela) anglia i francja wy-
powiedziały – w wyniku ultimatum – woj-
nę niemcom. wobec utraty częstochowy, 
mławy i ciechanowa minister spraw wojsko-
wych gen. stefan kasprzycki podjął decyzję 
o obronie stolicy. cała akcja była improwi-
zacją, generał wydawał rozkazy przypad-
kowym oficerom. mianował gen. waleria-
na czumę – dotychczasowego komendanta 
straży granicznej – na dowódcę obrony 
warszawy, a płk. dypl. tadeusza toma-
szewskiego, komendanta legii akademic-
kiej – na szefa sztabu

6-7 września (w nocy ze środy na czwar-
tek) warszawę opuścili: wódz naczelny 
marsz. edward rydz-śmigły, prezydent rp 
ignacy mościcki oraz rząd polski z premie-
rem gen. felicjanem sławojem-składkow-
skim (który o godz. 20.00 wygłosił w radiu 
krótki komunikat). ewakuowali się pracowni-
cy administracji państwowej i częściowo sa-
morządowej, wraz z rodzinami, pracownicy 
centralnych urzędów, policji państwowej, 
warszawskiej straży pożarnej, lekarze i per-
sonel szpitali wojskowych. odeszła bryga-
da pościgowa oraz w dużej części artyleria 
obrony przeciwlotniczej. o godz. 24.00 szef 
propagandy płk roman umiastowski wygłosił 
apel, w którym wzywał mężczyzn zdolnych 
do walki do opuszczenia warszawy w ce-
lu utworzenia nowej linii obrony na wschód 
od wisły. ochotnicy mieli zostać uzbroje-
ni i wcieleni do armii. osoby, które podpo-
rządkowały się apelowi, utknęły na drogach 

w kierunku wschodnim wśród tłumu cywil-
nych uciekinierów. apel spowodował panikę 
wśród pozostałych w warszawie mieszkań-
ców, podejrzewano bowiem, że stolica zosta-
nie oddana niemcom bez walki

7 września (czwartek) niemieckie bom-
by spadły na dworzec wschodni i budyn-
ki mieszkalne na targówku. płonął gmach 
banku polskiego przy bielańskiej, fabry-
ka mydła i świec przy grochowskiej 57 
(dawniej fabryka jana hocha) i państwo-
we zakłady inżynieryjne przy terespol-
skiej 34/36 (obecnie chodakowska). wo-
bec wieści o cofaniu się frontu, w tym armii 

lublin gen. emila przedrzymirskiego, ob-
sadzono pragę znajdującymi się w odwo-
dzie dwoma batalionami 336 pułku piecho-
ty bez działek ppanc. pod dowództwem 
ppłk. stefana kotowskiego. generał czu-
ma osobiście kierował obsadą pragi

9 września (sobota) w związku z bezpo-
średnim atakiem wehrmachtu 7 i 8 września 
na ochotę i wolę, a także wobec zagroże-
nia od wschodu gen. czuma zmienił sposób 
dowodzenia. wyznaczył płk. mariana po-
rwita na dowódcę przedmościa zachodnie-
go warszawy, płk. juliana janowskiego zaś  
na dowódcę obrony pragi

21 Pułk Piechoty maszeruje pod bramą triumfalną na ulicy Grochowskiej 170 i 172, wrzesień 1936 r. 
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szczegółów wycofania gen. Czuma w towarzystwie ppłk. Ste-
fana Koeba wyjechał do gen. Zulaufa. Po długich poszukiwa-
niach odnalazł go w jakieś odosobnionej willi, znakomicie 
zamaskowanej. Tymczasem w godzinach popołudniowych 
wzywa mnie płk Aleksander Pragłowski, szef sztabu Armii 
Warszawa, i poleca mi przygotować rozmieszczenie grupy 
gen. Zulaufa nie na prawym brzegu, a na lewym, tj. w War-
szawie. Nie bardzo zrozumiałem, o co chodzi, a na moje py-
tanie, jaki jest cel masowania takiej ilości wojsk w zatłoczonej 
Warszawie, otrzymałem odpowiedź: Dowiesz się później. Po-
wróciłem do sztabu i zabrałem się do roboty. Nie było to takie 
proste – wprowadzić i umieścić grupę, której siła liczbowo 
przedstawiała równowartość prawie dwu dywizji, do mia-
sta zatłoczonego wojskiem, taborami, uchodźcami i bary-
kadami. Muszę się pochwalić, żeśmy przygotowali to dro-
biazgowo, rozumiejąc, że taka masa wojska, wkraczająca 
w nocy do obcego miasta, musi być prowadzona nieomal za 
rękę. Zorganizowano dwa rzuty oficerów regulujących, z od-
powiednią liczbą żandarmów i policji znającej miasto. […] 
Całości poleciłem dopilnować ppłk. Koebowi. W godzinach 
wieczornych miałem odprawę w koszarach 36 pp na Pradze 
(ul. 11 Listopada) z wszystkimi zainteresowanymi, którzy 
potem rozjechali się, by zająć stanowiska. I oto w momen-
cie, gdy czoła kolumn wkraczają na Pragę, otrzymuję nowy 
rozkaz telefonem od płk. Pragłowskiego: grupa gen. Zulaufa 
ma nie przekraczać Wisły, lecz pozostać na Pradze. Ma się 
rozumieć, wynik wiadomy: bałagan niesamowity, awantury, 
pretensje, zamieszanie, ale jak to zwykle w polskim wojsku 
bywało w takich wypadkach, po przekleństwach, wyzwaniach 
i wypsioczeniu się, jakimś cudem, ale ze stratą czasu i energii, 
jakoś się to wszystko rozmieściło, rozlokowało.

Najważniejszym i samodzielnym z wojskowego punktu 
widzenia związkiem taktycznym, jaki przybył na Pra-
gę, był 21 Warszawski Pułk Piechoty Dzieci Warsza-
wy (21 pp) pod dowództwem płk. dypl. Stanisława 
Sosabowskiego. Późniejszy generał brygady i twórca Sa-
modzielnej Brygady Spadochronowej w Anglii, biorącej 
udział w operacji Market Garden pod Arnhem (wrzesień 
1944), w styczniu 1939 r. został mianowany dowódcą 
21 pp stacjonującego wówczas w cytadeli. Zaogniająca 
się sytuacja polityczna i niepokojące widmo nadciągającej 
wojny były z miesiąca na miesiąc coraz bardziej odczuwal-
ne. 23 sierpnia pułk został odwołany do koszar, w których 
24 i 24 sierpnia odbyła się mobilizacja, a potem nastąpił 
wymarsz wojska w rejon Bielan, Marymontu i Burakowa. 
Dni 25 i 26 sierpnia upłynęły na gorączkowych przygoto-
waniach do osiągnięcia pełnego stanu bojowego z rezer-
wistów pochodzących z Warszawy i okolic. Wieczorem 
26 sierpnia pułk wyruszył na północ, w kierunku Ciecha-
nowa, w rejon koncentracji 8 Dywizji Piechoty. 

Od 1 do 3 września pułk prowadził ruchome walki 
na północnym Mazowszu, lecz wobec militarnej przewa-
gi Niemców i niebezpieczeństwa okrążenia w nocy z 3 
na 4 września dowódca zarządził odwrót w rejon lasów 
opinogórskich, zbierając po drodze rozbitków z 8 i 20 DP. 
Nocnym marszem 7 września wkroczył do twierdzy 
w Modlinie, gdzie otrzymał rozkaz gen. Czumy wzywa-
jący pułk do obrony stolicy od strony wschodniej. Dzien-
nym marszem przekroczono 10 września Narew – przez 
most pontonowy. Po wyjściu taborów z lasów w pobliżu 
Jabłonny pułk został nagle zaatakowany przez nieprzyja-
cielskie lotnictwo. Poniesiono dotkliwe straty: 69 zabitych 

Tysiące mieszkańców 
Grochowa i okolic  
zostało pozbawionych 
dachu nad głową. 
Na zdjęciu uchodźcy 
z Warszawy na ulicy 
Grochowskiej, 1939 r.fo
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i 122 ranionych żołnierzy. Ta niepotrzebna strata nastą-
piła w wyniku rozkazu o wykonaniu manewru za dnia – 
pomimo dużego zagrożenia z powietrza – a nie w nocy. 
Pułkownik Sosabowski musiał go wykonać wbrew swo-
jemu wojskowemu doświadczeniu. 

Kolejnym miejscem postoju przeznaczonym do obro-
ny stał się rejon Strugi i Zielonki. Wieczorem 13 wrze-
śnia dowódca pułku otrzymał rozkaz o przesunięciu sił 
do Warszawy. Po nocnym marszu wczesnym rankiem 
14 września oddział w składzie trzech batalionów, dywi-
zjonu artylerii i kompanii saperów wkroczył szosą Radzy-
mińską do Warszawy, przemieszczając się Radzymińską, 
Targową i Zamoyskiego do parku Skaryszewskiego. 

 
Praga przedstawiała sobą obraz frontowego miasta. 
W wyniku nieustannych nalotów spłonęły drewnia-
ne domy na Targówku – zostały z nich tylko zgliszcza 
ze sterczącymi ceglanymi kominami. Wokół krzątali się 
warszawiacy poszukujący swoich bliskich i resztek dobyt-
ku. W bramach i w podwórzach koczowali uciekinierzy 
z zachodnich terenów Polski. W rejonie Zygmuntowskiej 
(dziś aleja Solidarności), Targowej, Grochowskiej i Wa-
szyngtona powstały barykady.

Rozkazem z 14 września gen. bryg. Juliusz Zulauf zo-
stał mianowany dowódcą obrony wschodniej Warszawy 
z zadaniem ochrony przedmościa praskiego, które zostało 
podzielone na dwa dywizyjne odcinki: 

– 5 Dywizję Piechoty, w skład której wszedł 21 pp, z za-
daniem obrony odcinka południowo-wschodniego: Saskiej 
Kępy, Grochowa, Emilianowa, Górek Grochowskich; 

– 20 Dywizję Piechoty, która miała wydzielony odcinek 
północno-wschodni – Targówek, Bródno i Pelcowiznę.

Dowódcą południowo-wschodniego odcinka był 
płk dypl. Ludwik de Laveaux (do 16 września), a następ-
nie płk dypl. Eugeniusz Żongołłowicz, który do obrony 
przydzielonego mu obszaru wydzielił trzy pododcinki: 
Saską Kępę – pod dowództwem ppłk. Stefana Kotkow-
skiego (początkowo jeden, a od 16 września jeszcze drugi 
batalion, z zadaniem zamknięcia kierunku wzdłuż Wi-
sły: ulicy Francuskiej do mostu Poniatowskiego i parku 
Skaryszewskiego), Grochów – pod dowództwem płk. So-
sabowskiego (trzy bataliony 21 pp oraz dwa bataliony 
Obrony Pragi, z zadaniem odparcia wroga od strony Go-
cławia, Wawra i Rembertowa) i Utrata – pod dowódz-
twem płk. dypl. Franciszka Węgrzyna (dwa bataliony, od-
cinek zamykający kierunek z Kawęczyna).

Zgrupowanie Grochów otrzymało zadanie zorganizo-
wania obrony terenów od alei Waszyngtona aż do PZInż 
przy Terespolskiej, w tym mostów, a także zamknięcia 
kierunków z rejonów Kawęczyna, Rembertowa, Mińska 
Mazowieckiego i Otwocka. Pułkownik Sosabowski, jak 
wspominał, zastał już obronę zorganizowaną, z barykada-
mi i ich obsadą, uzbrojoną w karabiny maszynowe, a na-
wet armaty. Obsadę stanowiły dwa bataliony 336 Pułku 
Piechoty, sformowane z drugiego rzutu zmobilizowa-
nych rezerwistów i ochotników, stanowiące rozwinięcie 
36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. 

Fragment obecnej Pragi-Południe powierzony 21 War-
szawskiemu Pułkowi Piechoty Dzieci Warszawy 
do obrony wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie, choć 
układ ulic nie uległ zmianie. Obszar ten był słabo zur-
banizowany, a większe skupiska dwupiętrowych lub wyż-
szych domów występowały jedynie w rejonie obecnego 

Kobiety przechodzące przez 
most Poniatowskiego z Saskiej 
Kępy na lewy brzeg Wisły. 
W lewym dolnym rogu 
przystań Towarzystwa 
Sportowego „Sokół”,  
ok. 8-13 września 1939 r. 
Autor zdjęcia: Julien Bryan
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ronda Wiatraczna (Grochów II), placu Szembeka i ulicy 
Zamienieckiej (Grochów I) oraz ulic Ostrobramskiej, Ge-
dymina i Łukowskiej (Górki Mickiewiczowskie). Jedynie 
wzdłuż południowej Grochowskiej, od nr 255 do 285, 
vis-à-vis Instytutu Weterynaryjnego, ciągnęły się zwar-
tą pierzeją nowoczesne funkcjonalistyczne kamienice 
wybudowane w latach 1935-1939. Aleja Waszyngtona 
była w rejonie ulicy Żymirskiego (obecnie Międzybor-
ska) zabudowana po południowej stronie. Wśród rzad-
ko rozlokowanych, przeważnie parterowych obiektów 
przy ulicach położonych na północ od Grochowskiej 
dominowały: osiedle mieszkaniowe TOR z lat 1937- 
-1939 i magistrackie domy komunalne z lat 1928-1932 
przy Podskarbińskiej. Przy Siennickiej 15 stał nowo wy-
budowany według projektu Piotra Kwieka gmach szkoły 
podstawowej (1934-1936). Dalej w kierunku wschodnim 
widać było masywną sześciokondygnacyjną tzw. kamieni-
cę hrabiowską przy Grochowskiej 246 (1933-1934), za nią 
Strażackie Zakłady Przemysłowe przy Kaleńskiej 3 i ce-
glaną piekarnię Reicherta przy Grochowskiej 224. W oko-
licy dzisiejszego ronda Wiatraczna wyróżniały się: naroż-
na kamienica pod numerem 2 (istniejąca do dziś), dalej 
na wschód – ceglane zabudowania z wysokim kominem 
garbarni firmy S. Lachowicki i S-ka – dawniej Konarzew-
skiego (a nie odlewni inż. Stefana Jarkowskiego, jak czę-
sto mylnie opisują internauci) przy Grochowskiej 198-204 
oraz Zakład Wychowawczy Braci Albertynów przy Gro-
chowskiej 194/196 (1933) projektu Stefana Szyllera. 
W okolicy placu Szembeka widoczna była ceglana wieża 

niedokończonego kościoła oraz dwie trzypiętrowe kamie-
nice przy Grochowskiej 131 i 133 (1938) u zbiegu z Za-
mieniecką, a także narożna kamienica przy Grochow-
skiej 128 (1935) z apteką mgr. Żłobikowskiego.

Biorąc pod uwagę charakter zabudowy oraz ukształto-
wanie terenu przyszłej bitwy, płk Sosabowski musiał zor-
ganizować działania obronne kombinowane, częściowo 
w oparciu o zwarte zabudowania i osiedla, z systemem 
umocnień polowych. Od rana 14 września, po zajęciu 
pozycji, przystąpiono do wzmacniania barykad i obwa-
rowywania pozycji dla stanowisk ckm. Pogłębiano rowy 
przeciwczołgowe, budowano stanowiska ogniowe. Za-
bezpieczano workami z piaskiem okna piwnic, przebija-
no mury kamienic, budując rowy łącznikowe. Stanowiska 
ckm umieszczano we wzmocnionych piwnicach, stano-
wiska strzeleckie – na parterach, a na wyższych piętrach 
instalowano posterunki obserwacyjne i przeciwpożaro-
we. Pozycje głównej obrony organizowane były z bary-
kad przegradzających ulice Grochowską i Waszyngtona 
oraz z samodzielnych redut. Barykady zbrojono w działka 
przeciwpancerne i broń maszynową. Redutę na skrzyżo-
waniu ulic Waszyngtona, Grenadierów i Siennickiej za-
mknięto kozłami z drutu kolczastego, zaminowano i sca-
lono rowem łącznikowym.

Linię pierwszego rzutu obrony podzielono na pododcin-
ki. Najbardziej newralgiczny pododcinek – zwany redutą 
Skrzyżowanie – został obsadzony przez 2 Batalion 21 War-
szawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, z wyjątkiem 
6 kompanii, która odeszła do wsparcia Saskiej Kępy. Do-

Panorama Pragi na niemieckiej fotografii lotniczej: z lewej strony widoczny fragment Grochowa i Saskiej Kępy, na drugim planie Wisła, ok. 20-27 września 1939 r. n
ac
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wódca, mjr Wiesław Radziszewski, na swoje miejsce dowo-
dzenia obrał kamienicę przy Grochowskiej 289. Odcinek 
ciągnął się od Saskiej Kępy wzdłuż dawnej tzw. czerwonej 
drogi (w poprzek obecnego bulwaru Stanisława Augusta), 
od skrzyżowania alei Waszyngtona z ulicą Żymirskiego, 
a dalej wzdłuż Żymirskiego do skrzyżowania Grochow-
skiej z Podskarbińską. 

Pododcinek Kamionek obsadzony został przez 2 Bata-
lion Obrony Pragi zorganizowany z drugiego rzutu mo-
bilizacji 36 Pułku Piechoty z miejscem postoju w rejonie 
fabryki Rygawar przy Kamionkowskiej 17. Od Grochow-
skiej obejmował on osiedle TOR wzdłuż Podskarbińskiej 
do zabudowań PZInż. Dowodził nim mjr Stefan Miklas. 
Pododcinek PZInż pod dowództwem mjr. Stanisława 
Thuna objął 1 Batalion 336 Pułku Piechoty, który zajął 
teren zakładów od strony Podskarbińskiej w poprzek to-
rów stacji Warszawa Towarowa Wschodnia. Z Zakładów 
Amunicyjnych Pocisk pobrano amunicję karabinową oraz 
trotyl, z których pluton pionierów st. sierż. Jana Chyla-
ka skonstruował ładunki wybuchowe z lontami służące 
do niszczenia czołgów. 

W parku Skaryszewskim stacjonowała artyleria bez-
pośredniego wsparcia mjr. Feliksa Koszuckiego, której 
zadaniem było prowadzenie ognia na rzecz pododcin-
ków Grochów i Saska Kępa oraz na otwarte przedpole 
między szosę Wału Miedzeszyńskiego i Wału Gocław-
skiego. Dowództwo obrony Warszawy zapewniło osłonę 
artylerii ogólnego działania ppłk. Jana Ciałowicza, która 
z lewego brzegu Wisły stanowiła wsparcie. Utrzymywa-
no łączność radiową ze wszystkimi batalionami i podod-
działami specjalnymi. Wojskowa łączność telefoniczna 
przewodowa była stale przerywana i podczas naprawy 
uszkodzeń na liniach zginęło wielu żołnierzy. Dlatego 
też wykorzystywano telefony miejskie, posługując się 
hasłami i specjalnym kodem. 

Dowództwo odcinka Grochów zajęło na miejsce po-
stoju kompleks fabryki Motolot przy Jagiellońskiej 4/6, 
a po nocnym bombardowaniu 19 września przeniosło się 
do betonowych zabudowań na terenie rzeźni miejskiej 
przy Sierakowskiego 2 w rejonie Portu Praskiego. Gorącz-
kowe przygotowania do obrony przerwał zwiad, meldując, 
że w nocy z 14 na 15 września Niemcy rozpoczęli zamy-
kanie pierścienia okrążenia Warszawy od wschodu oraz 
przygotowania do koncentrycznego ataku na Pragę. Tej 
nocy nastąpiło pierwsze uderzenie skierowane na Dwo-
rzec Wschodni, broniony przez 1 Batalion 26 Pułku Pie-
choty płk. Franciszka Węgrzyna. Niemcom wprawdzie 
udało się wedrzeć na teren stacji kolejowej, lecz zostali 
odrzuceni przeciwnatarciem.

W południe 15 września dowódca odcinka Grochów 
wysłał 1 Batalion pod dowództwem mjr. Władysława Do-
browolskiego na przedpole z zadaniem uchwycenia, obro-
ny i opóźnienia działania wroga w rejonie skrzyżowań: 
szosy Grochowskiej (obecnie Płowiecka) z Rembertow-

ską (obecnie Marsa) – w sile 1 Kompanii kpt. Emanuela 
Folgi, ulic Witolińskiej z Ostrobramską – 2 Kompania 
por. Józefa Smeli, oraz ulicy Chłopickiego z torami kole-
jowymi – 1 Pluton 3 Kompanii ppor. Edwarda Eysmon-
ta. Rozpoczęła się gwałtowna i nierówna walka. Niemcy 
otworzyli ogień z 10 ckm-ów, pod osłoną których na plac 
boju napływały ich nowe oddziały. Wzrastała przewaga 
nieprzyjaciela. Polacy zniszczyli dwa czołgi, lecz wobec 
strat kpt. Folga otrzymał rozkaz wycofania się w rejon pla-
cu Szembeka do skrzyżowania z Zamieniecką. Odgłosy 
gwałtownej walki i wybuchy granatów słychać było tak-
że od strony stanowisk przy Witolińskiej i Chłopickie-
go. Porucznik Smela meldował, że napór nieprzyjaciela 
jest silny, jednak 2 Kompania utrzymała swoje stanowi-
ska. Placówka przy torach wstrzymała natarcie, ale wobec 
przewagi wroga stopniowo wycofała się w kierunku placu 
Szembeka.

W tym momencie batalion niemiecki, pod osłoną 
silnego ognia broni maszynowej i artylerii, gwałtow-
nie zaatakował rejon kamienicy przy Grochowskiej 131, 
w której znajdowało się stanowisko dowodzenia 1 Bata-
lionu. Atak został odparty przez obrońców ogniem ckm. 
Gdy jego obsługa zginęła, ogień otworzyli dwaj żołnierze 
łączności, którzy wkrótce też ponieśli śmierć. W pobli-
żu kościoła na placu Szembeka został śmiertelnie trafio-
ny serią z niemieckiego ckm-u kpr. Wincenty Głowac-
ki (odznaczony pośmiertnie Krzyżem Virtuti Militari). 
Na pomoc nadbiegli saperzy z plutonem odwodowym 
ppor. Śniadowskiego, zajęli doraźne stanowiska i otwo-
rzyli do Niemców gwałtowny ogień. Strzelali też ostatni 
członkowie 1 Kompanii, która z ocalałym dowódcą wy-
cofała się ulicą Grochowską. Około godz. 19.00 mjr Do-
browolski zarządził wycofanie się oraz zajęcie nowych 
stanowisk na stacji kolejki wąskotorowej Grochów II 
w rejonie dzisiejszego ronda Wiatraczna. W Witolinie 
por. Smela z 2 Kompanią zorientował się, że został okrą-
żony, lecz do wieczora prowadził jeszcze walkę. Postano-

Porzucona polska armata polowa wz. 1897 kal. 75 mm wbudowana w barykadę  
przy Francuskiej 3-3a-5 w pobliżu ulicy Zwycięzców, ok. 1 października 1939 r.
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wsparcia. Oddziały niemieckie zostały zdziesiątkowane. 
Szukając ratunku, blisko setka Niemców schroniła się 
w głębokich oszalowanych rowach i w betonowych ru-
rach przygotowanych tuż przed wojną do robót kanaliza-
cyjnych prowadzonych wzdłuż ulicy Grenadierów i czę-
ściowo Żymirskiego. Oznaczało to niechybną śmierć, 
jako że w to miejsce wycelowane były ckm-y z kamienicy 
przy Waszyngtona 104. W ferworze walki Polacy wyska-
kiwali z piwnic i schronów na przedpole, aby walką wręcz 
przypieczętować swe zwycięstwo.

Walka ustała wieczorem. Przedpole reduty Skrzyżowanie 
zaścielały zwały trupów. Niemcy stracili ok. 800 żołnierzy. 

Rankiem 17 września oddziały obrony pierwszego 
rzutu 21 Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warsza-
wy i 336 Pułku Piechoty szturmem zdobyły duży dom 
przy Grenadierów 77, biorąc do niewoli 123 jeńców, 
w tym 10 oficerów oraz rannego podpułkownika ze szta-
bu pułku. Zwycięstwo było całkowite – rozbito niemiec-
ki 23 Wschodniopruski Pułk Piechoty, stacjonujący przed 
wojną w Kętrzynie. 

O świcie 18 września na pozycje obronne mjr. Thuna 
przy Podskarbińskiej i na redutę Skrzyżowanie wyszły z za-
skoczenia kolejne niemieckie uderzenia odparte przez pol-
ski kontratak. 

W nocy z 18 na 19 września, na skutek goniometrycz-
nego namierzenia radiostacji 21 pp, zostały zbombardowa-
ne zabudowania fabryki Motolot, a płk Sosabowski i żoł-
nierze jego sztabu cudem uszli z życiem (jeden z pocisków 
nie wybuchł). 

Obrona Grochowa coraz bardziej odczuwała braki amu-
nicji artyleryjskiej. Na szczęście kolejarze znaleźli na to-
rach przedpola Utraty porzucone wagony z amunicją, które 
następnie – przy użyciu parowozu, pod ostrzałem niemiec-
kim – przetoczyli za własne linie obronne. Topniały siły 
obronne zgrupowania płk. Sosabowskiego, które – we-
dług meldunku z 20 września – liczyły 151 oficerów oraz 
4426 podoficerów i szeregowców. Łączna liczba obrońców 
Pragi wynosiła 35 881 żołnierzy, w tym 1268 oficerów.

Od 20 września sytuacja na Grochowie ustabilizowa-
ła się. Wobec nieustępliwości Polaków i dużych strat Niem-
cy zawiesili większość działań zaczepnych, ograniczając się 
do akcji prowadzonych w sile jednego lub kilku plutonów 
i to raczej w celach zwiadowczych. Obrońcy też zaprzestali 
kontrataków i tylko wysuwali nocą patrole w celu rozpo-
znania sił i zamiarów Niemców. Zwalczano też nieprzyja-
cielskie stanowiska ogniowe – za pomocą moździerzy oraz 
strzelców wyborowych. 

Niemcy z kolei nękali mieszkańców Grochowa wzmo-
żonym ogniem artylerii, który przybrał charakter hura-
ganowy, wspierany niejednokrotnie atakami lotnictwa 
szturmowego. Pułkownik Sosabowski meldował, że szcze-
gólnie trudne stało się położenie ludności cywilnej – po-
zbawionej schronienia, żywności, ciepłej odzieży, opie-
ki medycznej, koczującej w piwnicach i stale narażonej 

wił wycofać się nocą, ale oddział wpadł na tyły Niemców. 
Wywiązała się krótka i krwawa walka wręcz, w wyni-
ku której porucznik stracił kilkunastu ludzi. Resztki 
2 Kompanii przebijały się do batalionu ok. godz. 4.00 
rano dnia następnego. 

Rankiem 16 września Wehrmacht ponownie rozpo-
czął działania zaczepne, lecz ok. godz. 8.00 od strony 
Grochowskiej przy placu Szembeka obrońcy usłysze-
li sygnał trąbki. Po chwili ukazały się dwa niemieckie 
czołgi z białymi f lagami, a między nimi samochód 
z mjr. Wernerem Kiewitzem. O godz. 8.30 eskorta doje-
chała do barykady ustawionej w poprzek Grochowskiej 
przy Podskarbińskiej.

Parlamentariuszy przyjęli mjr Radziszewski i płk Sosa-
bowski. Ten ostatni połączył się telefonicznie z gen. Róm-
mlem i zameldował, że Niemcy zażądali bezwarunkowej 
kapitulacji Warszawy. Dowódca armii stanowczo odmó-
wił poddania stolicy. Niemcy odjechali, grożąc, że w od-
wecie Warszawę będzie bombardować tysiąc samolotów 
i dział. Rzeczywiście, ok. godz. 17.00 na miasto spadł grad 
pocisków z ciężkich dział. Po przygotowaniu artyleryj-
skim z rejonu ronda Wiatraczna wysunęły się dwa bata-
liony w sile ok. tysiąca żołnierzy, które bez wsparcia broni 
pancernej nacierały wzdłuż Grochowskiej i Waszyngto-
na. Niemcy śmiało przesuwali się w kierunku pozycji 
polskich, pewni, że po nawale ognia obrona załamie się. 
W odległości ok. 100 m od pozycji polskich nagle, prawie 
jednocześnie, Polacy otworzyli zmasowany ogień broni 
ręcznej, maszynowej, dział i moździerzy. Nieco później 
otworzył ogień dywizjon artyleryjskiego odwodowego 

Postój oddziałów Wehrmachtu przed zabudowaniami garbarni  
S. Lachowicki i S-ka przy Grochowskiej 198-204, w głębi kamienica  
przy Wiatracznej 2, 1 października 1939 r.

we
rtt

re
w.

fo
ra

.p
l



15

  nr 8-9/2016

na śmierć. W schronisku dla bezdomnych Polus przy Lu-
belskiej 30/32 przebywało ok. 2 tys. osób. Delegat prezy-
denta Warszawy na Pragę Bronisław Chajęcki starał się 
zorganizować pomoc aprowizacyjną dla ok. 10 tys. pozba-
wionych dachu nad głową mieszkańców Pragi i zapewnić 
im – wraz z PCK – opiekę lekarską w szpitalu Przemienie-
nia Pańskiego (obecnie al. Solidarności 67) oraz w punk-
tach ubezpieczalni społecznej przy Jagiellońskiej i w fabryce 
FAE Szpotańskiego przy Kałuszyńskiej. Sosabowski in-
formował władze wojskowe i cywilne o staraniach policji 
państwowej z Łodzi, żandarmerii i kompanii wartowniczej 
z Wielkopolski w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz ochrony przed grabieżami. 

W trzeciej dekadzie września dotkliwie brakowało już 
amunicji, środków opatrunkowych i żywności. Nie by-
ło prądu i wody. Pożary magazynów na Dworcu Wschod-
nim, w rejonie Portu Praskiego oraz składnicy wojskowej 
przy Jagiellońskiej spowodowały zniszczenie zapasów je-
dzenia zgromadzonych przez magistrat Warszawy jeszcze 
przed wojną. 

Stacjonujący w Ostrowi Mazowieckiej szef sztabu nie-
mieckiej 3 Armii gen. mjr Herbert von Böckmann wydał 
20 września Luftwaffe jednoznaczny rozkaz: Należy pla-
nowo niszczyć polskie gniazda oporu i najważniejsze zakła-
dy użyteczności publicznej: gazownie, elektrownie i wodo-
ciągi w Festung Warschau. 

Na przedpole Warszawy w Glinkach (Marysin Wawer-
ski) przybył 22 września – a nie 15, jak częstokroć mylnie 
się podaje – Hitler wraz ze świtą. Obserwował przebieg 
walk z tarasu wieży kościoła przy Kościuszkowców 85. 
Führer żądał od swoich dowódców bezwzględnego zła-
mania oporu obrońców Warszawy. Niemcy przystąpili 
do intensywnych nalotów bombowych i zmasowanego 
ostrzału artyleryjskiego. 

W wyniku bombardowania 23 września Warszawa 
została pozbawiona elektryczności i wody z wodociągów, 
co groziło wybuchem epidemii i uniemożliwiało gasze-
nie pożarów. W efekcie całodziennego bombardowania 

Tablica pamiątkowa na elewacji kamienicy w al. Waszyngtona 104-106, 
odsłonięta w 1986 r.
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Trzon obrony reduty Skrzyżowanie stanowiły: barykada na skrzyżowaniu i kamienice  
w al. Waszyngtona 104 i 106 przy Międzyborskiej (wówczas Żymirskiego). Ostre walki 
trwały dwa tygodnie. Załoga przetrwała aż do kapitulacji

w swojej książce pt. Droga wiodła ugorem (kraków 1990) 
płk sosabowski wspominał: po bombardowaniach w dniach 
i w nocy 24 i 25 iX, a także w dniach 26 i 27 iX rano, nieprzyja-
ciel nie przejawiał większej działalności. Nawet bombardowanie 
artyleryjskie osłabło, a około południa 27 iX całkowicie ustało. 
Zdawało mi się, a ze mną wielu innym, iż wobec pogłosek, że rze-
komo sowiety idą nam na pomoc i przeszły już Małkinię, […] 
możliwe, że Niemcy odstąpią od oblężenia Warszawy. a było 
to zawieszenie broni. Wieść ta rozniosła się lotem błyskawicy. Uli-
ce zaroiły się ludnością, która zmieszała się z wojskiem stojącym 
nadal na stanowiskach obronnych. W dniu 28 iX ok. godz. 18.00 
odbyła się w Dowództwie Obrony Warszawy odprawa wszyst-
kich dowódców odcinków. płk dypl. Tomaszewski, szef sztabu do-
wódcy Obrony Warszawy, gen. Czumy, na polecenie dowódcy 
armii Warszawa, gen. rómmla, przedstawił warunki kapitulacji, 
które według jego słów wyglądały następująco:

Wszystkie oddziały składają broń w dniu 29 iX w godzinach • 
rannych. Broni pilnują własne oddziały, wyznaczone przez do-
wódców wielkich jednostek.
po złożeniu broni żołnierze gromadzą się w wyznaczonych • 
rejonach, których nie wolno opuszczać.
Należy rozbroić barykady z broni maszynowej i artyleryj-• 
skiej oraz min i zasypać rowy na głównych arteriach komu-
nikacyjnych dla umożliwienia wkroczenia wojsk niemieckich 
do Warszawy.
Opuszczenie Warszawy nastąpi 29 iX w godzinach wieczor-• 
nych. Oddziały pragi mają wymaszerować pierwsze.
Dowódcy odpowiadają za porządek i dyscyplinę oddziałów • 
do czasu przejęcia ich przez dowództwo niemieckie. Dowód-
cy maszerują ze swoimi oddziałami. Należy zabrać zapas 
żywności na trzy dni.
strzelcy i podoficerowie będą następnie zwolnieni do do-• 
mów, oficerowie pójdą do honorowych obozów internowania 
z zachowaniem broni białej bocznej. Zwolnienie strzelców 
i podoficerów nastąpi poza Warszawą.
Ci z oficerów, którzy uchylą się od pójścia do niewoli, zosta-• 
ną wyjęci spod prawa, a schwytani, będą więzieni na pra-
wach ogólnych.

Warunki kapitulacji Warszawy
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pracowita była cała noc z 28 na 29 iX. Gorączkowo wykony-
wano z całą dokładnością wszystkie nakazane przeze mnie za-
rządzenia. Zakopywano broń. Woda w porcie praskim, który 
częściowo znajdował się w obrębie mojego odcinka, pochłonęła 
dużą ilość sprzętu ciężkiego. rano byliśmy gotowi i mogłem po-
żegnać się z oddziałami. Oficerom moim pozostawiłem wolną rę-
kę. Odmeldował się mój szef sztabu kpt. dypl. stanisław Jachnik; 
ranny mjr stefan Obrębowski udał się do szpitala. Mój dosko-
nały oficer gospodarczy, por. adolf Gąsecki „pigularz”, wracał 
do swojej fabryki „kogutków” (Gąsecki i synowie sa, Warsza-
wa, ul. Belgijska 7). kapelan pułku ksiądz kiełbasa – przed woj-
ną proboszcz w szydłowcu na kielecczyźnie – odmeldował się 
również i wyprosił, by mógł wrócić do swojej parafii na bryczce, 
która służyła mu podczas kampanii. Mjr Thun, dowódca obrony 
odcinka pZinż, oświadczył, że zostaje w Warszawie.
pod wieczór 29 iX stanąłem na czole kolumny gotowej do wy-
marszu z rejonu wylotu mostu poniatowskiego na saskiej kę-
pie. powoli zapadał zmierzch. rozpoczął się marsz przez zu-
pełnie wyludnione ulice Warszawy. Nie było eskorty Niemców. 
kolumna posuwała się al. Jerozolimskimi i dalej ul. Grójecką. 
Do Nadarzyna dobrnęliśmy wieczorem. 1 października w go-
dzinach rannych znaleźliśmy się w żyrardowie na terenie fabryki 
wyrobów tytoniowych.

28 września 1939 r. o godz. 13.15 w budynku fabryki Skody na Rakowcu  
gen. Tadeusz Kutrzeba i gen. Johannes Blaskowitz podpisali umowę o kapitulacji 
Warszawy
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W dniu kapitulacji – według meldunków dowódców pododcinków – siły odcinka Grochów liczyły:

oddziały wojskowe
oficerowie, 

w tym podchorążowie, 
awansowani na ppor.

szeregowcy konie działa ckm
armaty 
ppanc.

21 warszawski pułk piechoty dzieci  
warszawy – płk stanisław sosabowski 107 3384 609 2 44 7

1/336 batalion – mjr stanisław thun 27 831 56 1 13 1

2/336 batalion – mjr stefan miklas 20 671 84 2 12 —

razem: 154 4886 479 5 69 8

w poniedziałek 25 września – wobec cierpień ludności – 
dowódca Armii Warszawa gen. Rómmel podjął rozmo-
wy o kapitulacji. W tym też dniu, pomiędzy godz. 9.00 
a 10.00 rano, Niemcy dokonali nalotów bombowych 
na pododcinek PZInż przy Terespolskiej oraz – jak mel-
dował szef sztabu 3 Armii – przez pomyłkę zbombardo-
wali własne pozycje w rejonie zabudowań fabrycznych 
przy rondzie Wiatraczna. 

Pomimo artyleryjskiego i lotniczego szturmu na lewo-
brzeżną Warszawę i przedmoście praskie obrońcy utrzy-
mali swe pozycje, a rankiem 27 września siłami 21 pp 
wykonali nawet przeciwuderzenie wzdłuż ulicy Gro-
chowskiej. Jednak o godz. 10.30 płk Sosabowski otrzymał 
rozkaz zaprzestania wszelkich działań w związku z 24-go-
dzinnym zawieszeniem broni – od godz. 12.00. 

Rankiem 1 października wzdłuż Grochowskiej od stro-
ny wschodniej na Grochów wkroczyły wojska niemieckie.

Po 28 latach od tych wydarzeń, 30 września 1967 r., 
uroczyście odsłonięto obelisk przy ulicach Waszyng-
tona i Grenadierów w rejonie walk o redutę Skrzyżo-
wanie, ufundowany ze składek żyjących wtedy jeszcze 
ok. 200 oficerów i żołnierzy 21 pp. Projekt pomnika 
przygotował oficer pułku inż. Stefan Putowski, a projekt 
napisu – plastyk Adam Siemaszko. W uroczystości odsło-
nięcia wzięli udział obrońcy, wśród których byli mjr Sta-
nisław Żelazowski oraz mjr Władysław Dobrowolski. 
Pięć dni wcześniej, 25 września 1967 r., zmarł w Londy-
nie gen. bryg. Stanisław Sosabowski.

W powyższym opracowaniu korzystałem m.in. z książek: T. Tomaszew-
ski, Byłem szefem sztabu obrony Warszawy w roku 1939, Londyn 1961; 
M. Ciepielewicz, Obrona Warszawy w 1939 roku – wybór dokumentów 
wojskowych, Warszawa 1968; S. Sosabowski, Droga wiodła ugorem, Kra-
ków 1990

zbigniew szwejda – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz 
podyplomowych studiów varsavianistycznych. Historyk amator, 

regionalista, społecznik, mieszkaniec Pragi-Południe i Grochowa 
od 45 lat. Zawodowo związany z kancelarią prawną  

z siedzibą na Saskiej Kępie
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Od momentu wkroczenia Niemców do Warszawy życie w mieście 
podporządkowane zostało okupacyjnemu prawu i rozporządzeniom 
generalnego gubernatora. Rozpoczął się czas prześladowań, aresztowań, 
tortur w katowniach, m.in. na Szucha i Pawiaku, masowych łapanek 
i egzekucji publicznych. Nie minął rok, gdy 14 sierpnia 1940 r. odprawiono 
z Warszawy pierwszy transport do Auschwitz, liczący ok. 1700 osób, 
głównie przedstawicieli elit i inteligencji: adwokatów, lekarzy, profesorów, 
nauczycieli, oficerów, księży, działaczy społecznych i politycznych. 
Mimo narastającego terroru Warszawa nie chciała być pokonana – 
od pierwszych dni okupacji warszawiacy organizowali ruch oporu, 
który z czasem objął nieomal wszystkie dziedziny życia…

Był piątek 28 kwietnia 1944 r., dochodziła godz. 15.00. 
Tadeusz Wiwatowski, młody historyk literatury, czło-

nek Kedywu, w którym odpowiadał za organizację akcji 
bojowych, skręcił z ulicy Górskiego w Szpitalną, w stronę 
Boduena. Po chwili był już przy kamienicy Lewenfisza. 
Trzypiętrowa, z podwórkiem studnią, przed wojną mieści-
ła Centralną Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową Zgoda. 
Budynek miał kilka wejść. Wiwatowski bez zatrzymywa-
nia się wszedł do środka, rzucając jednocześnie – jakby 
od niechcenia – okiem na Szpitalną. Szukał sylwetki, 
która powinna wzbudzić jego zaniepokojenie. Uspokojo-
ny tym, że nikogo nie spostrzegł, ruszył dalej, wyszedł in-
nym wyjściem i już po chwili znalazł się na Sienkiewicza. 
Potem Jasną i – do Świętokrzyskiej. Tam, podobnie jak 
wcześniej, czyli bez zbędnego zwracania na siebie uwagi, 
wkroczył do gmachu, gdzie w jednej z sal czekali na niego 
studenci polonistyki tajnego Uniwersytetu Warszawskie-
go. – Udało się – pomyślał. – Znowu.

w labiryncie 
konspiracji
w labiryncie 
konspiracji
sebastian pawlina
Umiejętność sprawnego poruszania się 
po ulicach była dla każdego konspiratora 
jedną z podstaw przetrwania. 
W podziemiu powstawały całe wykazy 
miejsc, w których można było łatwo 
zniknąć z oczu niemieckiemu patrolowi 
czy tajniakowi, wychodząc jednocześnie 
zupełnie gdzie indziej

Ta historia nigdy się nie zdarzyła – choć mogła. Tadeusz 
Wiwatowski prowadził komplety uniwersyteckie. W 1944 r. 
odbywały się one w domu na rogu ulic Jasnej i Świętokrzy-
skiej. I, co więcej – w piątki. Ale jest coś jeszcze.

Tadeusz Mikulski w powojennym wspomnieniu o przy-
jacielu (wydanym m.in. w tomie Miniatury krytyczne, 
Warszawa 1976) pisał, że jego słuchacze nie domyślali się 
nawet, że na wykład cotygodniowy szedł Wiwatowski, klu-
cząc wybornie przez miasto, z odprawy, na której liczono 

Godzina „W”, 1 sierpnia 1944 r., patrol por. Stanisława Jankowskiego ps. „Agaton”  
maszeruje z placu Kazimierza Wielkiego w stronę Śródmieścia
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broń, nie fiszki. W podziemiu powstawały całe wykazy 
miejsc, w których można było łatwo zniknąć z oczu nie-
mieckiemu patrolowi czy tajniakowi, wychodząc jedno-
cześnie zupełnie gdzie indziej.

I tak, idąc z ulicy Bugaj 21 i przechodząc przez furtkę, 
można było się znaleźć na Brzozowej. Jeśli ktoś szukał dro-
gi ucieczki z Senatorskiej, mógł przez kino Sfinks w Ga-
lerii Luxenburga pod numerem 29 przejść na ulicę Alber-
taI Króla Belgów. Łatwe przejście przez mur umożliwiało 
szybkie przeniesienie się z Krochmalnej 55 na Żelazną 69a, 
a z kolei przez klatkę schodową na prawo od podwórza dało 
się przedostać z Alberta I nr 2 na Wierzbową. Podobnych 
miejsc, prowadzących przez płoty, ruiny, sklepy, kościoły, 
ogrody, podwórka i klatki schodowe, były setki. Jednak 
nie tylko one pomagały w sprawnym i bezpiecznym prze-
mieszczaniu się ulicami, gdyż – jak pisał oficer Armii Kra-
jowej Henryk Trojańczyk w swoich Wspomnieniach Szefa 
Wywiadu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej (War-
szawa 2012) – sprzyjającym elementem był wzmożony ruch 
na nich. Osoby nierzucające się w oczy mogły w tłumie ła-
twiej lawirować, kryć się, unikać przygodnych patroli, a tym 
samym bezpieczniej dojść do zamierzonego celu.

Z tego też powodu ryzykowne było poruszanie się 
np. tramwajem czy dorożką. W razie łapanki łatwiej było 
ulotnić się pieszemu. Zwłaszcza ten pierwszy środek loko-
mocji mógł być zdradliwy. W wypadku zamknięcia ulicy 
wszyscy znajdujący się w wagonie trafiali bowiem w ręce 
niemieckie. Sam Trojańczyk był z natury uprzywilejowa-
ny. – Mój wzrost sprzyjał mi w poruszaniu się po ulicach – 
wspominał. – Idąc, mogłem nad głowami rozfalowanego 
tłumu wypatrywać niemieckie hełmy i w porę uniknąć ze-
tknięcia z patrolem.

Nie mniej istotne od tego, jak i którędy należało cho-
dzić, było to, w czym się chodziło. Ideałem był ubiór jak 
najmniej się wyróżniający. Dobrze było również zmie-
niać go co jakiś czas, tak aby nie pokazywać się w jednym 
i tym samym zbyt często. – Słuchaj Henryk, jeśli jeszcze 
raz wyjdziesz na akcję w tym samym kapeluszu, to pamię-
taj, że więcej z tobą nie pójdę! Niedługo cała Warszawa bę-
dzie cię znała – usłyszał pewnego listopadowego poranka 
1943 r. Henryk Witkowski, jeden z żołnierzy warszawskiej 
dywersji (opisał to po latach w swoich wspomnieniach Ke-
dywiacy, Warszawa 1973).

Ulice: Bracka, Chmielna, Zgoda, Przeskok i Szpitalna, lipiec 1944 r. W takim labiryncie ulic żołnierze Polski Podziemnej sobie tylko znanymi ścieżkami przemieszczali się 
i uciekali przed Niemcami
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zebranie 
konspiracyjne 
piętro wyżej

z najwyżej postawionych funkcjonariuszy aparatu terroru 
okupanta. Był on systematyczny i punktualny, toteż i nasz 
tryb – wspominał Iranek-Osmecki – można było uregulo-
wać. Wychodził więc z domu jakiś czas po tym, jak tamten 
kwadrans przed godz. 8.00 wyjeżdżał do pracy, a z po-
wrotem pojawiał się przed 18.00 albo po 19.00, bo wtedy 
do domu wracał „sąsiad”. A wówczas lepiej było nie kręcić 
się po okolicy. Za dużo patroli i kontroli.

Zgodnie z obietnicą złożoną swojemu gospodarzowi 
„Heller” nie trzymał przy Humańskiej żadnych organiza-
cyjnych materiałów. Obaj starali się w ten sposób zmniej-
szyć towarzyszące im ryzyko. Nie było to jednak wówczas 
normą. Łamiąc zasady bezpieczeństwa, ludzie trzymali 
w domach materiały obciążające. W miarę możliwości 
ukrywali je w skrytkach.

Te zaś były najróżniejsze. Duże i małe. Przenośne i sta-
łe. W meblach, ścianach, schodach, teczkach, lampkach, 
a nawet w zabawkach. Im bardziej pomysłowe, tym lepiej. 
Jeśli bowiem jakiś rodzaj ukrycia stosowano zbyt często, 
Niemcy po pewnym czasie rozpoznawali go bez problemu. 
Jedną z ciekawszych skrytek była na pewno ta w gmachu 
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Był 
to spory, w skali 1:10, model grażdy huculskiej, wykonany 
jeszcze przed wojną w ramach ćwiczeń studentów.

Tymczasem Tadeusz Wiwatowski co piątek powracał 
do gmachu na rogu Jasnej i Świętokrzyskiej. Pewnego razu 
prezentował słuchaczom fragmenty Kazań gnieźnieńskich. 
Ponieważ na sali było gorąco, chciał otrzeć pot z czoła. 
Sięgnął do kieszeni po chustkę i zamiast niej wyciągnął… 
granat.

Czy to podczas kluczenia po mieście, czy sięgania 
do kieszeni po chustkę – konspiracja wymagała nieustan-
nej czujności.   

W jeszcze gorszej sytuacji znalazł się on we wrześniu 
1943 r. Podczas wykonywania zadania poza Warszawą 
zaczęło nagle padać. W trakcie drogi powrotnej żołnie-
rze jego oddziału mieli oblepione błotem buty, spodnie, 
płaszcze, kurtki, ręce, a nawet twarze. Witkowskiemu ja-
koś udało się dotrzeć do domu wuja, gdzie mógł się umyć. 
Kiedy wydawało się, że wszystko jest już w porządku, oka-
zało się, iż jednak… nie do końca. – Mówią, że w nocy były 
napady na pociągi. Czy pan… – urwała nagle w pół zdania 
panna Maryla, zakrywając sobie dłonią usta. – Jezus Ma-
ria! Wpakuje pan nas jeszcze w coś strasznego! – rozpacza-
ła pani Zofia. – Jak pan mógł w takim stanie pokazać się 
w biurze?! – Rany boskie! – jęknąłem w duchu, idąc śladem 
spojrzeń mych koleżanek. Przedstawiałem sobą obraz nędzy 
i rozpaczy. I faktycznie, błoto było wszędzie – pod paznok-
ciami, na łokciach, na spodniach…

Także i Tadeusz Wiwatowski ryzykował w podobny 
sposób, kiedy parokrotnie zabłocony, utrudzony przycho-
dził wczesnym rankiem do mieszkania swojego przyja-
ciela Tadeusza Mikulskiego przy placu Wilsona. Wracał 
z Kampinosów lub znad torów.

Samo dotarcie do celu było jednak zaledwie połową 
sukcesu – drugą było wybranie odpowiedniego miej-
sca na spotkanie, magazyn, punkt kontaktowy, skrytkę 
czy w końcu mieszkanie.

Jeden z oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej, 
Kazimierz Iranek-Osmecki ps. „Heller”, został ulokowa-
ny w tzw. dzielnicy niemieckiej. W gnieździe szerszeni, 
w willi przy Humańskiej 13. Jak pisał w swoim Powołaniu 
i przeznaczeniu (Warszawa 2004), był dzięki temu bez-
pieczniejszy, niż mogłoby się wydawać, bo nie ma łapanek 
i przypadkowych rewizji. Niedaleko niego mieszkał jeden 

zebranie 
konspiracyjne 
piętro wyżej
W okupowanej Warszawie były ich 
setki, tysiące. Z niektórych trzeba 
było rezygnować ze względu 
na niebezpieczeństwo wpadki.  
Lokale konspiracyjne...

Wydaje się, że nie ma w Warszawie ulicy, przy której 
nie stałby w czasie wojny dom kryjący w sobie ta-

jemnice polskiego podziemia. Powstawały nawet na ten 
temat dowcipy: Do mieszkania dzwoni nieznajomy i py-
ta: – Czy tu można kupić mąkę? – Nie – pada odpowiedź. 
Przybysz dziękuje za informację i odchodzi. Za chwilę ko-
lejny mężczyzna dobija się do drzwi z tym samym pytaniem. 
Sytuacja powtarza się kilkakrotnie. W końcu zdenerwowa-
ny właściciel odpowiada następnemu „natrętowi”: – Proszę 
pana, ja jestem folksdojczem. Zebranie konspiracyjne piętro 
wyżej.

Podobne historie, wskazujące na przeładowanie miasta 
„melinami”, można znaleźć we wspomnieniach ludzi zwią-
zanych z konspiracją. W rzeczywistości jednak nie było 
w nich niczego zabawnego. Wzrastające potrzeby organi-
zacji sprawiały, że lokale, wbrew zaleceniom dowództwa, 
musiały służyć kilku różnym celom jednocześnie. Zwięk-
szało to automatycznie zagrożenie wpadki i związanych 
z tym aresztowań.
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Jednym z takich miejsc było mieszkanie doktor Zofii 
Garlickiej w al. Niepodległości 216. Mieściło się na rogu 
budynku, na drugim piętrze. Dom, uszkodzony w trakcie 
oblężenia miasta w 1939 r., został odbudowany. Właści-
cielka – jak pisał we wspomnieniach Z fałszywym auswe-
isem w prawdziwej Warszawie jej zięć, Stanisław Jankowski 
ps. „Agaton” (cichociemny, znakomity specjalista od pod-
rabiania dokumentów, po wojnie jeden ze współautorów 
Trasy W-Z) – była wybitnym lekarzem ginekologiem, 
pierwszą w Polsce kobietą lekarzem fabrycznym, inicjator-
ką i przewodniczącą Zrzeszenia Lekarek Polskich. W trak-
cie wojny brała aktywny udział w życiu konspiracyjnym. 
Udostępniała swoje mieszkanie m.in. na skrzynkę Sztabu 
Generalnego AK, miejsce zebrań Podziemnej Szkoły Te-
atralnej, kryjówkę dla uciekających członków AK... 

Jej córka, także Zofia, pracowała w komórce opieki nad 
„dorszami”. Tak nazywano Brytyjczyków, którzy uciekli 
z obozu jenieckiego. Kilku ukrywało się w mieszkaniu 
przy al. Niepodległości 216. Wśród nich por. Christopher 
„Kit” Silverwood-Cope, który zimą 1941/42 r., chorując 
na tyfus plamisty, miał tam schronienie, oraz por. John 
Crawford. Jankowski, bywający w tym lokalu jedynie 
od czasu do czasu (jako cichociemny starał się unikać zbyt 
częstych kontaktów z rodziną, by nie narażać jej na dodat-
kowe ryzyko), pisał po latach, że obaj Brytyjczycy znali 
po polsku jedynie kilka zdań. Zdawał sobie sprawę, że sta-
nowili przez to spore obciążenie dla jego najbliższych. 

Wśród osób, które znalazły schronienie u Zofii Gar-
lickiej, była także jej znajoma – doktor Natalia Zandowa. 
Po ucieczce z getta ledwie wymknęła się tropiącym ją szmal-
cownikom, szantażystom handlującym ludzkim życiem – 
relacjonował Jankowski. Swoje teksty do podziemnej prasy 

pisywała tam Maria Dąbrowska. Po wojnie ukazało się jej 
opowiadanie W piękny letni poranek, zadedykowane wła-
śnie doktor Zofii Garlickiej. Inspiracją stała się tragedia 
lokatorów mieszkania.

Już w połowie 1942 r. było wiadomo, że lokal jest za-
grożony. W końcu 11 sierpnia 1942 r. do mieszkania 
w al. Niepodległości 216 przyszło gestapo. Aresztowano 
doktor Garlicką, jej córkę, doktor Zandową oraz „Kita”. 
Szczęśliwie córka Zofii i Stanisława Jankowskich przeby-

Dom przy al. Niepodległości 216, róg Filtrowej

Zofia i Stanisław Jankowscy, Krynica, 1938 r.
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wała wówczas poza Warszawą u siostry i matki „Agatona”. 
Po jakimś czasie w „kocioł”, jaki zastawili Niemcy, wpadło 
jeszcze kilka osób. Między innymi Zofia Chojnacka, która 
wiedziała o obecności Niemców w tym mieszkaniu. Przy-
szła, aby spróbować uratować księgozbiór prof. Stanisła-
wa Garlickiego. Nie udało się jej. Powiodło się natomiast 
Bohdanowi Korzeniewskiemu z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Zdołał on nakłonić Niemców do umieszczenia 
książek w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Do dzisiaj nie wyjaśniono, co przywiodło Niemców 
pod ten adres. Czy przyszli tropem doktor Zandowej? 
A może to obecność Anglików sprowadziła nieszczęście? 
Losy zatrzymanych potoczyły się różnie. Natalię Zando-
wą rozstrzelano kilka dni po aresztowaniu. Porucznik 
Silverwood-Cope wrócił do obozu jenieckiego. Doktor 
Garlickiej i jej córce, oskarżonym o współpracę z obcym 
wywiadem, groziła śmierć. Z pomocą jednego ze współ-
pracowników AK w gestapo udało się uzyskać szybsze 
zakończenie procesu i wywiezienie ich do Oświęcimia. 
Nie pomogło im to jednak przeżyć wojny. Zgodnie z urzę-
dową dokumentacją doktor Zofia Garlicka zmarła 30 lis-
topada, a Zofia Jankowska – 18 grudnia 1942 r.

Jednym z ulubionych miejsc konspiratorów w War-
szawie było Stare Miasto. Niemcy, tak pewni siebie 
na co dzień, unikali go. W jego wąskie uliczki po akcjach 
uciekali dywersanci, konspiracja zaś prowadziła tu kilka 
lokali. Wśród nich znalazły się i te z ulicy Brzozowej.

Cicha uliczka, z której rozciąga się wspaniały widok 
na Wisłę. Swego czasu nazywana Między Spichlerzami, 
stały tam bowiem niegdyś spichlerze Baryczków, Gizów 
i Strubiczów. Ten ostatni, z widocznym do dziś herbem 
Baltazara Strubicza, zamieniono w 1920 r. na dom dla 
profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie oku-
pacji należałoby go jednak nazywać raczej domem konspi-

ratorów. Czołowe miejsce wśród nich zajmował prof. Ju-
lian Krzyżanowski, historyk literatury polskiej, a także 
zapalony bibliofil. Kiedy w 1939 r. Warszawa przeżywała 
koszmar bombardowań i ostrzału artyleryjskiego, stracił 
prawie 6 tysięcy pozycji ze swoich zbiorów. Nie poddał się 
jednak i aż do lipca 1944 r. gromadził przy Brzozowej 12 
książki do kolejnej biblioteki.

Tam też profesor prowadził wykłady w ramach taj-
nej polonistyki UW, które organizował od jesieni 1940 r. 
Do domu profesorskiego, dziwacznie położonego na skarpie, 
szło się takim trochę ni to weneckim, ni to japońskim most-
kiem przerzuconym od ulicy do drzwi wejściowych i zamiast 
jak w normalnym domu wędrować do mieszkania schodami 
w górę, szło się piętro w dół [...]. Gabinet profesora był wprost 
z przedpokoju. Niewielki, szczelnie obudowany półkami pokój 
ze spiętrzonymi książkami z trudem mieścił całą gromadkę – 
wspominała po latach Wanda Leopold (Z dziejów podziem-
nego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1961).

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca na spotkania Towa-
rzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza przychodzili 
m.in. Stefan Baley, Zofia Szmydtowa, Władysław Tatarkie-
wicz czy też młodzi Tadeusz Mikulski i Tadeusz Wiwa-
towski, ulubiony student i asystent prof. Krzyżanowskiego. 
Na jednym z zebrań, we wrześniu 1943 r., czytał fragmen-
ty swojej pracy doktorskiej poświęconej twórczości Elizy 
Orzeszkowej. 

Dom przy Brzozowej 12 wszystkim jego bywalcom 
kojarzył się ze spokojną przystanią. Tam, wśród starych 
książek, obrazów i zbiorów roślin, mogli przez chwilę od-
począć od problemów dnia codziennego. Idąc po ni to we-
neckim, ni to japońskim mostku, wstępowali w świat stary, 
magiczny. W rzeczywistości nasączonej niemieckimi pa-
trolami wyłaniającymi się zza rogu, wyciem „bud” żandar-
mów, pędzących przez miasto na kolejną łapankę, wszech-
obecną śmiercią i obawą o najbliższych, te kilka godzin 
pozwalało im odzyskać psychiczną równowagę.

Kiedy przyszedł sierpień 1944 r., Dom Profesorów za-
mienił się w powstańczą redutę. I tak jak ona stanowiła 
jeden z elementów obrony Starówki, tak i lokale konspira-
cyjne były miejscami, w których konspiratorzy niejedno-
krotnie odnajdowali niezbędną chwilę spokoju.   

Mostek 
wiodący do Domu 

Profesorów 
przy Brzozowej 12

Tablica pamiątkowa  
na elewacji  
Domu Profesorów  
przy Brzozowej 12
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Ten poniewierany pomnik poświęcony jest – jak głosi 
napis na przytwierdzonej do niego tablicy – pamię-

ci 27 patriotów straconych przez hitlerowców 11 lutego 
1944 r. Ludwik Landau, kronikarz okupacji, o tym luto-
wym, lekko mroźnym poranku napisał: Zdawałoby się, 
że jesteśmy już oswojeni z wszelkimi postaciami ter roru, nic 
nas nie zdziwi i nie wyprowadzi z równowagi. A jednak!

Matka moja wspominała: Wyrzuceni z Koszykowej, 
mieszkaliśmy na Pradze. Mimo to błyskawicznie i tam dotar-
ła wiadomość – przed sądami na Lesznie powiesili Polaków. 
Na balkonach! Ludzie, popędzani przez żandarmów, szli 
w milczeniu, z zaciśniętymi ustami. Tylko niektóre kobiety 
płakały lub półgłosem się modliły. Landau pisał: Tłumy ludzi 
tam wędrowały: część może przez zwyczajną, choć nieludzką 
ciekawość – ale większość w odczuciu, że zobaczenie tego jest 
obowiązkiem, aby na tej podstawie wyrobić w sobie stosunek 
do morderców. „Pokaz” trwał mniej więcej do godz. 15.00. 
Potem ciała zabrano i spalono w ruinach getta.

Wieczorem rozplakatowano obwieszczenie: 27 polskich 
morderców, członków polskich tajnych organi zacji P.Z.P. 
[Polski Związek Powstańczy – jeden z kryptonimów 
AK – J.T.] i P.P.R. [Polska Partia Robotnicza – J.T.], zo-
stało przez Sąd Doraźny Policji Bezpieczeństwa skazanych 
na karę śmierci. Przestępcy ci dokonali w nie cny i ohydny 
sposób napadów na Niemców lub osoby stojące w służbie nie-
mieckiej, lub spotkano ich z bronią albo innymi przyrząda-
mi morderczymi. Z powodu podstępnego i godnego pogardy 
ich postępowania zostali przestępcy ci publicznie przez po-
wieszenie ukarani.

„Biuletyn Informacyjny” z 17 lutego 1944 r. skonsta-
tował: Jasnym jest, że Niemcom chodzi nade wszystko o za-
straszenie, o duchowe załamanie mieszkańców stolicy. Sto-
sują też coraz to nowe chwyty terroru, aby obudzić grozę. 
W dniu 11 lutego publicznie powieszono na dwu balkonach 
domu przy ul. Leszno 27 Polaków.

Dopiero 10 dni później gadzinówka „Nowy Kurier 
Warszawski” wydrukowała wykaz nazwisk ofiar. Nie-
które z błędami – część powieszonych posługiwała się 
bowiem konspiracyjnymi nazwiskami lub nieprawdzi-
wymi datami urodzenia. Dlatego też do dziś – mimo 
upływu lat – nie znamy prawdziwych danych wszystkich 
skazańców. 

Jednym z nich był – w szmatławcu wymieniony jako 
Andrzej Jastrzębowski – st. strz. pchor. Andrzej Bobrow-
nicki ps. „Andrzejek”, w ZWZ od stycznia 1940 r., żołnierz 
226 Plutonu z oddziału dywersji bojowej DB-17 Obwodu II 
Żoliborz. W grudniu 1943 r. jechał odebrać zrzut broni. W mel-
dunku Kedywu czytamy: W dn. 16 XII br. o godz. 21-22 koło 
Błonia nastąpiła katastrofa samo chodowa. Limuzyna zdą-
żająca od W-wy w kie[runku] Sochaczewa wpadła na samo-
chód starostwa sochaczewskiego, który – jadąc w tymże kie-
runku – na skutek defektu, zatrzymał się [...]. W limuzynie 
żandarmeria znalazła 2 młodych ludzi, z których jeden był 
zabity, a drugi ranny. Przy nich zna leziono 2 Colty, 4 pm 
i granat. Colty –12  mm – załadowane amunicją oznaczo-
ną na łuskach – 45. Obydwóch mło dzieńców przewieziono 
na post[erunek] żand[armerii]. Na Pawiaku „Andrzejek” 
przeszedł trepanację czaszki. Torturowany – milczał. Zo-
stał dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych (1943 
i – pośmiertnie – 1944).

Wśród powieszonych znaleźli się też żołnierze Rejonu 
VIII Powiat Warszawski (Puszcza Kampinoska) Obwo-
du VII Obroża. I znowu wątpliwości – ilu ich zamordo-
wano: dziewięciu czy dwunastu? Być może tylko trzech: 
kpr. pchor. Kazimierza (lub Włodzimierza – pośmiert-
nie odznaczonego Krzyżem Walecznych) Banka ps. „Wit” 
i chor. Stanisława Siwka ps. „Zadziora” (obaj z Izabelina) 
oraz kpr. Wacława Miecznikowskiego ps. „Pustelnik”. 
Dwa pierwsze nazwiska widnieją na liście gadzinówki, na-
tomiast nie ma „Pustelnika”. Wacław Miecznikowski był 

Janusz tryliński
Ledwie widoczny pomiędzy parkującymi samochodami. Kilkakrotnie 
przestawiany jak niechciany mebel. W końcu znalazł się przy wyjeździe 
z parkingu, vis-á-vis dzisiejszej ulicy Dobrzańskiego, ponad sto metrów 
od miejsca, przed którym 72 lata temu przeszła „cała Warszawa”

tędy przeszła  
warszawa
tędy przeszła  
warszawa
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gajowym w Opaleniu, w nadleśnictwie Laski. Może ukry-
wał się pod zmienionym nazwiskiem? Prawdopodobnie 
wszyscy trzej zostali schwytani 28 stycznia 1944 r. podczas 
przeglądu i czyszczenia broni w gajówce w Opaleniu.

W „Nowym Kurierze Warszawskim” podano także 
nazwisko dwudziestojednoletniego Wojciecha Łysa-
kowskiego ps. „Wojtek”. Był on – jak Bobrownicki – 
członkiem Kedywu, walczył na Mokotowie, w oddzia-
łach dywersji bojowej DB-19. Wziął udział w akcji Budy 
– 2 grudnia 1943 r. – czyli jednoczesnego ataku w róż-
nych częściach miasta na przewożące żandarmów cię-
żarówki (zwane przez warszawian budami – stąd kryp-
tonim akcji). W ośmioosobowej grupie uderzeniowej 
znalazł się i Łysakowski, uzbrojony w parabellum oraz 
cztery granaty. W zachowanym meldunku dowodzą-
cy ppor. Tadeusz Jaegermann ps. „Klimek” relacjono-
wał: Granat rzucony z samochodu zwala Wojtka. Dostaje 
w brzuch, granaty w jego kieszeni eks plodują. Zarządzam 
odwrót. Wszyscy w domu z wyjątkiem ś.p. Wojtka. A w wy-
danych w 1997 r. wspomnieniach dodawał: Pisząc ra-
port, byłem przekonany o śmierci „Wojtka”. Raport był 
pi sany bezpośrednio po akcji [...]. Niestety, już następne-
go dnia okupant rozplakatował zawiadomienie o ataku 
na rogu ul. Rakowieckiej i ul. Puławskiej oraz o schwy-
taniu jednego z uczestni ków o zniekształconym nazwisku 
Wojciech Lesakowski, zamieszkały ul. Żurawia 26. Zo-
stawiono więc na ulicy rannego, a nie zabitego. Co praw-

da, nie było szans na ewakuowanie go spod ostrzału broni 
maszynowej wroga. 

Potem były tortury i śledztwo na Szucha, poprzedzo-
ne operacją w więziennym szpitalu na Pawiaku. „Wojtek”, 
maturzysta na tajnych kompletach w szkole Górskiego, na-
stępnie student tajnego Wydziału Prawa UW, zginął – po-
wieszony – 11 lutego. W dniu swoich 21. urodzin.

22 listopada 1943 r. żołnierze z batalionu Zośka wykole-
ili pod Szymanowem, ok. 6 km na zachód od Ludwiko-

Trzynastu powieszonych przy Lesznie 52
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wa, pociąg pospieszny relacji Warszawa-Berlin. Wkrót-
ce (dokładnej daty nie znamy) Ludwików i wieś sąsiednią 
otoczyli Niemcy. Wyciągnęli tylko mężczyzn. Młodych 
wywieźli do Grodziska. Wśród nich – osiemnastolatka 
Janka Stawczyka i jego przyjaciela Stanisława Grzegorczy-
ka (rocznik 1922, syn Józefa i Joanny Szczeblewskiej). Ja-
nek, najstarszy chłopak z sześciorga rodzeństwa, pomagał 
ojcu Stanisławowi w gospodarstwie. Nabyli w Ludwiko-
wie 10 mórg z parcelacji i przenieśli się z Bobrowników 
w Kieleckiem dwa lata przed wojną. – Rodzice chcieli wy-
kupić brata. Ale on powtarzał: jestem niewinny, szkoda pie-
niędzy – opowiada 83-letnia Marta Koper, siostra Janka. 
Później dowiedzieliśmy się, że jest na Pawiaku. A w lutym 
sąsiedzi jeżdżący na handel, na zakupy do Warszawy, rozpo-
znali ich obu, po ubraniach. Powieszonych na Lesznie!

Zbigniew Sprusiński, podchorąży AK prawdopodobnie 
pułku Garłuch, 20 marca 1943 r. skończyłby 21 lat. Zatrzy-
many przypadkowo w łapance w pobliżu Dworca Główne-
go. Miał pistolet. W grypsie z Pawiaka 4 lutego pisał: Przy-
znałem się do posiadania broni. Tłumaczyłem się, że szedłem 
na napad. Matuś, błagam Cię, nie martw się o mnie! Ja je-
stem przygotowany na wszystko, zupełnie spokojny. Tydzień 
później już nie żył. W maju miał zdawać maturę.

Dzięki pomocy rodziny udało się pozyskać szczątkowe 
informacje o Grzegorzu Włodarczyku. Był rolnikiem, po-
chodził z Szumska, w b. województwie kieleckim. Prawdo-
podobnie pracował w piekarni w Błoniu. Zatrzymano go 
w 1943 r. z grupą mężczyzn ze wsi Bieniewo koło Błonia, 
gdzie mieszkał. Innych zwolniono, Włodarczyka przewie-
ziono do Warszawy.

W niemal wszystkich relacjach pojawia się wiadomość, 
że wśród 27 zamordowanych byli też wychowankowie sa-
lezjańskiego zakładu im. ks. Siemca z Powiśla. To przeko-
nanie wynika zapewne z tego, że 7 lutego – a zatem tylko 

cztery dni przed datą egzekucji – doszło do zatrzymania 
księży i braci oraz 22 wychowanków instytucji. Z moich 
ustaleń wynika jednak, że żaden z aresztowanych wówczas 
chłopców nie znalazł się na Lesznie.

Żołnierze podziemia potajemnie dokumentowali zbrod-
nie niemieckie. Zachowały się też zdjęcia egzekucji na Lesz-
nie. Robione i z okien tramwajów, i z budynków stojących 
vis-á-vis. Znamy co najmniej trzech ich autorów.

Najczęściej publikowana jest fotografia wypalonego bu-
dynku Leszno 52, z 13 ciałami powieszonymi na balkonie 
pierwszego piętra. Widać zaśnieżony szczyt muru getta, 
który zbudowano w sierpniu 1942 r., przy kolejnym zmniej-
szaniu dzielnicy zamkniętej. Pozostałe 14 osób powieszono 
na balkonie pierwszego piętra sąsiedniej kamienicy o nume-
rze 54. Jest tylko jedno zdjęcie tego obiektu, bardzo niewy-
raźne. Dzisiaj na tyłach wspomnianych posesji posadowio-
no pawiloniki z kawiarnią, sklepem z alkoholami i bankiem 
(al. Solidarności 84). Przedwojenna ulica Leszno była wszak 
prawie o połowę węższa. 

11 lutego 1944 r. na Lesznie powieszono 27 mężczyzn. 
Była to przedostatnia publiczna egzekucja w stolicy. Na-
stępna i ostatnia miała miejsce przy Senatorskiej 6, naprze-
ciwko pałacu prymasowskiego – 15 lutego rozstrzelano 
tam 40 osób. Przypomina o tym skromna tablica wmu-
rowana w ścianę budynku ZUS.

janusz Tryliński – dziennikarz, historyk, zajmuje się egzekucjami 
w Warszawie oraz dziejami batalionu „Żubr” na Żoliborzu i masakrą 

z 2 sierpnia 1944 r. pod Boernerowem, animator strony zubry1944.pl 
poświęconej tym wydarzeniom

Autor prosi o kontakt osoby mające jakiekolwiek informacje o powieszo-
nych na Lesznie w lutym 1944 r.: janusztrylinski@vp.pl

Pomnik upamiętniający wydarzenia na Lesznie z 11 lutego 1944 r.
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W lipcu 1944 r. napięcie w Warszawie rosło z każdym 
dniem. Widok wycofujących się bezładnie nie-

mieckich kolumn, których obserwowanie stało się ulubio-
nym zajęciem warszawiaków, panika w urzędach, a także 
odgłosy coraz bliższego frontu sprawiały, że ludność mia-
sta żyła w przeświadczeniu nadciągającego przełomu. To-
warzyszący jej od kilku lat lęk o dzień następny ustępował 
miejsca radości, niekiedy jeszcze tłumionej, oraz nadziei – 
na rychłe wyzwolenie, ale i zemstę.

Jednym ze świadków chaosu w szeregach wojsk wroga 
była Sabina Dłużniewska. W swoim pamiętniku zapisała, 
jak to w Alei 3 Maja, przed Muzeum Narodowym, na ka-
miennych szerokich schodach stał kołyszący się w złowrogiej 
ciszy tłum. Z tłumu tego jakaś kobieta, grożąc hitlerowskiej 

ciżbie i zwracając się do zebranych, zawołała: Czy daruje-
cie im krzywdę? Ludzie, zapomnijcie choć na dwa tygodnie, 
że jest bóg! Słowa jej tchnęły straszliwą nienawiścią. Krzycza-
ła długo, nikt jej nie uspokajał, Niemcy wlekli się dalej…

Coraz częściej w rozmowach wspominano o wybuchu 
powstania. Widząc osłabionego wroga, wierzono, że ist-
nieje szansa na samodzielne uwolnienie stolicy. Dłużniew-
ska była sceptycznie nastawiona do pomysłu. Wydawało 
mi się, że Niemcy pomimo wszystko mają przewagę, wobec 
czego nie ma sensu rozpoczynać walki. Dyskusje nad celo-
wością potencjalnego zrywu toczono w całym mieście. 
Rozmawiali o tym żołnierze podziemia, cywile niezwią-
zani z żadną organizacją, a także Niemcy.

sebastian pawlina
Problem z dyskusjami toczącymi się wokół Powstania Warszawskiego polega na tym, 
że skupiają się one na ocenie samego wydarzenia, rzadko natomiast zmierzają 
do zrozumienia jego korzeni. Skutki i konsekwencje wybuchu Powstania –  
prawie 200 tys. istnień ludzkich, niewyobrażalny ogrom zniszczeń, cierpienie 
i popowstaniowa poniewierka ocalałych mieszkańców Warszawy – skłaniają do różnych 
ocen decyzji o rozpoczęciu walki. Dziś znamy jej koszty, ale w lipcu 1944 r. nikt nie mógł 
ich przewidzieć ani wyobrazić sobie okrucieństwa okupanta wobec ludności cywilnej 
i zagłady miasta. Każdy niósł za to ciężar przeżyć prawie pięcioletniej okupacji 
i upokorzeń hitlerowskiego terroru. Czy Powstanie Warszawskie mogło nie wybuchnąć?

Grupa żołnierzy przeglądająca powstańcze fotografie, po prawej, zwrócony profilem,  
fotograf Sylwester Braun ps. „Kris“, Śródmieście Północne, ok. 17 sierpnia 1944 r.  

Autor zdjęcia: Eugeniusz Haneman
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Dzisiaj szczególnie dramatyczne wydają się relacje 
członków AK – już wówczas przeciwnych powstaniu. 
Wśród nich znajdował się Stanisław Likiernik z Oddzia-
łu Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawskiego 
AK, żołnierz dywersji od jesieni 1943 r. Należał do sto-
sunkowo niedużej grupy w warszawskiej konspiracji, która 
na długo przed 1 sierpnia 1944 r. walczyła z okupantem 
z bronią w ręku. Często decydowali się na to w poczu-
ciu, że nie można odpuścić Niemcom ich zbrodni. Jeszcze 
dzisiaj Likiernik, wspominając więźniów Pawiaka powie-
szonych na Lesznie, pyta: Jak można było nic nie robić?! 
Jak, do diabła, można było nic nie robić?! Powstania jed-
nak się bał. Rozumiał, że dysproporcja sił jest na tyle duża, 
że zryw nie ma szans na powodzenie.

Takich jak on było jednak niewielu. Walczący w kil-
ku, może kilkunastu oddziałach bojowych – według 
Tomasza Strzembosza w szczytowym momencie, latem 
1944 r., znajdowało się w nich ponad 3 tys. ludzi – mogli 
już wcześniej odreagować niemiecki terror, zemścić się. 
Inni możliwości bezpośredniego udziału w tym nie mie-
li. Im musiała wystarczać namiastka w postaci świado-
mości, że wróg płaci za swoje okrucieństwa. Tymczasem, 
jak przekonywał Józef Pieter, psychiatra, wytworzona 
przez Niemców atmosfera trwałego i silnego napięcia lęko-
wego pod wpływem specyficznych sytuacji międzyludzkich 
wymagała odreagowania w odpowiedniej formie i dozie 
gniewu, wściekłości, żądzy zemsty, nienawiści. Powstanie 
dawało mieszkańcom Warszawy okazję do takiego wła-
śnie „wyżycia się”.

Powstanie dawało możliwość odwetu za okupację, 
na co zwraca uwagę m.in. Tomasz Szarota, pisząc, że wśród 
warszawiaków myśl o odwecie i zemście pojawiać się musiała 
już jesienią 1939 r. Dalej jednak dodaje, że nie tylko o ze-
mstę chodziło. Jeszcze dobitniej zaznacza to Janusz Mar-
szalec, który w swojej pracy o porządku i bezpieczeństwie 
publicznym w trakcie Powstania podkreśla, że nie było 
ono historią krwawej zemsty.

Za pragnieniem otwartego wystąpienia, jakie przeja-
wiała znaczna część ludności Warszawy, stało jeszcze 
jedno – blisko pięć lat swoistej edukacji prowadzonej przez 

Siedziba NSDAP w Al. Ujazdowskich 31. Na budynku napis: Deutschland siegt am allen 
Fronten (Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach), ok. 1941 r. Autor zdjęcia: 
Mieczysław Bil-BilażewskiOkupacja niemiecka w Warszawie, uroczystość przemianowania placu Piłsudskiego 

na Adolf-Hitler-Platz. W głębi parawan z godłem III Rzeszy zasłaniający pomnik ks. Józefa 
Poniatowskiego. Autor zdjęcia: Władysław Martyka „Biskup”

Propaganda hitlerowska miała różne oblicza — na murze kamienicy hasło 
propagandowe: Unikaj brudu, bądź zawsze czysty. Brudy wesz rodzą. Wesz — tyfus 
plamisty, 1941-1942. Autor zdjęcia: Mieczysław Bil-Bilażewski
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Polskie Państwo Podziemne. Akcje, jakie podejmowała 
konspiracja – satyra, bojkotowanie kin, kasyn, wydawa-
nie podziemnej prasy, publikowanie kodeksów moralno-
ści obywatelskiej – miały służyć zarówno walce z demo-
ralizacją w społeczeństwie, jak i przygotowaniu ludności 
Warszawy do powstania. – Oczywiście miało to swoje kon-
sekwencje – przyznaje Szarota w wywiadzie udzielonym 
„Stolicy” w 2012 r. – Nie można ludzi szykować do walki, 
mówiąc: Stójcie z bronią u nogi, uderzycie, kiedy powiemy, 
a potem nic nie zrobić. Społeczeństwo wychowywano w kon-
kretnym celu.

Zdaje się, że w lipcu 1944 r. w Warszawie niewiele osób 
potrafiło myśleć o czymkolwiek innym. Także w Komen-
dzie Głównej AK. I na tym polega największy dramat Po-
wstania. W warunkach politycznego osamotnienia oraz 
braku jakichkolwiek szans na powodzenie zrywu w lipcu 
1944 r. miasto stało wobec nadchodzącej tragedii, której 
nie sposób było uniknąć.   

Dzięki heroicznej pracy fotoreporterów AK zachowało 
się wiele zdjęć dokumentujących Powstanie Warszaw-
skie. Obszerną kolekcję fotografii zgromadziło Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Wśród autorów zdjęć są 
m.in.: Władysław Martyka, Witold Edward Koneczny, 
Eugeniusz Lokajski, Danuta Smoszewska, Edward Dzie-
woński, Marian Grabski, Stefan Lewandowski, Sabina 
i Wacław Żdżarscy. Jednym z najnowszych albumów 
zdjęć na stronie MPW jest kolekcja fotografii wykona-
nych przez Eugeniusza Hanemana. Zdjęcia dostępne są 
na stronie muzeum pod adresem http://www.1944.pl/
fototeka/kolekcje.html. Serdecznie dziękujemy Muzeum 
Powstania Warszawskiego za udostępnienie fotografii 
do niniejszego artykułu.Dwóch chłopców w szoferce zniszczonej ciężarówki, w tle fragment kamienicy  

Glassa przy Kredytowej 6, ok. 17 sierpnia 1944 r. Autor zdjęcia: Eugeniusz Haneman

Teren willi Brodziszów przy ulicy Malczewskiego, trzeci od lewej ppor. Wacław Żdżarski 
ps. „Kozłowski” z akordeonem, po prawej por. Jan Markowski ps. „Krzysztof”  
z sanitariuszką Janiną Załęską ps. „Małgorzatka”, wrzesień 1944 r.  
Autorka zdjęcia: Sabina Żdżarska ps. „Anna”

Prasa powstańcza nalepiona  
obok skrzynki Harcerskiej Poczty 
Polowej, zawieszonej  
na ścianie budynku  
przy Górskiego 10,  
ok. 17 sierpnia 1944 r.  
Autor zdjęcia: Eugeniusz Haneman
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Przed wybuchem pierwszej wojny rodzina Szczubeł-
ków przeniosła się z Litwy bliżej stolicy – krążyli 
między Lipnem i Mławą, gdzie Czesław Melchior 

zdał w 1927 r. maturę. Zawsze ciągnęło go do medycyny, 
toteż podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. służył 
ochotniczo w lazarecie polowym, a potem często uczestni-
czył w operacjach w mławskim szpitalu. Nic więc dziwne-
go, że podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Jego życie studenckie kręciło się głównie wokół kwar-
tału ulic: Lindleya, Nowogrodzkiej, Koszykowej i Nie-
podległości. Na tym bowiem terenie w okresie mię-
dzywojennym 22 budynki Szpitala Dzieciątka Jezus 
przysposobiono na pięć klinik uniwersyteckich i 11 od-
działów specjalistycznych Wydziału Lekarskiego UW. 
Dzisiaj – w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego – szpital nadal służy pacjentom i nauce. Ślady 
Uniwersytetu Warszawskiego w obrębie Szpitala Dzieciąt-
ka Jezus są widoczne wszędzie, m.in. na frontonie Zakładu 
Medycyny Sądowej przy Oczki 1. Przyszły lekarz mieszkał 
na Oczki, by pod koniec studiów przenieść się na pobli-
ską Żelazną 28. W tym ostatnim miejscu nie ma już śladu 
dawnej kamienicy. Jej numer „wsiąkł” natomiast w fasadę 
gmachu centrum biznesowego przy Siennej 28/30. 

W czasie nauki Czesław Szczubełek przeszedł obo-
wiązkowe szkolenie wojskowe. W 1932 r. otrzymał sto-
pień ppor. rezerwy, co miało ogromne znaczenie w jego 
późniejszej powstańczej służbie.

elżbieta ciborska 
Kapitan Czesław Melchior Szczubełek ma 
swój park na Sadybie. I to na wprost domu, 
w którym mieszkał – przy Morszyńskiej 3. 
Urodził się w 1905 r. na Litwie kowieńskiej, 
ale na studia przyjechał do Warszawy 
i tutaj został do końca życia

W grudniu 1933 r., już jako wszechstronnie wyedukowa-
ny lekarz medycyny, został w macierzystej placówce asysten-
tem-wolontariuszem na oddziale chirurgii. Następnie zwią-
zał się z Sadybą – zamieszkał na elitarnym osiedlu wokół 
fortu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i ulicy Powsińskiej. 
Pierwotnie fort IX, zwany też Czerniakowskim, był jed-
nym z dziesięciu, jakimi Rosjanie od 1880 r. otaczali stolicę. 
W niepodległej Polsce, niemal natychmiast po zakończeniu 
wojny z Sowietami, zaczęto urządzać w tej okolicy Miasto 
Ogród Czerniaków, które 21 lipca 1921 r. założyła grupa 
osób z otoczenia marszałka Piłsudskiego, w tym generało-
wie: Kazimierz Fabrycy, Tadeusz Malinowski i Bronisław 
Regulski. Modelowe osiedle ich pomysłu – jak czytamy 
w statucie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Czer-
niakowa – łączyło w otoczeniu ogrodowym komfort życia 
w mieście z pięknem i zdrowiem życia na wsi. Sadyba stała się 
wyodrębnioną urbanistycznie częścią Mokotowa, otoczo-
ną z trzech stron polami. Elementy forteczne po wschod-
niej stronie Powsińskiej wysadzono w powietrze, a na tym 
terenie założono park miejski, dziś noszący imię Czesława 
Szczubełka. Zachowane obiekty forteczne po zachodniej 
stronie Powsińskiej służą celom muzealnym.

W latach 30. Czesław Szczubełek zamieszkał przy uli-
cy Morszyńskiej, zajmując na parterze bloku oficerskie-
go Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba pięciopokojowy 
lokal nr 3. Ten największy na Sadybie gmach zachował 
się w dobrym stanie. Do niedawna w byłym mieszkaniu 
Szczubełka mieściło się przedszkole. 

Ludzie powstania Warszawskiego

Por. kpt. Czesław Szczubełek ps. „Jaszczur”
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Jako lekarz pracował w Zarządzie Szpitalnictwa Zarzą-
du Miejskiego (m.in. w Dyrekcji Wodociągów i Kanali-
zacji). Jednocześnie od czerwca 1935 r. był nauczycielem 
w Gimnazjum im. A. Kreczmara. Cieszył się w okolicy sła-
wą doskonałego internisty. Po godzinach przyjmował pa-
cjentów z samej Warszawy, a także z Wilanowa, Służewa, 
Powsinka, Powsina, Augustówki, Zawad, Kabat i Wolicy. 
Znajdował też czas na łowienie ryb w fosie opływającej 
fort. Wysoki, niebieskooki blondyn o jowialnej twarzy był 
rozpoznawalną i powszechnie lubianą osobą. 

W sierpniu 1939 r. zgłosił się na ochotnika do służ-
by wojskowej. Dostał przydział do batalionu sanitarne-
go na Powązkach. Po wielu perypetiach podczas marszu 
na wschód znalazł się w niewoli sowieckiej, ale w cza-
sie wywózki w głąb Rosji uciekł z transportu i wró-
cił do Warszawy. Nadal mieszkał przy ulicy Morszyń-
skiej. Formalnie był pracownikiem Zarządu Miejskiego, 
ale przede wszystkim włączył się w działalność konspira-
cyjną (pod pseudonimem „Jaszczur”). Współorganizował 

na Sadybie zgrupowanie w sile batalionu o kryptonimie 
Oaza – oddającym dobrze położenie geograficzne i woj-
skowe dzielnicy.

Oaza jako V Rejon (Sadyba) V Obwodu (Mokotów) AK 
była w Powstaniu Warszawskim główną siłą powstańczą 
osiedla z zapleczem w forcie. Na początku Powstania Sa-
dyba stanowiła również „ziemię niczyją” (Niemandsland). 
Gdy 7 sierpnia 1944 r. niemiecka załoga opuściła placów-
kę, dowództwo obrony objął porucznik, a następnie ka-
pitan „Jaszczur”, skutecznie ryglując ważną trasę wojsk 
niemieckich przez Wilanów na południe. Obsadził stare 
umocnienia swoimi ludźmi i dowodził ich obroną. Kapi-
tan poruszał się po powstańczej reducie ubrany w zielone, 
wojskowe, polskie bryczesy wpuszczone w buty oficerki 
i szarą marynarkę ściągniętą oficerskim pasem z koalicyj-
ką, przy którym wisiała pochwa z pistoletem. Na ramio-
nach marynarki miał zielone naramienniki z trzema srebr-
nymi gwiazdkami. Na głowę zakładał zieloną furażerkę 
z białym orłem na czerwonym rombie. 

Domy 
przy Morszyńskiej 11 i 13/15B 

w pobliżu bloku oficerskiego

Dom oficerski przy Morszyńskiej 1/7, 
Powsińskiej 24-24A-24B, 1936 r.
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Humanitarnie traktował jeńców niemieckich. Jeśli szli 
do pracy, to za własną zgodą i za dodatkowe porcje pa-
pierosów. Nie mógł jednak kapitan „Jaszczur” liczyć na 
„rycerskość” Wehrmachtu, o czym świadczyły naloty na 
szpitalik przy Morszyńskiej, gdzie powiewała flaga Czer-
wonego Krzyża, systematycznie uszkadzana przez niezna-
nych sprawców linia telefoniczna łącząca Górny Moko-
tów z fortem czy podstępne nachodzenia różnych agentów 
podszywających się np. pod przyjaźnie ustosunkowanych 
Węgrów. 

Powstańcy uaktywnili się po 18 sierpnia, kiedy ok. 400 
dobrze uzbrojonych żołnierzy przebiło się na Sady-
bę z Lasów Chojnowskich, co pozwoliło na obsadzenie 
wszystkich odcinków obrony na obwodzie koła Sadyby 
(ok. 6 km). Niemcy bacznie obserwowali ten odcinek, ba-
dali pozycje powstańcze, zwłaszcza w miarę przesuwania 
się walk w kierunku Czerniakowa i całego Mokotowa. 

Generał Erich von dem Bach-Zelewski wydał żołnie-
rzom niemieckim rozkaz opanowania Sadyby, a zwłaszcza 
fortu. Sugerował nawet jego kapitulację, do czego obroń-
ców mieli namawiać księża z plebanii na Służewie. Odmó-
wili oni jednak swego pośrednictwa stanowczo. Dlatego 
już 19 sierpnia Niemcy zdecydowali się na ostateczne ude-
rzenie na Sadybę poprzez wzięcie jej w dwa ognie, tj. najazd 
pojazdów pancernych od północy i południa. Żołnierze 
niemieccy, którzy wtargnęli na teren osiedla, mordowali 
wszystkich – ludność cywilną i żołnierzy AK. „Jaszczur” 
przemówił do powstańców w forcie, przedstawiając dra-
matyzm sytuacji i zapowiadając obronę do ostatniego żoł-
nierza. Wezwał tych, którzy czują niepokój, aby opuścili 
fort. Nikt się nie zgłosił. 

Podobnie jak pięć lat wcześniej, 1 września 1944 r. 
wypadał w pogodny piątek. Był to ostatni dzień życia 
kapitana Szczubełka. Na błękitnym niebie pojawiły się 
niemieckie stukasy. Zniżyły się nad dzielnicę, zrzucając 
bomby. W czasie nalotu zawaliła się lewa część fortu, grze-
biąc w jego podziemiach komendanta oraz oficerów i po-
wstańców. Dwa dni zaciekłych walk (1-2 września) były 
przykładem niezwykłego bohaterstwa i poświęcenia za-
łogi Sadyby. Strzaskany fort stał się niemym dowodem, 
że serce Sadyby przestało bić. Czesław Szczubełek spoczął 
na cmentarzu Czerniakowskim, następnie przeniesiony 
został na cmentarz w Wilanowie, do kwatery zgrupowa-
nia Oaza.

W Powstaniu Warszawskim jako łączniczka walczyła 
także żona doktora, warszawianka Jadwiga z Marszałów 
Szczubełek o pseudonimie „Lena”. Po Powstaniu prze-
szła wraz z córką Hanną tułaczy szlak, ale już w styczniu 
1945  r. powróciła do Warszawy.

Córka kapitana, Hanna Szczubełek, jest świadkiem 
historii jako publicystka i wytrwała kronikarka Pała-
cu Kultury i Nauki od początku jego istnienia do dziś. 
Podczas Powstania była małym dzieckiem. Z tego czasu 
dźwięczy jej do dziś w uszach przeraźliwy ryk niemiec-
kich „krów”…

Źródła: L.M. Bartelski, Pułk AK Baszta, Warszawa 1990; M. Piekarski, 
Tak zapamiętałem. Wspomnienia z lat 1939-1945, Warszawa 1979; Wiel-
ka ilustrowana encyklopedia powstania warszawskiego, Warszawa 2006

po zakończeniu drugiej wojny 
światowej gruzy ze zniszczo-
nych dzielnic warszawy prze-
wożono m.in. na czerniaków. 
powstałe z nich wzniesienie 
nazwano oficjalnie w 2004 r. 
kopcem powstania warszaw-
skiego. na szczycie wzgórza 
znajduje się pomnik z olbrzy-
mim znakiem polski walczą-
cej. obiekt zaprojektował żoł-
nierz armii krajowej eugeniusz 
ajewski. schody prowadzą-
ce na szczyt nazwano aleją 
godziny „w”; po jej bokach 
stoją drewniane krzyże upa-
miętniające poległych. co ro-
ku 1 sierpnia rozpalane jest 
tu ognisko — ogniem z grobu 
nieznanego żołnierza — które 
płonie przez 63 dni.

Znak Polski Walczącej na szczycie kopca Powstania Warszawskiego
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Ile miałeś lat, Zbyszku, w 1944 r.?
Już 21! W 1943 r. skończyłem Szkołę Podchorążych – 
w konspiracji – a wcześniej byłem harcerzem, 
organizowałem Hufiec Orląt przy 78 Drużynie ZHP 
na Pradze. Ćwiczyłem wraz z moimi żołnierzami, 
żeby być gotowym do walki. 

Jak dowiedziałeś się o wybuchu Powstania?
Byłem chory i bolały mnie zatoki, kiedy przyszli moi 
podkomendni i powiedzieli, że o godz. 17.00 wybuchnie 
Powstanie. Od razu wstałem i zapomniałem o bólu. 
Takie były emocje…

Jak zaczęło się Powstanie na Pradze?
Czołgi rosyjskie szły na Warszawę, niemieckie 
wycofywały się spod Radzymina. My zaatakowaliśmy 
czołgi na Radzymińskiej. Z jednego z dachów zrzuciliśmy 
granaty, butelki zapalające. Nie było wielkiego efektu.

Nie baliście się?
Nie, absolutnie! Gdyby nawet nie było rozkazu, 
to zaczęlibyśmy działać. Nie było w nas strachu. 
Przez pierwsze trzy dni walki były bardzo zacięte…

Gdzie walczyliście?
Zaatakowaliśmy Kozią Górkę dzień przed atakiem 
Ruskich. W prasie pisali, że dzięki nam Pragę zdobyło 
wojsko [2 Batalion 1 Pułku 1 Dywizji Wojska 
Polskiego – red.] dzień wcześniej. Oddział kapitana, 
jeśli dobrze pamiętam, Kapuścińskiego, przedarł się 
od tyłu. My byliśmy już w szkole przy Otwockiej, 
więc ich zakwaterowaliśmy i pilnowaliśmy, kiedy – 
zmęczeni – spali. Mieli zwykłe karabiny, a powinni 
mieć i przeciwczołgowe, i rusznice. Byli zupełnie 
zdezorientowani. Wpadli w środek Pragi, gdzie byli 

Niemcy. Wcześniej poszliśmy sprawdzić, gdzie są 
fortyfikacje i umocnienia niemieckie. Doszliśmy aż 
do Targowej, pełnej czołgów, i dopiero przy Białostockiej 
Niemcy nas ostrzelali. Przez bazar poszliśmy 
na Białostocką, chyba nr 2. Niemcy ostrzelali nas po raz 
drugi, więc wycofaliśmy się do Otwockiej. Walili po 
Białostockiej, w związku z czym przesunęliśmy oddziały 
do Monopolu Spirytusowego [przy Ząbkowskiej – red.]. 
Dopiero rano zaczął się atak na Pragę, od Grochowa, 
a my poszliśmy w stronę mostu Kierbedzia. 
Nim zdążyliśmy dojść, Niemcy go wysadzili. Akcja 
naszego oddziału [zgrupowania XVI-79 w 5 Rejonie 
26 Obwodu AK Warszawa-Praga – red.] od Szmulowizny 
była całkowicie niezależna od tej, która szła od Grochowa.

Czy Powstanie było w ogóle potrzebne?
Jezu, co za pytanie! Gdyby nie było Powstania, 
nie byłoby papieża, Solidarności, świat nie zobaczyłby, 
że walczyliśmy o Polskę! To było wielkie zaskoczenie, 
że 40 tys. żołnierzy podziemia poderwało się do walki! 
Myśleliśmy, że wygramy, że zaraz przyjdą Ruscy… 
A oni się wstrzymali i dopiero 14 września rozpoczęli 
atak na Pragę. Okazało się, że to jest Wojsko Polskie, 
ale pod rozkazami Sowietów…

– tak na mnie mówiono, kiedy byłem 
żołnierzem 1 Dywizji Wojska Polskiego. 
Wstąpiłem do niej po upadku Powstania 
i w jej szeregach przeszedłem szlak 
bojowy jako dowódca zwiadu saperów – 
mówi Józef zbigniew polak 
w rozmowie z Beatą Bielińską-Jacewicz

a.
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an

koJózef zbigniew polak — powstaniec warszawski, ps. „tum-
ry”, podczas okupacji zorganizował hufiec orląt „michałów”, 
wraz z nim wstąpił do armii krajowej i walczył w powstaniu 
warszawskim na pradze. wychował się pod praskim adresem: 
grodzieńska 24. po wojnie — uznany architekt, artysta, plastyk. 
projektował m.in. dla kabulu, dubaju, karaczi, chicago. autor 
wybitnego socrealistycznego budynku — domu kultury w rze-
szowie z lat 1953-1956 (obiekt wpisany do rejestru zabytków). 
wydał wiele albumów grafik, m.in.: impresje z powstania War-
szawskiego na starym Mieście. józef zbigniew polak i beata 
bielińska-jacewicz przyjaźnią się od wielu lat

ten bandyta 
z aK –
ten bandyta 
z aK –
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Spodziewaliście się, że sami wygracie?  
Czy liczyliście na pomoc Rosjan?
Myśleliśmy, że Rosjanie są naszymi sojusznikami. 
Z samolotów zrzucali odezwy o treści: Polacy! Naród 
radziecki wyciąga wam dłoń pomocy. Stańcie do boju o wolną 
i niepodległą Polskę! Mieliśmy nadzieję, że przystąpią 
do walki, że nam pomogą, a oni czekali, aż damy się 
Niemcom wymordować. Zakładaliśmy, że skoro idzie 
nasze wojsko, to dołączymy do nich. Taka była atmosfera. 
Szczególnie Praga liczyła, że z tą armią pójdziemy 
na Warszawę. Dowódca Powstania na Pradze [płk Antoni 
Żurowski – red.] wydał rozkaz, aby żołnierze AK ujawnili 
się i stawili do wojska. Około 200 żołnierzy przyszło więc 
na Białostocką, ja przedefilowałem ze swoją stuosobową 
grupą żołnierzy AK. Wyglądało to imponująco. 
Skierowali nas do szkoły przy Skaryszewskiej.

Jak zareagowali żołnierze? 
Ciągle wierzyliśmy, że idziemy walczyć o Polskę 
i że z kościuszkowcami pójdziemy na Warszawę 
[nie wszyscy podporządkowali się rozkazowi 
płk. Żurowskiego, ok. 600 praskich powstańców 
przeprawiło się przez Wisłę i kontynuowało walkę 
w oddziałach AK na Sadybie, Powiślu, Żoliborzu 
i w Puszczy Kampinoskiej – red.]. Byliśmy jedynym 
oddziałem na Pradze, który nie poddał się Niemcom, 
tylko skończył wojnę z bronią w ręku. To było 20 września. 
Staszek Komornicki, który ze swoim oddziałem dostał się 
z Powiśla na Pragę, był zaskoczony, że tu są silne oddziały. 
Dołączył do nas. Nie wiedział, co się dzieje na Pradze.

Co było potem?
Po upadku Powstania przez miesiąc szkoliliśmy 
w Aninie ponad 100 żołnierzy AK. Po miesiącu nas 
rozparcelowano – każdy został przydzielony gdzie 
indziej, rozesłano nas w różne strony. Przedtem w szkole 
przy Skaryszewskiej podzielono nas na dwie grupy: 
oficerów odstawiano na prawo, a żołnierzy na lewo. 
Jak moi żołnierze zobaczyli, że mnie odstawiają na prawo, 
to zaprotestowali: Nie, my nie pójdziemy bez naszego 
dowódcy do wojska! Major popatrzył, uśmiechnął się tylko. 
Ocenił, że młody chłopak, jakim wtedy byłem, da się 
przekabacić – kazał mi iść na lewą stronę. A oficerów 
zaraz zamknięto w poniemieckim obozie w Rembertowie 
i zaczęto wysyłać na Syberię. Tak więc mnie się udało 
jako jednemu z niewielu oficerów dostać do wojska i dalej 

walczyć. Wierzyłem, że za Polskę. Dopiero w maju 1945 r., 
nad Łabą, kiedy nie pozwolono nam przejść na stronę 
amerykańską, zrozumiałem, że nadeszła kolejna niewola. 
To był najsmutniejszy dzień w moim życiu.

A czy byli wśród Twoich żołnierzy tacy, którzy 
powiedzieli, że nie złożą broni?
Był taki jeden – Emil Grzybowicz ps. „Grenadier” – 
powiedział, że nie złoży broni, że pójdzie do partyzantki… 
No, a reszta była zachwycona, co Rosjanie wykorzystali. 
Mimo wszystko wierzyliśmy, że walczymy o Polskę.

Byłeś dwudziestojednoletnim dowódcą, a ile lat mieli 
Twoi żołnierze?
W bazylice przy Kawęczyńskiej jest tablica poświęcona 
żołnierzom mojego oddziału – hufca „Michałów” – 
i tam można poznać nazwiska oraz wiek tych, którzy 
zginęli: ppor. Włodzimierz Cierpieniak ps. „Kangur” 
(lat 19, skończył szkołę podoficerską, poszedł 
do 2 Armii), ppor. Zbigniew Kaczyński ps. „Czarny” 
(lat 19), ppor. Marian Zabielski ps. „Marian” (lat 19), 
ppor. Zygmunt Elgas ps. „Cień” (lat 20, w czasie 
Powstania zginął na Starym Mieście jako dowódca 
plutonu w kompanii motorowej), kpr. Marian Sowiński 
ps. „Juno” (lat 18), kpr. Tadeusz Naparty ps. „Adam” 
(lat 20, zginął w młynie Michla na praskim Michałowie), 
kpr. Wojciech Smółka ps. „Burłaj” (lat 17, zginął na Pradze, 
przenosząc broń do Kampinosu), kpr. Mieczysław 
Świerdza ps. „Orkan” (lat 18), strz. Bronisław Kieliszek 
ps. „Bolesław” (lat 19, przesłuchiwany i zamordowany 
przez bezpiekę, nic nie wykapował), strz. Wołowiec 
ps. „Dyzio” (lat 16), Zenek Więch ps. „Nemeczek” 
(lat 14, zginął w 1939, też na zwiadzie), Edward Bobowski 
ps. „Biały” (19 lat, zginął jeszcze przed Powstaniem, 
przenosił dla nas broń z fortu Bema – Niemcy go 
złapali, torturowali, ale nas nie zdradził), Tadeusz 
Kalisiak ps. „Szczerba” (lat 19), Przemysław Marczewski 
ps. „Zagłoba” (lat 15), Zbyszek Kowalski ps. „Mucha” 
(lat 14, najmłodszy łącznik, przepłynął Wisłę, zginął 
w Powstaniu), Zygmunt Salwa ps. „Czumbo” (lat 16) 
i Henryk Paczkowski ps. „Zbyszek” (lat 19) – dwaj moi 
żołnierze, którzy uruchomili czołg pułapkę na Starym 
Mieście, gdzie dotarli z kompanią motorową, Stanisław 
Tomasik ps. „Tom” (lat 19, zginął w młynie Michla). 
W tym ostatnim rozpoznał swojego zaginionego 
brata ksiądz odprawiający mszę na odsłonięciu tablicy 
w bazylice w 2010 r. Wzruszająca sytuacja, po 67 latach! 
Ludzie płakali, słuchając tego świadectwa. Jak to dobrze, 
że zrobiłem tę tablicę… Są tablice, które mówią o jakimś 
oddziale i o dowódcy, a ta jest o żołnierzach, którzy zginęli. 
Prawdę mówiąc, ja nie widziałem wykazu żołnierzy 
na żadnej tablicy. Ufundowaliśmy ją prywatnie, dzięki 
Twojej, Beato, pomocy. Za te albumy, które pomogłaś mi 
wydać [Impresje z warszawskiej Pragi, Warszawa 2009 – 
red.], za cegiełki z nich, powstała ta tablica…   

po upadku powstania na pradze – w myśl porozu-
mienia dowódcy praskiego obwodu ak płk. antoniego żu-
rowskiego i gen. zygmunta berlinga – do 1 dywizji piechoty 
im. tadeusza kościuszki wcielono grupę 160 żołnierzy ak 
z pragi. w tej grupie był ppor. józef zbigniew polak, który 
jako dowódca zwiadu saperskiego przeszedł szlak bojowy 
1 dywizji wojska polskiego, i kpr. pchor. stanisław komornic-
ki ps. „nałęcz”, późniejszy generał, jako dowódca drużyny 
rusznic przeciwpancernych. 
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Krótko po przekroczeniu Renu, 8 kwietnia 1945 r., 
2 Pułk Pancerny 1 Dywizji gen. Maczka pod do-

wództwem płk. Stanisława Koszutskiego stanął w wyzwa-
lanej Holandii, tuż przy jej granicy z Niemcami. Pułkow-
nik – zgodnie z rozkazem – zajął najbardziej wysuniętą 
na wschód pozycję, tylko z trzema czołgami, trzema lekki-
mi scout carami i dwoma motocyklami. Reszta pułku zo-
stała w tyle z powodu zerwanego mostu na kanale. Mysz-
kujący po okolicy por. Henryk Papée – pełen energii po 
zaleczeniu ran z Normandii – przyniósł 12 kwietnia wia-
domość od Holendrów, że tuż za linią graniczną jest jakiś 
obóz – koncentracyjny albo jeniecki. Ku jego zdziwieniu 
Koszutski nie rzucił się natychmiast do wyzwalania ucie-
miężonych, po żołniersku rugając swego informatora za 
wszystkie „jakieś”, „gdzieś”, „ktoś”. Za dwie godziny Papée 
wrócił – przyprowadził farmera twierdzącego, że w obozie 
są Polacy, a Niemcy zamierzają obóz likwidować.

A więc cóż? Z jednej strony do dyspozycji tylko plu-
ton dowodzenia i brak rozkazów, z drugiej – chęć rato-
wania rodaków i ryzyko dla własnych ludzi... Zdecydował. 
Na rozpoznanie pojedzie osobiście – w czołgu, z Papéem, 
Zemlikiem, Szmellerem. Strzelcem przednim będzie – po 
półgodzinnym przeszkoleniu – podpułkownik czasu woj-ółgodzinnym przeszkoleniu – podpułkownik czasu woj-
ny hr. Emeryk Czapski, w odwiedzinach, ale bardzo ciekaw 
„prawdziwej wojny”. Na scout carach Barbarski i Kulesza – 
lekarz pułkowy, Witkowski na motocyklu. W ostatniej 
chwili dołączyła załoga jeepa – z kierowcą Więckowskim 
i korespondentem wojennym Marianem Walentynowi-
czem – w cywilu grafikiem, sławnym wcześniej jako ilu-
strator m.in. przygód Koziołka Matołka.

Ten maleńki patrol jest pierwszym polskim oddzia-ńki patrol jest pierwszym polskim oddzia-
łem, który wkracza na teren wciąż zaciekle broniących się 
Niemców. Przejeżdża w pędzie martwe pola, sprawdza-ów. Przejeżdża w pędzie martwe pola, sprawdza-w. Przejeżdża w pędzie martwe pola, sprawdza-
jąc karabiny czołgu, mija długą pustą wioskę obwieszoną 
białymi chustami, po niej skraj lasu, z którego padają strza-łymi chustami, po niej skraj lasu, z którego padają strza-órego padają strza-rego padają strza-
ły przerywające makabryczną martwotę i natychmiast wy-
ciszane karabinami czołgu i scout carów.

Jest obóz, widać wieże strażnicze i baraki! Sherman ob-
jeżdża ogrodzenie i całą mocą, z hukiem rozwala bramę 
obozu. Ciągnąc ją za sobą, odpowiada krótkim ogniem 
na strzały. Z zabudowań wybiegają Niemcy z rękami pod-
niesionymi do góry. Czapski rozbraja ich, czołg wjeżdża sze-óry. Czapski rozbraja ich, czołg wjeżdża sze-ry. Czapski rozbraja ich, czołg wjeżdża sze-

czołem dziewczęta! 
wyzwolenie oberlangen
maciej Figurski
po upadku powstania warszawskiego żołnierze przewożeni  
byli do obozów jenieckich. poniżej publikujemy tekst o mało znanym 
epizodzie końca wojny: wyzwoleniu obozu dla kobiet oberlangen, 
w którym zgrupowano kobiety żolnierzy z aK – w przeważającej mierze 
uczestniczki powstania warszawskiego

Generał Stanisław Maczek rozmawia z komendantką obozu —  
por. Marią Milewską ps. „Jaga”
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roką ulicą w stronę baraków. Pułkownik Koszutski wspo-
minał: Co do diabła? Co to za stwór? Jakaś malutka postać 
biegnie – ubrana w długi do ziemi płaszcz oficerski, na gło-
wie ma polską furażerkę z orłem i proporczykiem 7 Pułku 
Ułanów. Jest to młodziutka ładna dziewczyna! – English? 
Français? American? Canada? Sind Sie? – krzyczy do nas. 
– Polacy! Polacy, panienko! Pierwsza Dywizja Pancerna, 
kochanie! – wrzeszczy Witkowski. – Polacy! Boże! Polacy! 
A my tu z Armii Krajowej! Z powstania, z Warszawy! Pa-
nowie Polacy, to cud! – woła panienka i biegnie z nami. 

Z baraków jak z uli wysypują się same kobiety, wszystkie 
w mundurach, względnie w strzępkach mundurów. Ota-
czają czołg i tarasują drogę. Wszystkiego spodziewaliśmy się 
w najbujniejszej fantazji, jadąc na tę wyprawę, ale nie tego… 
Myśleliśmy, że spotkamy wychudzone widma w pasiakach, 
może wariatów, może jeńców wojennych, może zasadzkę – 
ale kobiety?! Setki polskich kobiet w mundurach wojskowych, 
które otoczyły nas ze wszystkich stron, tłum ten krzyczy, ge-óre otoczyły nas ze wszystkich stron, tłum ten krzyczy, ge-re otoczyły nas ze wszystkich stron, tłum ten krzyczy, ge-
stykuluje, śmieje się i płacze, wchodzi nawet do czołgu, cału-i płacze, wchodzi nawet do czołgu, cału-łacze, wchodzi nawet do czołgu, cału-
jąc i ściskając Papéego i Kubę – a w każdej chwili mogą nas 
zaatakować Niemcy! Przeciska się wreszcie przez ten tłum 
jakaś pani z gwiazdkami na furażerce i mówi, trzymając 
dwa palce u skroni: – Melduję się jako komendantka obozu 
polskich kobiet, jeńców wojennych w Oberlangen. Moje na-ów wojennych w Oberlangen. Moje na-w wojennych w Oberlangen. Moje na-
zwisko: Mileska.

Tak, to był obóz jeniecki samych kobiet żołnierzy, jedy-
ny taki w historii wojny. Mglistego, chłodnego i pierw-
szego cichego od 63 dni ranka października 1944 r. wy-
szły ze Śródmieścia w pierwszej i ostatniej powstańczej 
defiladzie – do niewoli. Po zdaniu broni na placu Naru-
towicza doszły wieczorem do hal tymczasowego obozu 
w Ożarowie. Z ponad 2 tys. kobiet tylko kilka skorzysta-
ło z wezwań Niemców do uwolnienia za cenę rezygnacji 
ze statusu jeńca wojennego. Te, które miały stopnie ofi-
cerskie, zataiły je, by pozostać z koleżankami w stalagach, 
a nie w znośniejszych oficerskich oflagach.

Wagonami towarowymi (raz kawa, trzy razy postój) roz-ój) roz-j) roz-
wieziono je do obozów jenieckich Fallingbostel, Łambinowi-ów jenieckich Fallingbostel, Łambinowi-w jenieckich Fallingbostel, Łambinowi-
ce, Sandbostel – tak jak poszły do niewoli: w letnich sukien-
kach, często w sandałach, bez pończoch. Najtrudniej było 
kobietom z wcześniejszej kapitulacji Żoliborza i Mokotowa: 

ujęto je wprost z pola walki. Jako więźniarki stalagów były 
rozwożone grupami do pracy po różnych obozach (również 
Bergen-Belsen) i fabrykach. Niemcy najwyraźniej nie wiedzie-
li, jak traktować kobiety – jeńców wojennych: raz wypełniali 
ich żądania traktowania według zasad konwencji genewskiej, 
innym razem wysyłali do pracy na tereny bombardowanych 
miast, gdzie cudem tylko można było przeżyć. W obozach 
więźniarki spotykały się z polskimi jeńcami „wrześniowy-
mi”, Anglikami, Amerykanami, jeńcami wszystkich krajów 
alianckich, przez nich wszystkich traktowane ze zdumieniem, 
podziwem i szacunkiem. Niemieckie propozycje rezygnacji 
ze statusu jeńca wojennego i „wyjścia na wolność” w charak-
terze dobrowolnego robotnika na terenie Rzeszy z reguły od-
rzucały – mimo ciężkich represji obozowych. 

Po dwóch miesiącach, w grudniu, wszystkie kobiety 
z Powstania, zdrowe, ranne i chore, przewieziono do jed-
nego obozu: stalagu VIC Oberlangen – blisko holender-talagu VIC Oberlangen – blisko holender-– blisko holender-
skiej granicy. W baraku szpitalnym leżały już ich ranne 
koleżanki z Powstania. Dowieziono tam również te z Ber-ównież te z Ber-wnież te z Ber-
gen-Belsen, chore, zmaltretowane szykanami za odmowę 
przejścia do cywila. Zamknięto je w areszcie w noc wigilij-
ną (!) i żadne protesty u Niemców nie dały rezultatu. Śpie-ów nie dały rezultatu. Śpie-w nie dały rezultatu. Śpie-
wały tu już nową, nieznaną im dotąd kolędę dziewcząt 
z Żoliborza Zapomnisz o smutkach, gdy niebo lśni i pasterkę 
z Polski echo niesie ci, a Święty Mikołaj przyniósł im nad-ósł im nad-sł im nad-
zwyczajny prezent: chłopczyka urodzonego w niewoli!

Stalag Oberlangen stał się małym państwem kobiet, 
żołnierzy Armii Krajowej, akaczek – jak same siebie żar-
tobliwie nazywały. Zgodnie z tajnie ujawnionym roz-
kazem Komendy Głównej AK z 3 października 1944 r. 
na komendantkę stalagu kobiecego mianowano por. Irenę 
Mileską ps. „Jaga”. Przedstawiono ją Niemcom jako „obo-ps. „Jaga”. Przedstawiono ją Niemcom jako „obo-„Jaga”. Przedstawiono ją Niemcom jako „obo-Jaga”. Przedstawiono ją Niemcom jako „obo-”. Przedstawiono ją Niemcom jako „obo-
zowego męża zaufania”. W obozie panowały nędza, niedo-
żywienie, lęk o bliskich, choroby z niedożywienia, brudu 
(zimą myto się śniegiem). Ale odbywały się też lekcje dla 
600 (!) więźniarek w wieku szkolnym, zajęcia plastycz-
ne i wykłady ze sztuki i historii dla dorosłych. Niemiec-
ka komendantura poza drobnymi szykanami nie mogła 
temu zapobiec – bez użycia siły byli bezradni wobec ko-
biet, wśród których ponad 100 miało wyższe wykształ-ód których ponad 100 miało wyższe wykształ-d których ponad 100 miało wyższe wykształ-órych ponad 100 miało wyższe wykształ-rych ponad 100 miało wyższe wykształ-
cenie, czasem z doktoratem, 600 maturę lub zaczęte stu-

Rysunek A. Berettiego, jeńca włoskiego ze stalagu XB w Sandbostel, przedstawiający 
grupę dziewcząt w baraku 

Stalag VIC w Oberlangen, samochody z zaopatrzeniem „oblężone” przez dziewczęta
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dia. Nad obozem przelatywały często samoloty alianckie 
– wśród nich i te z biało-czerwoną szachownicą – w takiej 
sytuacji inaczej się patrzyło na starszą kobietę, profesora 
filozofii, ciągnącą wóz z fekaliami…

Aż nadszedł ten dzień, 12 kwietnia, gdy bramą wjechał 
z hukiem czołg wielki jak wieże strażnicze – shermany były 
wysokie, ale tu ogromniały w oczach kobiet. Zatrzymał 
się, za nim scout cary i… zapadła chwila ciszy. Przerwał ją 
krzyk z tłumu kobiet: Maryś, Maryś! Ala Gebethnerowa, 
żona nieżyjącego już wydawcy, przedwojenna znana auto-
mobilistka, rozpoznała na scout carze przyjaciela, Mariana 
Walentynowicza. I tak to się zaczęło: uściski, łzy radości, 
obcałowywanie, rwetes, zgroza dla Koszutskiego, bo prze-
cież to teren Niemiec.

Ale „Jaga” już zarządza zbiórkę i na placu szybko formu-Jaga” już zarządza zbiórkę i na placu szybko formu-” już zarządza zbiórkę i na placu szybko formu-órkę i na placu szybko formu-rkę i na placu szybko formu-
je się czworobok dziewcząt – zwarty, porządny oddział żoł-
nierzy, którzy bili się na barykadach, na gruzach własnych 
domów, przeciw strasznej przewadze wroga, bez żadnej 
ochrony jakichkolwiek konwencji. A ci żołnierze to kobie-
ty! Barakami raport! – zarządza „Jaga”, a potem: Na prawo 
patrz! I jeszcze słynny meldunek, jedyny taki w historii 
wojskowości: Panie pułkowniku, melduję posłusznie bata-
lion kobiet Powstania Warszawskiego. Stan: 1706 żołnierzy 
na placu, 20 w izbie chorych i dziewięcioro niemowląt.

Koszutski idzie przed szeregami batalionu starszych 
i młodszych pań, głównie młodzieży czy wręcz dzieciaków, 
w zniszczonych płaszczach wojskowych lub ubraniach cy-
wilnych – ale z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu. 
Patrzy na buty, buciory, sandały, pantofle lub okręcone 
na nogach szmaty. Patrzy w oczy – przeważnie niebieskie, 
przeważnie bardzo młode, przeważnie we łzach. I sam do-
brze nie widzi – trochę jakby przez mgłę. Jego chłopaki pła-
czą. Wie, że musi coś powiedzieć, choć przecież tak trudno, 
bo gardło ściśnięte: Żołnierze Armii Krajowej i towarzysze 
broni! Historyczny moment spotkania na ziemi niemieckiej 
dwóch polskich sił zbrojnych… Niech ten dzień 12 kwietnia 
zostanie na zawsze w naszej pamięci jako ukoronowanie dą-
żeń i trudów. Jesteście wolne! Niech żyje Polska!

Salutuje. Adiutantka komendantki obozu wyciąga scho-
waną dotąd pod płaszczem biało-czerwoną fl agę i przycze-dotąd pod płaszczem biało-czerwoną fl agę i przycze-ąd pod płaszczem biało-czerwoną flagę i przycze-
pia do słupa. Marsz, marsz Dąbrowski… – niosą się słowa 
hymnu po równinie Westfalii.

Tak zaczęły się wspaniałe dni. Wkrótce obóz pełen był 
polskiego wojska, przyjechał gen. Maczek, dowodzący 
jeszcze uderzeniem na Wilhelmshaven, które zostało prze-Wilhelmshaven, które zostało prze-, które zostało prze-
znaczone – razem z tamtejszą największą bazą Kriegsma-Kriegsma-
rine – pod polską okupację. Do niezwykłego obozu zjeż-ą okupację. Do niezwykłego obozu zjeż-
dżali się dziennikarze i filmowcy, Anglicy, Kanadyjczycy, 
delegacje od króla belgijskiego, królowej holenderskiej, 
potem generałowie Bór-Komorowski, Kopański i Anders. 
Wspomina Barbara Jabłońska ps. „Danuta”: Obóz zakwitł 
biało-czerwonymi tulipanami przysyłanymi z wdzięcznej 
za wyzwolenie Holandii. Żyłyśmy jak w bajce, zasypane da-
rami, otoczone opieką. Nad obozem szumiały skrzydła pol-
skich samolotów. Polskie czołgi przecięły druty, otworzyły 
wszystkie drogi. Z wyjątkiem jednej – drogi do Polski.

Spotykali się po latach jeszcze często, w Warszawie 
przy pomniku dywizji gen. Maczka na Żoliborzu, na za-
puszczonej dziś alei Wojska Polskiego, planowanej przed 
wojną jako aleja chwały. Posadzka otoczenia pomnika ma 
postać mapy północno-zachodniej Europy. Wykuty ślad 
gąsienic shermanów gen. Maczka ciągnie się szlakiem dywi-ąsienic shermanów gen. Maczka ciągnie się szlakiem dywi-hermanów gen. Maczka ciągnie się szlakiem dywi-w gen. Maczka ciągnie się szlakiem dywi-
zji od Normandii do Wilhelmshaven. Pamiętam, jak na jed-Wilhelmshaven. Pamiętam, jak na jed-. Pamiętam, jak na jed-
nej uroczystości wyprostowany jak struna sędziwy pułkow-
nik w pancerniackim berecie z oznakami dywizji spojrzał 
na równy szereg starszych pań z biało-czerwonymi opaska-ówny szereg starszych pań z biało-czerwonymi opaska-wny szereg starszych pań z biało-czerwonymi opaska-
mi na rękawach i zawołał: – Czołem dziewczęta! – Czołem 
panie pułkowniku! – odkrzyknęły, a po pomarszczonych, 
roześmianych buziach płynęły łzy wzruszenia.

Maciej Figurski – ZOK (Zespół Opiekunów  
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy)

Artykuł opublikowany uprzednio w polskim dwutygodniku w USA 
„Gwiazda Polarna” (maj 2016)  

Lista kobiet żołnierzy armii krajowej, jeńców wojennych 
Oberlangen stalagu ViC, znajdująca się w archiwum insty-
tutu polskiego i Muzeum im. gen. sikorskiego, sporządzona 
była zapewne przed wyzwoleniem, oparta na dokumen-
tach obozu i zawiera datę urodzenia i nazwisko jednego 
z dwojga pierwszych dzieci urodzonych w obozie. Trudno 
było ustalić, ilu chłopców mieszkało na terenie obozu. Z listy 
wynika, że było ich pięciu (sześciu?). Na ten temat mamy 
sprzeczne informacje od b. jeńców obozu, zamieszkałych 
w Londynie.
Nie zachował się przypuszczalnie oryginał […] listy: niejed-
nakowa jest czytelność poszczególnych stron […]. spis spo-
rządzony został niestarannie, spisujący nie trzymali się kolej-
ności alfabetycznej. […] spis kończył się na numerze 1797; 
w rzeczywistości zawierał jednak tylko 1714 nazwisk.

za: kobiety — żołnierze armii krajowej w obozie Oberlan-
gen 1944/45, red. j.j. englert, „materiały — dokumenty — 
Źródła — archiwalia”, 1985, z. 1, s. XV
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Miałam szczęście
Z zofią posmysz rozmawia Ewa Kielak-Ciemniewska

rozmowa stolicy

Czy wybiera się Pani we wrześniu 
do Jekaterynburga?
To daleka podróż. Nie wiem jeszcze, to będzie zależało 
od stanu mojego zdrowia.

Jekaterynburski Teatr Opery i Baletu zapowiada 
wystawienie Pasażerki. Która to już będzie premiera 
tej opery?
Oj, muszę policzyć: Bregencja, Warszawa, Londyn, 
Houston, Nowy Jork, Chicago, Frankfurt, Karlsruhe, 
Wiedeń… Część tych premier to były przedstawienia 
w reżyserii Davida Pountneya, pierwsze prapremierowe 
wystawione w Bregencji, które objechało świat, 
bądź następne – realizowane przez niego na tamtejszych 
scenach z tamtejszymi zespołami. Mnie najbliższa jest 
ta pierwsza realizacja z Bregencji i potem powtórzona 
w Warszawie – to było olśnienie, inscenizacja wspaniała, 
scenografia dwupoziomowa, tak jak dwa pokłady 
na statku – znakomicie zrobiona. We Frankfurcie 
i Karlsruhe zaprezentowano Pasażerkę w nowoczesnej 
scenografii, kostiumy też były dzisiejsze. Ale przyjęcie 
było bardzo dobre i prasa dobrze pisała.

Pasażerka zrobiła wspaniałą promocję Polsce – 
każdej premierze towarzyszył olbrzymi oddźwięk 
w prasie i w Internecie – pisano nie tyko 
o premierze, ale o naszej historii, muzyce i Pani 
życiu. Od kilku lat jest Pani liderką promocji Polski…
To zasługa Mieczysława Wajnberga. Gdyby nie on, 
nikt nie wracałby do Pasażerki. Teraz książkę wydają 
w wielu krajach.

Spotkała się Pani z Wajnbergiem w Moskwie 
w latach 60.?
Tak, widziałam się z nim. Niestety, tylko dwa razy. 
Kiedy pisał muzykę, zaproszono mnie do Moskwy, 
bo chciał ze mną porozmawiać. A to były lata 60.

Jak Pani wspomina to spotkanie?
Byłam u nich w mieszkaniu – u Wajnbergów. Już teraz 
nie pamiętam, jaka to była dzielnica, ale jakaś 
nowocześniejsza, z dużymi blokami. Pamiętam 
wspaniały obiad, ale oczywiście wielkie wrażenie 
zrobił na mnie sam kompozytor. Bo on był taki… jakby 
zamknięty w sobie, jak gdyby nieobecny. I właściwie 

Scena z przedstawienia 
Pasażerka w Teatrze Wielkim — 
Operze Narodowej.  
Spektakl można obejrzeć 
jeszcze 18 i 20 września, 
po czym opera, niestety, 
schodzi z afisza
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to nie była rozmowa, tylko on mi zadawał pytania. 
Wiele pytań. A ja cały czas odpowiadałam, gadałam 
i gadałam. Pytał o obóz. O dzień powszedni. O tym, 
co tam się działo, jak się jadło, jak się wstawało, w co się 
człowiek ubierał. Pytał o tego rodzaju rzeczy i to mnie 
trochę dziwiło: do czego to mu jest potrzebne, skoro on 
pisze muzykę?

Najbliższych stracił w obozie. W Trawnikach.
Ale ja się o tym dowiedziałam dopiero później. 
I wtedy wszystko stało się dla mnie jasne. Bo on chciał 
prawdopodobnie uzmysłowić sobie, jak ci rodzice 
biedni żyli w tych Trawnikach. Opisałam mu to bardzo 
dokładnie, ale nie byłam uprzedzona, że jego rodzice 
i siostra zginęli w obozie.

Czy powiedział Pani, dlaczego nie chce wrócić 
do Polski?
Nie powiedział. Dowiedziałam się później, już w Polsce. 
Mówiło się w kręgach muzycznych, że chciał wrócić 
do Polski zaraz po wojnie, ale chyba miał wrażenie, 
że nie jest tu oczekiwany i potrzebny. Nie wiem, czy to 
prawda. W każdym razie szkoda wielka! W latach 80. 
jego muzykę przed polską publicznością odkrywał Gabriel 
Chmura, dyrygent z Opery Katowickiej. Jego symfonie 
były po raz pierwszy wykonywane właśnie w Katowicach. 
I że on wtedy nie przyjechał, to mnie trochę dziwi.

Był w Polsce bodaj jeden raz – na Warszawskiej 
Jesieni pod koniec lat 60. Już później do Polski 
nie przyjeżdżał…

zofia posmysz-piasecka — ur.  23 sierpnia 1923 r. w kra-
kowie, polska pisarka, scenarzystka, dziennikarka radiowa. 
w czasie drugiej wojny światowej — w 1942 r. — została uwię-
ziona w niemieckim obozie koncentracyjnym auschwitz, potem 
w ravensbrück. po zakończeniu wojny przeniosła się do war-
szawy — tu swoje życie zawodowe związała z polskim radiem. 
jest autorką kilkudziesięciu reportaży radiowych i słuchowisk, 
współautorką (od 1960) powieści radiowej W Jezioranach. 
na podstawie jej słuchowiska radiowego pasażerka z kabi-
ny 45 powstał film w reżyserii andrzeja munka (premiera ekra-
nowa: 1963), uhonorowany nagrodą fipresci na festiwalu 
w cannes oraz nagrodą stowarzyszenia dziennikarzy wło-
skich na festiwalu w wenecji. w 2010 r. na deskach teatru 
wielkiego — opery narodowej odbyła się premiera opery pa-
sażerka skomponowanej przez mieczysława wajnberga z li-
brettem aleksandra miedwiediewa opartym na książce zofii 
posmysz

Zofia Posmysz w swoim mieszkaniu

mieczysław wajnberg (weinberg) — ur. 12 stycznia w 1919 r. w warsza-
wie, zm. 26 lutego w 1996 r. w moskwie — polski kompozytor i pianista o korze-
niach żydowskich. jego matką była aktorka sonia karl, ojcem — skrzypek szmul 
wajnberg. pobierał edukację muzyczną w średniej, a potem wyższej szkole mu-
zycznej przy państwowym konserwatorium muzycznym w warszawie. jedno-
cześnie pracował w teatrach rewiowych i lokalach dancingowych. w 1936 r. 
napisał muzykę do filmu Fredek uszczęśliwia świat. we wrześniu 1939 r. uciekł 
z warszawy. resztę życia spędził w zsrr. jako kompozytor pozostawił ogromne 
i, według szostakowicza, przepiękne dziedzictwo — 22 utwory orkiestrowe: symfo-
nie i koncerty, 17 kwartetów smyczkowych, 6 sonat fortepianowych, 7 oper, wie-
le utworów kameralnych oraz muzykę do spektakli i filmów — kreskówek, ale też 
do arcydzieł, jak słynny obraz Lecą żurawie. wśród oper — oprócz pasażerki 
na motywach powieści zofii posmysz — są m.in.: Lady Magnesia według g.b. sha-
wa, portret według m. gogola do libretta a. miedwiediewa (premiera: 1983 
w brnie, kolejne inscenizacje: 1992 w moskwie, 2010 w bregencji, 2011 w leeds, 
2013 w poznaniu) oraz idiota (1986) według f. dostojewskiego 
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Ale on był bardzo związany z Polską, cały czas 
podkreślał, że jest polskim kompozytorem, 
a nie rosyjskim czy radzieckim. Uparcie poprawiał swoje 
imię na Mieczysław, gdy zmieniano je np. na Mojsze 
czy Moisiej. Proszę sobie wyobrazić, że w prasie 
niemieckiej wszędzie jest Mieczysław z tym ł. A oni 
nie mają przecież tej litery w alfabecie. Tak przestrzegał 
tego… Jego serce było w Polsce. Napisał piękną muzykę 
do Kwiatów polskich Tuwima…

Można powiedzieć, że dzięki Pasażerce został też 
odkryty przez Polskę i świat. Był zapomniany, 
mimo że niektórzy znawcy muzyki stawiali go 
na równi z Szostakowiczem i Prokofiewem.
Szostakowicz bardzo wysoko go cenił i pomagał 
mu. To on nakłonił Wajnberga do napisania opery 
na podstawie mojej książki, podsunął mu ten temat 
i książkę [powieść Pasażerka wydana została w Polsce 
w 1962, jej rosyjskie tłumaczenie ukazało się w piśmie 
„Innostrannaja Litieratura” – red.]. Szostakowicz 
napisał też pierwszą opinię o operze Wajnberga, 
że jest arcydziełem. A sam Wajnberg ponoć uważał 
to za najważniejszy utwór swojego życia.

Pierwsze publiczne wykonanie opery było 
koncertowe – w Moskwie, w 2006 r. – a światowa 
premiera sceniczna miała miejsce dopiero 
w Regencji w 2010 r. – już po śmierci Wajnberga. 
Długo trzeba było czekać. 
Miedwiediew [Aleksander, autor libretta – red.] 
udzielił wywiadu i mówił dosyć otwarcie o tym, 
że premierę sceniczną zastopowała ówczesna minister 
kultury, niejaka, jak ją wtedy nazywano, madame 
Furcewa [Jekatierina, minister kultury ZSRR w latach 

1960-1974 – red.]. Swoją decyzję uzasadniła słowami: 
abstraktnyj gumanizm [abstrakcyjny humanizm]. 
I to wystarczyło. 

Pasażerka była pierwszym słuchowiskiem w Pani 
karierze radiowej?
Tak, ono było pierwsze.

I taki krąg zakreśliło?
Spiritus flat ubi vult. Dziwne rzeczy.

Powiedziała Pani kiedyś, że Oświęcim zabrał 
Pani młodość, ale urozmaicił i wzbogacił starość. 
Czy to dotyczy tylko Pasażerki?
Tak. Ja żyję teraz i jestem znowu w Oświęcimiu. 
Cokolwiek by to miało znaczyć. Żyję Oświęcimiem. 
Do tej pory! 

Czy w dalszym ciągu tamte przeżycia są bolesne, 
czy też może już Pani o tym mówić jako o historii?
Są obecne, ale w inny sposób, niż to było kiedyś. 
Istnieją, ale teraz już trochę jako temat. Często jestem 
na spotkaniach z młodzieżą w Międzynarodowym 
Domu Spotkań w Oświęcimiu i nie wychodzę z tego 
tematu. Kiedyś przez długi czas to bardzo mocno tkwiło 
we mnie. Z tego się tak do końca nigdy nie wychodzi. 
Wystarczy, że jakiś fragment operetki jest grany 
w radiu, to znów jestem w Auschwitz. Bo tam orkiestra 
grywała tego rodzaju utwory. Operetki, arie z operetek, 
czardasze. Nie, nie. Z tego się nie wychodzi.

Czy ta muzyka grana w Auschwitz…,  
czy ona pomagała wtedy przetrwać? 
Jednym pomagała, inni ją przeklinali. Wie pani, 

Zofia Posmysz – w 1942 r. przed aresztowaniem, w Auschwitz i w latach 50.
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mnie się kojarzy z czymś okropnym. Tam była rampa, 
na którą przywożono transporty do komory gazowej. 
Ludzie wysiadają z pociągu, a tu grają tak wesoło, tak 
pięknie. I oni nam machali zza drutów! Nie wiedzieli… 
To było takie straszne, straszne oszustwo…!

Wspominała Pani, że Pasażerka oczyściła Panią, 
że ta trauma po zrobieniu słuchowiska trochę 
złagodniała.
Tak, bo to we mnie mocno tkwiło. Nawiedzały mnie 
sny, takie obozowe sny. Przez pierwsze powojenne lata 
nikomu nie mówiłam o swoich przeżyciach, nie mogłam. 
Bardzo dużo wtedy czytałam, sięgałam po każdą 
książkę na temat obozu. I dochodziłam do wniosku, 
że nie ma języka, który mógłby oddać tę rzeczywistość. 
Do głowy mi nie przyszło, że sama będę pisać coś na ten 
temat. Do podjęcia tego tematu namówił mnie mój 
mąż. Ale dopiero gdy zaczęłam po Pasażerce pisać drugą 
książkę, Wakacje nad Adriatykiem, też na ten temat, 
te złe sny mnie opuściły.

A żyła już Pani wtedy od kilku lat w Warszawie. 
Jak to się stało, że z krakowianki stała się Pani 
warszawianką?
Sprawa była bardzo prozaiczna. Kiedy wróciłam 
do domu, zastałam sytuację dramatyczną. Ojciec 
zginął w 1943 r. – był kolejarzem i podczas pracy 
w nocy został zastrzelony przez banszuca [strażnika 
kolejowego – red.]. Mama z bratem żyli w nędzy. 
Mama miała wprawdzie od władzy ludowej jakąś 
emeryturę, ale to nie wystarczało. Przyjechałam 
do domu późnym wieczorem, była chyba godz. 23.00, 
a mama – wtedy były kuchnie na węgiel z takimi 
blachami – siedziała przy kuchni i piekła wprost 
na blasze placki ziemniaczane. Nie było tłuszczu, 
żeby smażyć. Następnego dnia zrozumiałam: taty 
nie ma, brat miał 18 lat i gdzie mógł, zarabiał grosze – 
np. jako pomoc w ogrodzie – ale nie miał nic stałego. 
Musiałam więc natychmiast znaleźć pracę. Zgłosiłam 
się do Czerwonego Krzyża, gdzie powiedziano mi, 
że mogę prosić o zapomogę. I owszem, dostałam – 100 zł 
zapomogi… Co to było wtedy 100 zł! Uparłam się więc, 
że muszę koniecznie mieć pracę i zarabiać. Tymczasem 
usłyszałam, żebym to sobie wybiła z głowy. W Krakowie 
pracy absolutnie nie ma! Miasto jest przepełnione, 
uchodźcy ze Wschodu, z ziem zagarniętych przez 
zaprzyjaźnionego sojusznika…

Ale Kraków był niezniszczony, więc…
...więc byli tu powstańcy warszawscy, całe rodziny, 
których domy przecież poniszczono. Nie ma mowy – 
słyszałam. Tu pracy nie znajdziesz! A tak się złożyło, 
że podczas okupacji moja siostra wyszła za mąż za 
warszawiaka. Ich mieszkanie – jeden pokoik przy ulicy 
Polnej – ocalało. Napisałam do siostry, odmalowałam 

dramatyczną sytuację. I dostałam odpowiedź: 
przyjedź, w Warszawie dostaniesz pracę natychmiast, 
bo Warszawa potrzebuje ludzi. Z Niemiec do domu 
wróciłam 30 maja, a w czerwcu byłam już w Warszawie. 
I dostałam pracę.

Jak siostra zareagowała, jakie było jej pierwsze 
wrażenie? Przecież wracała Pani z obozu.
Szliśmy pieszo aż spod Hamburga, więc nie byłam 
w takim złym stanie. To już była inna sytuacja: 
po drodze, idąc, żywiliśmy się własnym sprytem, domy 
niemieckie były opuszczone i co tam było z żywności – 
a zazwyczaj było sporo – to się po prostu zabierało. 
Przypominam sobie, jak jedna z moich towarzyszek, 
było nas 20, Janka miała na imię, dziewczyna z dobrej 
rodziny, zamożnej, zrobiła coś, czego na pewno nigdy 
w życiu nie zrobiłaby, gdyby nie ta konieczność. 
Złapała gdzieś gęś i sprawnym ruchem ukręciła jej głowę. 
Nie do wiary! I potem oskubało się tę gęś i miałyśmy 
pieczyste! Tak to było...

I gdzie Pani w Warszawie pracę dostała?
W „Głosie Ludu” jako korektorka.

Ale była Pani jeszcze przed polonistyką!
Tak, nie miałam jeszcze matury (śmiech). Taka była 
wówczas sytuacja… Ale to nie było tak, że poszłam 
i mnie przyjęto, wszystko ma swoje korzenie gdzieś 
w przeszłości – w dawnych kontaktach i przyjaźniach 
mojej siostry. Moim dobrym duchem w Warszawie była 
Emma Mazur. Po wkroczeniu Niemców jej cała rodzina 
trafiła do getta. Ona ocalała i po wojnie związała się 
z prasą. Poleciła mnie redaktorowi naczelnemu „Głosu 
Ludu”. I tak zostałam korektorką. Pamiętam mój wyjazd 

Na targach książki w Rostocku, przy podpisywaniu książki Pasażerka, 1969 r.
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jak to było. No i jeden z nich dużo mówił o tym, 
jak Lenin interesował się Tatrami. Więc pytam: 
a czy pan sobie zdawał sprawę, jaką ważną osobę 
oprowadza po górach? A on spojrzał na mnie i mówi: 
jakbym wiedział, jakiego skurwysyna prowadzę, 
to bym go do pirwszego potoka zepchnął! Oczywiście 
nie napisałam tego reportażu… Gdy redaktor naczelny 
usłyszał, dlaczego nie mogę napisać, następnego 
dnia dyscyplinarnie mnie zwolnił. A potem się 
dowiedziałem – to już było w 1956 r. i był dostęp 
do akt – że swoją decyzję uzasadnił: Nie nadaje się 
do pracy na froncie ideologicznym…

Nie nadawała się Pani, rzeczywiście…
I znowu pojawili się dobrzy ludzie, i polecili mnie 
do radia. Jakie ja miałam szczęście do ludzi! Pracowałam 
tam też jako korektorka, ale w pewnym momencie 
Franciszka Janiszewska, której podlegałam, powiedziała 
mi, że szkoda mnie do takiej roboty i zaprotegowała 
Stanisławowi Wygodzkiemu, redaktorowi działu 
literackiego. Zostałam przyjęta do jego działu – do sekcji 
reportaży.

Radio zawsze miało swoją specyficzną atmosferę 
większej dozy niezależności i otwarte podwoje 
dla nietuzinkowych ludzi.
Całe życie zawodowe spędziłam w radiu. W dziale 
literackim Polskiego Radia jeszcze w czasach ostrej 
komuny pracował Bogdan Ostromęcki, katolicki poeta, 
ale też Tadeusz Kubiak, Włodzimierz Odojewski, Jerzy 
Krzysztoń, Janusz Krasiński, Jarosław Abramow… 
Wielu, wielu wspaniałych autorów. Dział literacki 
składał się z kilku komórek: poezji, publicystyki, 
prozy, satyry, redakcji reportaży. Pracowało tam ponad 
30-40 osób! Reportaże szły na antenie, a ja pisałam 
i dostawałam cały czas następne zlecenia. Ale i tu 
zaczęły się schody: oczekiwano reportaży afirmacyjnych. 
Buduje się jakiś zakład, należało pisać, że się buduje 
świetnie… Dwa reportaże na przykład mi nie poszły, 
to były reportaże typu interwencyjnego.

W Warszawie znalazła Pani swoje miejsce na ziemi. 
Nie żal było Krakowa?
Warszawa mi bardziej „psychicznie” odpowiadała – była 
podobnie okaleczona jak ja wtedy… Kiedy przyjechałam 
do stolicy, jeszcze nie było komunikacji. Zaczepił mnie 
jakiś młody człowiek i pyta: pani chce dokąd jechać? 
Aż się zdziwiłam troszkę. Bo ja panią mogę zawieźć, 
no, mam rykszę… A ja nie wiedziałam, co to ryksza. 
Jak zobaczyłam, co to takiego, powiedziałam: ale ja 
nie mam tyle pieniędzy. Zobaczył, że mam numer 
oświęcimski na ręku… No, to potraktujemy to ulgowo! 
I miałam akurat tyle, że mogłam mu zapłacić za dojazd 
na Polną… Tak, to zrobiło na mnie wtedy wrażenie, 
bo Kraków w tych pierwszych dniach, kiedy chodziłam 

do domu z pierwszą paczką… Dostawałyśmy jako 
uzupełnienie pensji paczkę z UNRRA. Ja tej paczki 
nawet nie rozpakowałam, tylko wsiadłam do pociągu 
i pojechałam do mamy. Konserwy, cukier, jakieś ciastka, 
oliwa w butelkach! Ta paczka miała z trzy kilogramy. 
A matczysko biedne... Popatrzyła na to wszystko 
i powiedziała: teraz ty jesteś naszym ojcem. Dzięki temu, 
że miałam pracę, posyłałam im pieniądze. Brat poszedł 
do gimnazjum, potem zdał maturę, zaczął studia 
na politechnice, skończył uczelnię… W tej pracy jednak, 
niestety, długo nie byłam, ponieważ ośmieliłam się 
pojechać na święta do mamy – to były pierwsze święta 
Bożego Narodzenia po Auschwitz. Porozumiałam się 
najpierw z redaktorem technicznym, a on był bardzo 
ludzkim człowiekiem. Powiedział: niech pani zapewni 
sobie jakieś zastępstwo i proszę jechać! Dostałam 
pozwolenie i pojechałam… A zaraz po powrocie wezwała 
mnie personalna i oświadczyła, że już nie pracuję 
w „Głosie Ludu”, bo ośmieliłam się porzucić pracę. 
Odpowiedziałam: jak to, przecież dostałam pozwolenie 
od redaktora! Na co ona – ja pozwolenia nie dawałam. 
No i wylądowałam znowu na bruku. Ale pani Emma 
czuwała nade mną. Skierowała mnie do Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Tam było już coś 
w rodzaju biura prasowego i znowu pracowałam jako 
korektorka. Jednocześnie zdałam maturę i dostałam się 
na uniwersytet w 1946 r.

Do radia przeszła Pani jeszcze na studiach?
Tak, na ostatnim roku polonistyki. Ale z tym łączy 
się jeszcze inna historia! W TPPR powstało pismo 
„Przyjaźń”. Redaktorką była najpierw Zajączkowska, 
ale szybko podziękowano jej za pracę i do redakcji 
przyszedł Michał Łucki. Ja byłam nadal korektorką. 
I Łucki któregoś dnia polecił mi napisanie reportażu 
z odsłonięcia pomnika Lenina w Poroninie. Wiedział, 
że to są moje okolice, powiedział: pani tam pojedzie 
i napisze reportaż. Trochę się zdziwiłam, bo przecież 
w redakcji byli koledzy dziennikarze. Ale pojechałam 
posłusznie. Plan był taki, że spotkam górali, którzy mieli 
z Leninem jakąś styczność – mieli mi opowiedzieć, 

Z mężem Janem Piaseckim, w gronie rodzinnym
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za pracą, był jak sprzed wojny. Jeszcze pamiętam taki 
epizod w Krakowie, spotkałam na Rynku koleżankę 
oświęcimiankę: to była córka z zamożnej krakowskiej 
rodziny, jej ojciec był jubilerem. Poprosiła: chodź, 
porozmawiamy! A dokąd? A, ja tu mieszkam niedaleko. 
Rzeczywiście, było niedaleko. Mieszkanie oszałamiające. 
Nietknięte, wspaniałe meble, obrazy na ścianach… 
I to był taki kontrast z tym, czego doświadczyłam 
w obozie. I z tym, co potem zobaczyłam w Warszawie… 
W krajobrazie ruin nie czułam się wyobcowana. Obco 
czułam się właśnie w mieszkaniu tej koleżanki obozowej 
i w mieście, które wyglądało, jakby je wojna ominęła... 
Zawsze po pracy w Warszawie szło się 
do odgruzowywania. Wcale nie czułam się wtedy 
pokrzywdzona i właściwie nikt się tak wtedy nie czuł. 
Najpierw z Towarzystwa Przyjaźni, a potem z radia – 
szło się zawsze całą grupą. Nosiliśmy cegły, nie dawano 
nam rękawiczek… Niektórzy sobie ręce mocno 
pokiereszowali, ale nikt nie czuł się do tego zmuszany. 
To był prawdziwy zryw, nawet śpiewaliśmy piosenki… 
Zbudujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom…
Przedwczoraj byłam na koncercie w Zamku 
Królewskim: był koncert Mozarta. W tej wielkiej sali… 
Takie cudo! Ja tam nie raz byłam. Ale za każdym razem 
mówię: przecież tego nie było! Stała jedna ściana, która 
została po zniszczeniu Zamku. I wydawało się, że już 
nigdy Zamku w Warszawie nie będzie. 

Po doświadczeniach wojennych i obozowych, 
po tym, jak Pani zobaczyła Warszawę zniszczoną, 
patrzy Pani na przeszłość bez cienia urazy. 
W swojej twórczości ukazuje sprawców tego 
wszystkiego jako zwykłych, a nawet porządnych 
ludzi. Nie pojawiają się u Pani odwetowe emocje?
Czy ja wiem? Może mi to dyktowały jakieś naturalne 
skłonności… Miałam pewnie jakieś własne dążenie 
do szukania w człowieku iskry dobroci. Te tragiczne 
doświadczenia w obozie… Kiedyś zemdlałam w polu 
podczas pracy i dziewczyny niosły mnie do obozu… 

Na bramie stała zawsze esesmanka i przeliczała, 
czy jest ta sama liczba, która wyszła. I w pewnym 
momencie doszło do mnie takie zdanie: Mein 
Gott, so jung! Mój Boże, taka młoda! Otworzyłam 
oczy i zobaczyłam pochylającą się nade mną głowę 
w esesmańskiej czapce. W jej głosie usłyszałam nutę 
współczucia. Pomyślałam: jeśli w tych ludziach została 
jakaś iskra człowieczeństwa, to może nie będzie tak 
źle. Dla mnie najgorszy czas w obozie to było kilka 
pierwszych miesięcy w 1942 r. Musiałyśmy pracować 
przy najcięższych robotach. A potem, gdy przeniesiono 
nas do Birkenau, do nowo wybudowanego obozu 
kobiecego, to otworzyły się możliwości pracy 
w pralni, w szwalni, w magazynie. W tych wszystkich 
wewnętrznych Kommandach, pod dachem. Już nie było 
tej grozy, nie padał deszcz, nie prażyło słońce. I nie było 
tak ciężko. Ja dostałam się do obieralni kartofli. 
Ogromny krok w stronę życia. Siedziało się na zydlu 
i obierało kartofle. Poza tym przeniesiono nas na inny 
blok, gdzie już nie spało się na kojach po sześć osób, 
tylko były pojedyncze prycze drewniane. Miałam 
szczęście. Taka to była ta moja droga przez obóz.   

NAC_217_272mm.pdf   1   01.08.2016   21:38:15

Zofia Posmysz wręcza papieżowi Benedyktowi XVI znicz, który chwilę potem papież 
zapalił pod ścianą straceń w głównym obozie Auschwitz, 2006 r.
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Konkursy sztuki na igrzyskach to już przeszłość. Wymy-
ślił je baron Pierre de Coubertin, założyciel Między-

narodowego Komitetu Olimpijskiego, twórca nowożytnych 
igrzysk olimpijskich. Był zafascynowany kulturą starożytnej 
Grecji, więc kiedy walczył o powrót igrzysk do świadomości 
już nie tylko Greków, ale całej Europy, widział na nich obok 
sportu także kulturę. W 1906 r., przemawiając w teatrze 
Comédie Française, wspomniał o konieczności połączenia 
legalnym węzłem małżeńskim dwu rozwiedzionych od daw-
na stron: Mięśni i Ducha. Było to nawiązanie do programu 
igrzysk w starożytnej Olimpii, gdzie – zgodnie z ideą Plato-
na – fizyczny rozwój człowieka był równie ważny jak ducho-
wy. Na arenach walczyli zapaśnicy, biegacze, atleci, a obok – 

na agorze – deklamowali swoje wiersze poeci. Wszyscy 
zwycięzcy otrzymywali jednakowe nagrody: wieńce lauro-
we. Zostało po nich słowo: laureat, dziś bardziej odnoszące 
się do osiągnięć w dziedzinach kultury niż w sportu. 

Pierwszy raz ludzie kultury stanęli w szranki na igrzy-
skach w Sztokholmie, w 1912 r. Złoty medal w dziedzinie 
Literatura – Poezja zdobył Pierre de Coubertin za Odę 
do sportu. O jakichkolwiek względach jurorów wobec 
szefa komitetu olimpijskiego nie może być przy tym mo-
wy – po pierwsze de Coubertin zgłosił się do konkursu 
pod pseudonimem, a po drugie jego utwór okazał się… 
jedynym zgłoszonym do konkursu. 

Świadczyło to o początkowo niedużym zainteresowa-
niu konkursami sztuki. W niektórych dziedzinach ich po-
ziom nie był ponadto szczególnie wysoki. Z czasem sytu-
acja się zmieniła. Przybywało uczestników, wśród jurorów 
znajdowali się wybitni artyści. Jurorami podczas igrzysk 
olimpijskich w Paryżu (1924) byli m.in.: Karol Szymanow-
ski w dziedzinie muzyki, Olga Boznańska w malarstwie 
czy Karol Stryjeński w architekturze. To wtedy reprezen-
tacja Polski wzięła udział w igrzyskach po raz pierwszy. 
Cztery lata wcześniej, w 1920 r., podczas ceremonii otwar-
cia igrzysk w Antwerpii po bieżni szedł samotny chorąży 
z biało-czerwoną flagą. Nie podążali za nim sportowcy. 
W tym samym czasie w okolicach Warszawy młodzi Pola-
cy brali udział w operacji nazwanej Cudem nad Wisłą. 

Euforia, jaka udzieliła się Polakom po odzyskaniu nie-
podległości, zakładanie organizacji kulturalnych i spor-
towych oraz chęć pokazania, że wolni Polacy mogą ry-
walizować ze światem w każdej dziedzinie, miały wpływ 

Muzy 
olimpijskie
stefan szczepłek
Kiedy emocje sportowe połączyły ludzi 
na wszystkich kontynentach, a sukcesy 
naszych olimpijczyków stały się tematem 
dnia, warto sięgnąć pamięcią do czasów, 
gdy o laury olimpijskie walczyli nie tylko 
sportowcy, ale również poeci, artyści plastycy, 
kompozytorzy… Muzy dla Polaków były 
szczodre – z kolejnych olimpiad wracali 
z medalami i wieńcami laurowymi

Łucznik (drzeworyt) Władysława Skoczylasa, laureata brązowego medalu 
na igrzyskach olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r. za cykl obrazów 
zatytułowanych Łucznik

Okładka numeru 
specjalnego „Journal 

of Olympic History” 
z rzeźbą Józefa 

Klukowskiego Wieńczenie 
zawodnika na okładce
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na zorganizowanie w 1927 r. w Warszawie pierwszego kon-
kursu im. Fryderyka Chopina. Chodziło nie tylko o róż-
nice w interpretacji na wskroś polskiej muzyki. Coś, co po 
latach nazywano prześmiewczo „wyścigami chopinowski-
mi”, w drugiej połowie lat 20. wpisywało się w natural-
ne potrzeby Polaków. Sport, kultura, rywalizacja należały 
do normalnych zjawisk, a często się przenikały.

Rok po pierwszym konkursie chopinowskim na igrzy-
skach olimpijskich w Amsterdamie Polska zdobyła pierw-
sze złote medale olimpijskie. O jednym wie każdy średnio 
zorientowany kibic – wywalczyła go Halina Konopacka 
w rzucie dyskiem. O drugim – mało kto. Zdobył go Ka-
zimierz Wierzyński w dziedzinie Literatura – Poezja. Ko-
nopacka była nie tylko wspaniałą sportsmenką. Studiowała 
polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Malowała, jej 
wiersze drukowały „Wiadomości Literackie”. Piękna kobie-
ta stała się muzą wielu mężczyzn niemających wiele wspól-
nego ze sportem. Wyszła za mąż za ministra skarbu Igna-
cego Matuszewskiego i w 1939 r. samodzielnie prowadziła 
ciężarówkę wywożącą z kraju złoto Banku Polskiego. 

Kazimierz Wierzyński był jej nieco starszym kolegą. 
Jako uczeń grał w piłkę w drużynie Pogoń Stryj. Złoty 
medal olimpijski przyznano mu za tomik wierszy Laur 
olimpijski. Wierzyński współtworzył – wraz z Antonim 
Słonimskim, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Janem Lecho-
niem i Julianem Tuwimem – grupę poetycką Skamander. 
Kiedy otrzymał złoty medal, był redaktorem naczelnym 
„Przeglądu Sportowego”, ukazującego się od 1921 r. (jedy-

ny starszy od niego dziennik sportowy w Europie to wło-
ska „La Gazzetta dello Sport”, ukazująca się od 1896). 
Redagował też tygodnik „Kultura”. Dziś takie połącze-
nie wydaje się nieprawdopodobne.

W świadomości kibiców Wierzyński zasłynął jako  
autor wiersza Match footbalowy, poświęconego legendar-
nemu bramkarzowi Realu Madryt Ricardowi Zamorze, 
oraz małych utworów sławiących najwybitniejszych spor-
towców świata przełomu lat 20. i 30., m.in. najlepszego 
biegacza – Fina Paava Nurmiego. Match footbalowy to je-
den z pierwszych w polskiej literaturze utworów o piłce 
nożnej, odnoszący się do jej magii i przewidujący jej pora-
żającą siłę oddziaływania:

Oto tu jest największe Colosseum świata,
Tu serce żądz i życia bije najwymowniej.
Tu tajemny sens wiąże i entuzjazm brata
Milion ludzi na wielkiej rozsiadłych widowni.

[…]

Widownia oszalała, krzyczy, bije brawo,
Półkole trybun płonie niczem aureola,
I jak wielka tęsknota za zwycięską sławą
Tętni okrzyk stadionu: gola, gola, gola!

K. Wierzyński, Match footballowy, w: Laur olimpijski, 
Warszawa 1927

Zdobywcy złotych medali 
na igrzyskach olimpijskich 
w Amsterdamie w 1928 r.:  
w rzucie dyskiem Halina 
Konopacka, a w dziedzinie 
Literatura — Poezja Kazimierz 
Wierzyński za tomik wierszy 
Laur olimpijski

zd
ję

cia
: n

ac



44

  nr 8-9/2016

Antoni Słonimski nie miał do sportu takiego emocjo-
nalnego stosunku jak Wierzyński, był jednak mężem 
wicemistrzyni olimpijskiej. Tak się złożyło, że w 1928 r. 
na tych samych igrzyskach, na których nakładano wie-
niec laurowy na głowę Wierzyńskiego, brązowy medal 
w dziedzinie Malarstwo akwarelowe przyznano Wła-
dysławowi Skoczylasowi – za serię obrazów pod wspól-
nym tytułem Łucznik. Ulubioną uczennicą Skoczylasa 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych była Janina 
Konarska. Zdobyła ona srebrny medal na igrzyskach 
w Los Angeles (1932) za drzeworyt zatytułowany Nar-
ciarze. Dwa lata po igrzyskach Konarska wyszła za mąż 
za Słonimskiego. On miał do sportu stosunek dość obo-
jętny. Przyjmował do wiadomości, że takie zjawisko ist-
nieje, nie pochwalał wydawania na sport nadmiernych 
pieniędzy, jak też czynienia ze sportowców bohaterów. 
Jeden z aforyzmów Słonimskiego – związany ze spor-

tem – jest wciąż aktualny, choć dziś ma już nieco inny 
wymiar: Świat nie jest piłką footballową. Świat się podbija 
głową, głową, głową! 

Konkursy sztuki odbywały się na igrzyskach w latach 
1912-1948. W przypadku Polski wybór dzieł wysyłanych 
na igrzyska olimpijskie poprzedzało coś w rodzaju elimi-
nacji, jakimi były konkursy krajowe. Laureatami byli czę-
sto wybitni artyści. Polska zdobyła w konkursach sztuki 
osiem medali olimpijskich. Złote, oprócz Wierzyńskiego, 
przypadły rzeźbiarzowi Józefowi Klukowskiemu (1932) 
i kompozytorowi Zbigniewowi Turskiemu (1948). 

Klukowski jest jedynym Polakiem, który uzyskał w kon-
kursach sztuki dwa medale: złoty w Los Angeles za rzeź-
bę Wieńczenie zawodnika i srebrny, cztery lata później, 
w Berlinie, za płaskorzeźbę Piłkarze. Klukowski miał nie-
zwykły życiorys. Pochodził spod Grodna, ukończył szkołę 
artylerii w Petersburgu, służył w carskiej artylerii konnej, 
a w 1918 r. wstąpił na 10 lat do polskiego wojska. Za wojnę 
z bolszewikami został odznaczony Krzyżem Walecznych. 
Ukończył warszawską ASP, studiował w Paryżu, a swoje 
prace wystawiał w Warszawie, Paryżu, Monachium, Berli-
nie, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Walczył w Po-
wstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafił do obozu 
w Oranienburgu. Zginął prawdopodobnie podczas trans-
portu więźniów do Bergen-Belsen. Miejsce spoczynku mi-
strza olimpijskiego nie jest znane. Niemal wszystkie jego 
prace – rzeźby i obrazy – zaginęły podczas okupacji. 

Tragiczny był także los brązowego medalisty z Berlina 
w dziedzinie Rzeźba – Stanisława Ostoi-Chrostowskie-
go. W 1918 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
wyjechał do pracy w przedstawicielstwie polskim w Mo-
skwie i niemal natychmiast został aresztowany pod zarzu-
tem szpiegostwa. W bolszewickim więzieniu przebywał 
ponad dwa lata. Odzyskał wolność dopiero po traktacie 
ryskim, w 1921 r. Mimo to kilka lat później zdecydował 
się na studia malarskie w Moskwie.

Płaskorzeźba Piłkarze przyniosła Józefowi Klukowskiemu srebrny medal 
na olimpijskim konkursie sztuki w Berlinie w 1936 r.

Mateusz Łagowski został nagrodzony w 2000 r. Srebrnym Wawrzynem za rzeźbę Ciężary, obiekt w zbiorach PKOl (Polskiego Komitetu Olimpijskiego)
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polski komitet olimpijski (pkol) kon-
tynuuje tradycję konkursów sztuki 
i od 1969 r. nagradza artystów waw-
rzynami olimpijskimi.

zaprojektowany przez stanisława si-
korę medal otrzymało już wielu przed-
stawicieli sztuk plastycznych, literatów, 
muzyków, filmowców, fotografików 
i architektów. znaleźli się wśród nich 
m.in.: jerzy hryniewiecki, maciej gin-
towt, maciej krasiński, krzysztof penderecki, tadeusz 
olszański, krzysztof nitsch, igor mitoraj, adam my-
jak, antoni pastwa, tadeusz makarczyński, bohdan to-
maszewski, tadeusz kubiak, bogdan tuszyński oraz – 
w ubiegłym roku – stefan szczepłek.

jak czytamy w regulaminie nagrody, której patronu-
je minister kultury i dziedzictwa narodowego, Waw-
rzyn Olimpijski przyznawany jest przez polski komitet 
Olimpijski jako wyraz uznania i szacunku dla polskich 
twórców kształtujących humanistyczne wartości sportu 
i jego wizerunek w społeczeństwie. przyznanie tego-
rocznych wawrzynów odbędzie się po ostygnięciu 
emocji po olimpiadzie w rio.

Ostoja-Chrostowski był w latach 30. rektorem Aka-
demii Sztuk Pięknych. Specjalizował się w grafice użyt-
kowej, ilustrował książki. Podczas okupacji stał na czele 
Referatu 999 Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego 
Komendy Głównej Armii Krajowej, zajmującego się ru-
chem komunistycznym w okupowanej Polsce. Referat ten 
nosił kryptonim Korweta i taki był też tytuł drzeworytu, 
za który artysta otrzymał brązowy medal olimpijski. Osto-
ja-Chrostowski zmarł w 1947 r., miał 50 lat. Pochowany 
został w Alei Zasłużonych cmentarza na Powązkach. 

Spoczął tam też wybitny pisarz, autor Mitologii, pro-
pagator kultury antycznej – Jan Parandowski. Urodzony 
we Lwowie, większość życia spędził w Warszawie. Jesz-
cze przed wojną został prezesem polskiego PEN Clubu 
i pełnił tę godność przez 45 lat! Na igrzyskach w Berlinie 
przyznano mu brązowy medal za powieść Dysk olimpij-
ski. Parandowski był jednym z najważniejszych ludzi pol-
skiej kultury przez ponad pół wieku, aż do swojej śmierci 
w 1978 r.

Historię polskich twórców kultury uhonorowanych 
olimpijskim laurem zamyka kompozytor Zbigniew Tur-
ski. Podczas igrzysk w Londynie w 1948 r. otrzymał złoty 
medal za Symfonię olimpijską. Na tych samych igrzyskach 
Grażyna Bacewicz otrzymała wyróżnienie za Kantatę 
olimpijską, a Jarosław Iwaszkiewicz – za tomik wierszy 
Ody olimpijskie. 

Wkrótce po olimpiadzie w Londynie przewodniczą-
cy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Szwed 
Johannes Sigfrid Edström podjął decyzję o wyłączeniu 
konkursów sztuki z programu igrzysk. Podstawowym ar-
gumentem było to, że w igrzyskach mogą startować wy-
łącznie amatorzy, a twórcy kultury są zawodowcami i po-
bierają za swoją pracę pieniądze. 

Mimo że od tamtej pory wiele się zmieniło, a amatorów 
w pojęciu Pierre’a de Coubertina nie ma już na olimpij-
skich arenach, powrót artystów nie wydaje się prawdopo-
dobny. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) podtrzymuje 
jednak tę tradycję. Od 1969 r. co cztery lata przyznaje lu-
dziom kultury – za ich twórczość związaną ze sportem – 
złote i srebrne Wawrzyny Olimpijskie. Mają one postać 
medalu zaprojektowanego przez artystę rzeźbiarza Stani-
sława Sikorę oraz dyplomu. Jest to nagroda honorowa.

Korzystałem z książki Olimpijskie konkursy sztuki. Wawrzyny olimpijskie, 
red. K. Hądzelek, K. Zuchora, wyd. Polski Komitet Olimpijski, Warsza-
wa 2012

stefan szczepłek – dziennikarz „Rzeczpospolitej”, autor książek o piłce 
nożnej. Pierwszy laureat Nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego Grand 

Press 2015, Nagrody im. Dariusza Fikusa oraz zdobywca Srebrnego 
Wawrzynu Olimpijskiego PKOl za „twórczość w zakresie publicystyki 

sportowej”. Jest autorem wystawy Futbolove historie, którą można 
do końca października oglądać w Muzeum Etnograficznym

Redakcja „Stolicy” dziękuje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 
oraz Muzeum Sportu i Turystyki za udostępnienie zdjęć do tekstu

Medal projektu  
Stanisława Sikory 
przyznawany przez PKOl

Sławomir Smyk otrzymał w 2000 r. Brązowy Wawrzyn za Tańczącą z obręczą, rzeźba 
w zbiorach PKOl
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Aleja Róż Józefa C.
liliana Śnieg-czaplewska
To sympatyczna, krótka ulica. Nie jest zniewalająco piękna – tonie w monotonnych 
odcieniach tynku starych kamienic, na dodatek zieleni tu jak na lekarstwo. Za to położona 
jest doskonale, między Alejami Ujazdowskimi a Koszykową. Wszędzie blisko: 
od najważniejszych instytucji kraju i najpiękniejszego ciągu spacerowego wzdłuż Traktu 
Królewskiego – aż do Łazienek. W alei Róż jest raptem sześć kamienic po stronie północnej 
i jedna mniej po południowej. Każdy z domów to kawał historii miasta i państwa

Przed wojną mieszkali tu zamożni przedsiębiorcy i kilku 
artystów, po wojnie przybyło ludzi wolnych zawodów, 

do których dołączyły PRL-owskie tuzy władzy central-
nej, m.in. Jagielski, Korzycki, Szyr, Motyka, Starewiczo-
wie, Reczek, Borejsza i Sokorski. Ja skupiłam się na Ninie 
Andrycz i Józefie Cyrankiewiczu, bo to im poświęciłam 
książkę, której pisanie właśnie kończę, a która nosi tytuł 
Józef i Nina. Ich czas, który minął. W końcu z wiecznym 
premierem – jak go złośliwie nazywano w PRL – wiążą 
się aż cztery adresy w alei Róż, dwa po parzystej, dwa po 
nieparzystej stronie. 

Pierwszy adres to aleja Róż 8. W 1909 r. architekt 
Franciszek Lilpop i jego wspólnik Karol Jankowski za-
projektowali dwie czteropiętrowe kamienice o wczesno-
modernistycznych fasadach, z dyskretnymi klasycyzu-
jącymi detalami. W 1912 r. były gotowe. Premier Józef 
Cyrankiewicz zamieszkał tu z Niną Andrycz ok. 1949 r. – 
w wielkim mieszkaniu na ostatnim, czwartym piętrze. 
Wcześniej, po ślubie zawartym 21 lipca 1947 r., mieszkali 
w Pałacu Namiestnikowskim, bo aleję Róż na potęgę re-
montowano. Sąsiadem z naprzeciwka był Adam Ważyk – 
poeta i tłumacz, autor głośnego Poematu dla dorosłych 
z 1955 r. – który mieszkał tu z żoną Marią i córkami Ka-
sią i Małgosią.

premierowi więcej wolno
Po kilku latach premier załatwił sobie przydział mieszka-
nia dwa piętra niżej, po drugiej stronie korytarza. Mieszka-
nie o powierzchni ok. 70 m2 było półoficjalne, ale ochrona 
wiedziała, gdzie w razie potrzeby szukać premiera. Można 
się domyślać, że „załatwienie” drugiego mieszkania nie by-
ło ani trudne, ani mozolne dla kogoś takiego jak Cyran-
kiewicz; wystarczyło zapewne zgłosić potrzebę Januszowi 
Wieczorkowi, szefowi Urzędu Rady Ministrów [w latach 
1956-1980 – red.]. Małgosia Ważyk (rocznik 1953) wspo-
mina: Biegłam rano do podstawówki, premiera spotykałam 
na klatce schodowej. Niósł talerz pełen owoców albo ciastek 
i zawsze mnie częstował… 

Zajął to mieszkanie w czasach, gdy już nie układało mu 
się z żoną, rodzina się nie powiększała. Wpadał do nie-
go o różnych porach, jak miał „dziury w ciągu dnia”. Idę 
do mojej „chaty za wsią” – jak je nazywał – wspomina Kira 
Gałczyńska, sąsiadka z kamienicy obok. 

Po upływie kolejnych kilku lat, gdy okazało się, że mał-
żeństwa z Niną Andrycz nic nie uratuje, Cyrankiewicz 
przeprowadził się na nieparzystą stronę ulicy – pod nu-
mer 7. Zaangażował się uczuciowo i poważnie (niepoważ-
nych związków miewał wcześniej i później dużo). Chciał 
domu, chciał rodziny. Razem z dr Krystyną Tempską – 
najpierw dentystką, później reumatologiem – stworzyli 
szczęśliwy, trwały związek. Pani doktor pracowała za-
wodowo w Instytucie Reumatologii przy Spartańskiej, 
od 1962 r. Aby w pełni cieszyć się urokami życia w nowym 
związku – wybranka premiera miała troje dzieci z pierw-
szego małżeństwa – dla Tomasza, Magdaleny i Ani prze-
znaczono mieszkanie dwa piętra niżej. Nowe lokum pre-
miera znowu mieściło się na ostatnim piętrze kamienicy, 
kilkadziesiąt metrów od poprzedniego – tego, w którym 
została Nina Andrycz. Kamieniczka była urocza, varsa-
vianista Jarosław Zieliński w opracowaniu przygotowa-
nym na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków tak 
o niej pisze: W okresie międzywojennym aleję Róż uzupeł-
niono o tylko jeden budynek: superluksusową kamienicę Sa-
lomona Graffa pod nr. 7 – kupca żydowskiego, właściciela 
wielkiego składu żelaza na posesji własnej przy pl. Grzybow-
skim 10. Dom zbudowano w latach 1937-38 wg proj. Jerze-
go Gelbarda i Romana Sigalina. Fasada miała dwa typowe 
dla projektów tej spółki „paryskie” wykusze oraz cofnięcie 
górnej kondygnacji, którą poprzedzono tarasem. Wyrazem 
konserwatywnych przyzwyczajeń inwestora było staromodne 
wydzielenie aż dwóch kuchennych klatek schodowych, zupeł-
nie odseparowanych od komfortowej klatki głównej. Od Sta-
nisława Jankowskiego – krakowskiego publicysty histo-
rycznego – wiem, że premier był dumny z dużego tarasu, 
lubił się nim chwalić, a z Jankowskim nawet się żartobliwe 
licytował, czyj taras jest większy i piękniejszy. 

spod pióra wyrwane
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Przyjaciół i ludzi, którym ufał, Cyrankiewicz lubił mieć 
blisko. Jego najbliższym sąsiadem – który zresztą przywę-
drował za nim z domu po stronie parzystej – został Lu-
cjan Motyka, towarzysz wojennej katorgi z Oświęcimia, 
minister kultury i sztuki w latach 1964-1971. Na parte-
rze pod nowym adresem zamieszkał dr Ryszard Torbicki, 
wieloletni kierownik Polikliniki URM – lecznicy rządo-
wej – który z najwyższym oddaniem służył pomocą lekarską 
pracownikom Urzędu RM.

w dobrym towarzystwie
Józef Cyrankiewicz, krakowski inteligent, oczytany jak 
nikt inny w ówczesnym rządzie, cenił też towarzystwo 
ludzi nieprzeciętnych. Dbał zatem w sposób szczególny 
o potrzeby mieszkaniowe twórców, m.in. Leopolda Staffa, 
Aliny Szapocznikow, Jadwigi Witkiewiczowej, Leopolda 
Ungera, nie mówiąc o kolegach aktorach Niny Andrycz 
z Teatru Polskiego. Bez wątpliwości to właśnie Cyran-
kiewicz, korzystając ze swoich prerogatyw, miał znaczący 
wpływ na przydziały mieszkań przy tej cieszącej się esty-
mą ulicy. Zgłaszał zapotrzebowanie Wieczorkowi, a ten 
realizował je w miarę możliwości. Joanna Olczak-Roni-
kier w książce Wtedy. O powojennym Krakowie wspomina: 
Niedługo po przyjeździe do Szczecina Gałczyński rozchoro-
wał się ciężko na serce. Dzięki protekcji premiera Józefa Cy-
rankiewicza przeniósł się z żoną do Warszawy, gdzie dostał 
mieszkanie w prestiżowej alei Róż. 

Kamienica pod numerem 6 powinna nosić nazwę Dom 
Trzech Poetów, bo mieszkali tam i tworzyli Antoni Słonim-
ski i Konstanty Ildefons Gałczyński – o czym dziś infor-

mują pamiątkowe tablice – oraz Stanisław Ryszard Dobro-
wolski. Ten ostatni tablicy wciąż nie ma. Nad Słonimskim 
mieszkał Jerzy Borejsza, wyżej – Włodzimierz Sokorski, 
nad nim państwo Guttowie, jeszcze wyżej – pisarz Leon 
Kruczkowski. W sąsiedniej klatce też było niezgorzej: poeta 
Władysław Broniewski mieszkał tu, póki nie przeprowadził 
się do willi sprezentowanej mu przez wdzięczny naród, a je-
go mieszkanie zajął Jan Kott – krytyk, tłumacz, światowej 
rangi znawca Szekspira – z rodziną.

Młodemu pokoleniu niektóre z tych nazwisk nie mó-
wią nic albo niewiele, ale wtedy – przykładowo – Jerzy 
Borejsza, działacz polityczny i kulturalny, był szychą nad 
szychami. Kira Gałczyńska jako dziecko biegała do re-
montowanego mieszkania Borejszów oplecionego dzie-
siątkami metrów kabli. W prawdziwe osłupienie wpra-
wiał ją widok autentycznej budki telefonicznej, która stała 
w największym pokoju – stamtąd można było prowadzić 
sekretne tajemne rozmowy, których nikt nie mógł podsłu-
chać. Nawet rodzina. Gałczyńska opisała to w książce Mój 
anioł ma skrzydło zielone. 

Gdzie te róże? 
Niegdyś róż musiało tu rosnąć wiele. I pewnie kwitły, kie-
dy w czerwcu 1875 r. przedsiębiorcy Adolf Schmidt i An-
toni Nagórny kupili od Jana Liebchena posesję zwaną 
Ogrodem Róż, graniczącą z Doliną Szwajcarską. Nabyw-
cy zamierzali jednak zbić interes nie na różach, a na sprze-
daży działek, a nawet gotowych domów. Plan parcelacyj-
ny przewidywał dwa rzędy działek przedzielonych nową 
ulicą, obecną aleją Róż. Nazwa ta utrwaliła się w ostatniej 

Nina Andrycz  
i Józef Cyrankiewicz 
w mieszkaniu  
przy alei Róż
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dekadzie XIX w. Współcześnie jedynie pod okienkami 
piwnicznymi dwóch kamienic rosną krzewy białych róż, 
w ilościach raczej symbolicznych. 

Właściciele parcelę z numerem 1 przeznaczyli dla siebie. 
Z numerem 3 wiąże się nazwisko przemysłowca Wiktora 
Lilpopa, a od 1887 r. – hrabiny Wiktorii z Sobańskich Zy-
berk-Plater. Pod numerem 5 Schmidt ukończył w 1878 r. 
budowę piętrowej willi, zaraz potem sprzedanej Natalii 
z książąt Woronieckich Lasockiej. Do końca lat 30. ulica 
utrzymała rolę elitarnej enklawy, zamieszkanej przez ludzi 
bardzo zamożnych, którzy bardziej cenili sobie wygodę 
i spokój od zysków z wynajmu, chyba że chodziło o funk-
cje rezydencjonalne – w willi Klara mieściła się ambasa-
da Brazylii. Także dziś w alei Róż mieszczą się rezydencje 
kilku ambasad. Podczas okupacji Niemcy włączyli ulicę 
w obszar dzielnicy zamkniętej, przydzielając tu mieszka-
nia wysokim funkcjonariuszom SS, policji i administracji 
Dystryktu Warszawskiego. Po upadku Powstania War-
szawskiego podpalili większość budynków. 

W PRL aleja Róż nadal tworzyła zamkniętą enklawę 
dla swych najwyższej rangi funkcjonariuszy, a z czasem 
także dla lojalnych wobec niej przedstawicieli elity twór-
czej. W tym celu z daleko posuniętą dyskrecją przekształco-
no do 1948 r. kamienice o numerach 6, 8 i 10 w kompleks 
luksusowych domów mieszkalnych o jednolitym charak-
terze – jak pisze w swoim opracowaniu Zieliński. Gdy 
zmienił się ustrój, zmieniły się też stosunki własnościo-
we w kraju. W alei Róż, jak i gdzie indziej, zjawiali się 
dawni właściciele, a procesy reprywatyzacyjne zmienia-
ły życie mieszkańców – głównie tych, którzy nie wyku-
pili mieszkań. Z kamienicy pod numerem 10 wyprowa-
dził się premier Mieczysław Rakowski, któremu nie udało 
się wykupić mieszkania. Gdy nowi właściciele (rodzina 
Gawrońskich) zażądali od Niny Andrycz równowartości 
2 tys. dolarów miesięcznego czynszu, aktorka po prostu 

się wyprowadziła. Miała szczęście, 
akurat rządziła lewica i premier 
Leszek Miller nie zostawił byłej 
premierowej na lodzie. Znacznie 
mniej szczęścia miała Katarzyna 
Ważyk, gdy dekadę później nowi 
właściciele drastycznie podwyż-
szyli jej czynsz za 70 m2 strychu 
z pracownią malarską, do którego 
na przełomie lat 70. i 80. doprowa-
dziła wodę, gaz, kanalizację. Jeśli 
kogoś nie stać na aleję Róż, nie musi 
tu mieszkać – słyszała od nowych, 
zamożnych właścicieli, powtarza-
jących jak mantrę zwrot: święte 
prawo własności. Wysoki czynsz 
sprawił, że zaległości czynszowe 
urosły do 100 tys. zł. Ważyk pró-
bowała się bronić przed eksmisją, 
ale bez adwokata nie miała szans. 

Eksmisję orzeczono, zamki wymieniono. Do siostry Mał-
gorzaty przeprowadziła się z jedną torbą. Udręczona wal-
ką o zachowanie dachu nad głową, zmarła trzy miesiące 
później, 30 września 2015 r. – w dniu, w którym w gale-
rii przy Mokotowskiej trwał wernisaż jej prac. Po malar-
ce pozostały piękne obrazy pełne smutku, nie wiadomo 
natomiast, co się stało z pamiątkami po jej ojcu poecie. 
Przypominają mi się gorzkie słowa wysokiego urzędnika 
z kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, Andrzeja Zakrzew-
skiego, który mawiał:  Jeśli chcemy zwracać ludziom działki 
i kamienice odbudowywane od lejów po bombach, od fun-
damentów, to zwracajmy także życia tym, którzy zginęli 
pod tymi gruzami.

Próbowałam dotrzeć do „żywej historii”, do dzieci wy-
sokich PRL-owskich urzędników i tych, którzy w alei Róż 
spędzili dzieciństwo i młodość. Chciałam im zadać jed-
no pytanie: jak im się tu mieszkało. Moje zabiegi spełzły 
na niczym. Dzieci PRL-owskich VIP-ów łączyło jedno: 
kategoryczna niechęć do wspomnień. Na rozmowę zgo-
dziły się za to cytowane powyżej Kira Gałczyńska i Mał-
gorzata Ważyk, nieprzypadkowo chyba córki artystów. 

Aleja Róż syta, spokojna, zadbana – skutecznie strzeże 
swych tajemnic. 

Korzystałam z bezcennej pracy Jarosława Zielińskiego pt. Architektu-
ra i budownictwo ulic i placów Warszawy przedpowstaniowej. Aleja Róż, 
oprac. na zlecenie BSKZ, Warszawa 2012

Liliana Śnieg-czaplewska – absolwentka UW, warszawianka z krwi 
i kości, dziennikarka niewielu tytułów. Zaczynała w gazecie codziennej, 

potem był tygodnik i miesięcznik. Tytuły nie są najważniejsze, bo jak 
ludzie się zmieniają, tak i one się zmieniły. Autorka książki BEX@ 

Korespondencja mailowa ze Zdzisławem Beksińskim (PIW, 
Warszawa 2005). Choć robiła wywiady z ludźmi z pierwszych stron gazet, 
spotkanie z Beksińskim uważa za jedno z najważniejszych w swoim życiu

Aleja Róż — widok ogólny
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Gdyby powstała nowa Lalka, mógłby Pan 
w niej wystąpić jako współczesny odpowiednik 
Rzeckiego – czyli „dziwak, który żyje wspaniałą 
przeszłością”. Nie chciałby Pan napisać takiej 
właśnie powieści rzeki, panoramy współczesnej 
Warszawy? Gdzie teraz w Warszawie toczyłaby się 
jej akcja i kto mógłby być jej tytułową bohaterką? 
Żywa lalka Barbie z okładek brukowców? A może 
jej przeciwieństwo, czyli druga Lala, to znaczy jej 
prawnuczka?
Orientowanie się w przeszłości i rozumienie jej wpływu 
na teraźniejszość nie oznaczają życia nią; żyję przede 
wszystkim teraźniejszością, a przeszłość, o której 
często piszę, wcale nie jest taka wspaniała. Raczej – jak 
choćby w Saturnie czy Matce Makrynie – przerażająca. 
Również tym, że jest źródłem różnych upiornych 
kwestii w naszych czasach. Czy chciałbym napisać 
powieść rangi Lalki? Każdy chciałby, ale to nie takie 
proste. Po pierwsze, nie napiszę, bo nie umiem. 
Po drugie, żyjemy w zupełnie innej epoce i forma 
powieściowa też musiałaby dziś wyglądać nieco 
inaczej. Ktoś na nią prędzej czy później wpadnie 
i napisze. A co do bohaterki: Izabela nie jest bohaterką 
Lalki, raczej tytułowym rekwizytem. To Wokulski 
jest sprężyną, osią i ogniskiem tej powieści – jego 
uczucie, jego interesy, jego emocje. Kto nadawałby się 
na współczesnego Wokulskiego? Ktoś bardziej pazerny, 
może deweloper albo handlarz roszczeniami.

A co Pana obchodzi stary warszawski kirkut?
Ważna jest dla mnie Warszawa rozumiana nie tylko 
jako miasto istniejące tu i teraz, ale także w kolejnych 
warstwach czasu. Zmieniająca się, lecz pamiętająca 
o swojej historii. Rzadko można samemu ratować 
zabytki, tymczasem cmentarz żydowski na Woli jest 
w tak opłakanym stanie, że każdy może przyjść i raz 
w miesiącu popracować: oczyścić jakiś kawał terenu 
z krzewów, pomalować piękne kute ogrodzenie, które 
dzięki temu przetrwa jeszcze pokolenie czy dwa. 
Odkryć przeoczony grób, którego jeszcze nie ma 
w spisach. Rozmaicie. To niezwykła możliwość. 

Co nam przekazują te nagrobki?
Najróżniejsze rzeczy. Po pierwsze – jak wszystkie 
nagrobki – że byli ludzie i ich nie ma. Niby o tym 
wiemy, ale przecież nie wiemy, wypieramy. Warto 
więc sobie przypominać, że jesteśmy garstką 
ożywionego pyłu. Po drugie, przekazują nam piękno. 
Zarówno to wynikające z zamysłu artystów – 
bo to przecież jedna z najwspanialszych galerii 
sztuki nagrobnej w Warszawie – jak i nieco inny 
jego rodzaj: to piękno wzniosłe, melancholijne, które 
budzą w nas monumentalne ruiny, strzaskane płyty 

Kolodionowy portret Jacka Dehnela wykonany przez Marcina Sudzińskiego — animatora 
kultury, kulturoznawcę i fotografa pracującego w technikach tradycyjnych na ciętych 
błonach i płytach kolodionowych. Marcin Sudziński jest także pszczelarzem — 
koordynuje powstawanie miejskiej pasieki edukacyjnej na dachu Centrum Spotkania 
Kultur w Lublinie. Na co dzień pracuje w Centrum Kultury w Lublinie

Dobrowolnie 
odcinamy  
się od źródeł
Jacek dehnel w rozmowie 
z Arkadiuszem Szarańcem wywołuje 
duchy przeszłości

jacek dehnel — pisarz, poeta, t łumacz i felietonista. 
urodzony w gdańsku, mieszka w warszawie. absol-
went uw. laureat licznych nagród literackich, w tym 
paszportu „polityki” i nagrody fundacji im. kościelskich. 
autor m.in. powieści Lala, Balzakiana i Matka Makry-
na. przekładał utwory m.in. philipa larkina, edmunda 
white’a, francisa scotta fitzgeralda, henry’ego jamesa. 
ostatnio wydał wybór swoich wierszy seria w ciemność 
oraz powieść krivoklat
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kamienne, przewrócone rzeźby. Ja wiem, że to brzmi 
pompatycznie, ale mało kto jest odporny na urodę tych 
niszczejących grobów. Po trzecie wreszcie, przekazują 
nam mnóstwo wiadomości o całych pokoleniach 
warszawiaków: w statystycznym szczycie – tuż 
przed wybuchem pierwszej wojny światowej – Żydzi 
stanowili blisko 40% mieszkańców miasta, a to kawał 
naszej wspólnej, warszawskiej historii. Spoczywają 
tam – w grobach prawdziwych lub symbolicznych – 
wielcy Polacy pochodzenia żydowskiego: Ludwik 
Zamenhof, Janusz Korczak, Marek Edelman, Szymon 
Askenazy, znakomity litograf i jeden z pionierów 
fotografii Maksymilian Fajans, jego brat Maurycy, 
który prowadził żeglugę wiślaną, wielcy dobroczyńcy 
Muzeum Narodowego Bronisław Krystall i Leopold 
Meyet, rabin Meisels, który wspierał polskie ruchy 
narodowowyzwoleńcze, świetni pisarze Julian 
Stryjkowski i Szymon An-ski, poza tym Hipolit 
Wawelberg i Teodor Toeplitz, dzięki którym mamy 
mieszkania robotnicze na Woli i WSM na Żoliborzu, 
wydawcy Jakub Mortkowicz i Samuel Orgelbrand... 
Można tak wymieniać i wymieniać. Ludzie wiele 
znaczący dla miasta, kraju, świata wreszcie; artyści, 
żołnierze, przedsiębiorcy.

Jestem świeżo po lekturze Krivoklata. Bohater 
książki, „kwasowy wandal”, niszcząc arcydzieła, 
chce uświadomić ludziom, po co one powstały 
i że są „cenniejsze niż złoto”, a tym bardziej niż 
miliony euro-dolarów… Ma Pan takie pokusy? 
Czy też odrzuca Pan kwas siarkowy na rzecz 
pisania książek, aby ludzie zrozumieli, że sztuka 
i pamięć tradycji są potrzebne jak tlen?
Czy nie mam pokusy polewania dzieł kwasem? 
Nie, ani dzieł, ani ludzi. To nie jest mój sposób 
rozwiązywania problemów, ja wolę coś zrobić 
niż zniszczyć. Dlatego napisałem książkę. Jeśli 
natomiast chodzi o diagnozę społeczną, to tak, tu się 
z Krivoklatem zgadzamy: jest źle, a będzie gorzej, 

bo dobrowolnie odcinamy się od źródeł. Rabunkowa 
gospodarka naszej wspólnej pamięci, rugowanie 
z niej rzeczy cennych i spajających jest zresztą jakimś 
odbiciem rabunkowej gospodarki powietrzem, wodą, 
energią. Stale się namnażamy, a coraz mniej dbamy 
o to, co jest naszym pokarmem i podstawą.

Czy można ten – zresztą bardzo filmowy – zamysł 
przełożyć na realia polskie, warszawskie? Mało 
znany krytyk przeżywa kryzys „twórczy”, rzuca 
pisanie, oblewa kwasem najlepsze (albo najgorsze?) 
obrazy. Staje się bohaterem mediów i pożądanym 
gościem wernisaży, a oblane obrazy natychmiast 
zyskują na wartości...
Zapewne można, tylko po co? Powiem za Poncjuszem 
Piłatem: Com napisał, tom napisał. Wiedziałem, 
co chciałem w tej książce zawrzeć, w jakim miejscu 
i kontekstach umieścić akcję i jak skonstruować 
bohatera – i to starałem się zrealizować. W powieści 
nie interesuje mnie publicystyka na potrzeby naszego 
warszawskiego czy nawet polskiego akwarium, takie 
rzeczy załatwia się w felietonach. Nie sądzę zresztą, 
żeby Krivoklat mógł tu sobie pofolgować; on ma 
bardzo, ale to bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę 
tego, co warto oblewać kwasem, i wątpię, by znalazł 
to w warszawskich galeriach.

Jakich polskich twórców Pan ceni? Zwłaszcza 
współczesnych? I jakie zabytki, szlaki, dzieła sztuki 
w Warszawie są dla Pana cenne, ważne? Co można 
oblać kwasem, a co – olać?
Cenię niektórych polskich malarzy współczesnych, 
szczególnie Aleksandrę Waliszewską, Łukasza 
Huculaka i Majkę Kiesner. Ale, jak rozumiem, pytanie 
dotyczy oblewania w typie krivoklatowskim, a ich 
dzieła nie uzyskały jeszcze siły ikonicznej – i zapewne 
szybko nie uzyskają, choć życzyłbym im tego szczerze. 
Krivoklat zresztą nie niszczył dzieł współczesnych; 
najnowsza była Złota rybka, ale Paul Klee nie żył 

wolontariusze na cmentarzu żydowskim
cmentarz na warszawskiej woli jest drugim co do wielkości cmentarzem żydowskim w polsce. założony 
został w 1806 r., znajduje się na nim ok. 200 tys. nagrobków. niestety, nekropolia nie jest w najlepszym 
stanie i wymaga szeroko zakrojonych prac porządkowych.

w tym celu w 2009 r. zawiązał się ochotniczy hufiec porządkowania cmentarza żydowskiego im. józefa 
rajnfelda, o którego działalności informacje znaleźć można na facebooku. jednym z inicjatorów i orga-
nizatorów prac hufca był jacek dehnel. spotkania wolontariuszy odbywają się raz w miesiącu. jak piszą 
organizatorzy: Do naszego hufca przyjmujemy wszystkich, bez względu na pochodzenie, wiek i orientację. 
ale zależy nam również na pokazaniu, że chodzi tu o solidarność wykluczonych z wykluczonymi, żywych 
z martwymi, polaków z żydami, warszawiaków z warszawiakami.

prace hufca zostały dostrzeżone, ostatnio o akcji ratowania cmentarza żydowskiego informowała nawet 
stacja bbc. a jednak, jak podkreślają organizatorzy, do przywrócenia cmentarzowi świetności jest jeszcze 
długa droga. dlatego każda pomoc będzie bardzo przydatna.
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podówczas od 30 lat. Jeśli miałby coś oblać kwasem, 
to z pewnością jedną z wielkich ikon malarstwa, 
ale tych prawie u nas nie ma. No, Dama z łasiczką. 
A dalej Sąd Ostateczny Memlinga, choć nie tak 
rozpoznawalny światowo, podobnie jak nasz jedyny 
El Greco, i trzy Rembrandty, z których żaden nie należy 
do Rembrandtów najważniejszych: krakowski 
jest ciekawy, bo pejzażowy, ale pejzaże nie leżą 
w zainteresowaniach Krivoklata, dwa warszawskie 
wydają mi się bardziej do niego pasować, zwłaszcza 
dziewczynka. Natomiast jeśli mamy myśleć 
nie światowo, tylko ściśle po polsku, to trzeba szukać 
ikon rodzimych. Jest, oczywiście, Matejko, ale tym 
nie kalałbym sobie rąk, bo to jest jednak – umówmy 
się – sztampowe malarstwo historyczno-dydaktyczne, 
nawet jeśli bardzo widowiskowe. Nie Matka Boska 
Częstochowska, bo ona ma konotacje wyłącznie religijne, 
nie artystyczne. Pewnie Malczewski. Autoportret 
Malczewskiego jako autoportret Dürera. Hipnotyczna 
Dziewczynka z chryzantemami Boznańskiej. I na pewno 
któreś z Rozstrzelań Wróblewskiego.

Czy w ogóle można żyć bez sztuki? Czy obecny 
chaos można – choćby częściowo – wytłumaczyć 
ogólną długotrwałą społeczną ślepotą 
na te wartości?
Trudno sobie wyobrazić życie zupełnie bez sztuki. 
Człowiek, który odciąłby się od niej całkowicie, 

nie mógłby mieć do czynienia z żadną muzyką, 
fotografią, architekturą. To właściwie niemożliwe, 
nawet ktoś nastawiony zupełnie antykulturowo natknie 
się na lecącą z czyjegoś okna reklamę Praca z Ajaxem – 
czystym relaksem do melodii z Carmen. Rozumiem 
jednak, że chodzi o odcięcie od świadomego korzystania 
ze sztuki, pojmowanego jako pewien wysiłek wkładany 
w kontakt z takim czy innym dziełem. I, oczywiście, 
takie podejście to postawa rozpowszechniona: 
wielu ludziom wystarcza wyłącznie rozrywka, 
możliwie bierna. Ze sztuki rezygnują. Ale skutki są 
takie jak przy zastąpieniu porządnego jedzenia fast 
foodem. Nikogo jeden hamburger czy porcja frytek 
nie zabije, ale jeśli całkiem przestawimy się na byle co, 
to będziemy chorować. A jeśli do tego przestawiamy 
się jako większość społeczeństwa, to problem jest 
ogólnospołeczny.

Jest Pan „spirytystą”, piórem wywołuje duchy – 
postaci prawdziwe bądź fikcyjne – które nagle 
do nas przemawiają, a inaczej nie miałyby prawa 
głosu. Kto teraz gości na pulpicie stylowego 
sekretarzyka?
Jedyny pulpit, na którym piszę, to pulpit mojego 
zdecydowanie niestylowego laptopa Lenovo. Właśnie 
skończyliśmy z Piotrem [Tarczyńskim – red.] pracę nad 
Rozdartą zasłoną, drugim tomem przygód profesorowej 
Szczupaczyńskiej, a teraz wracam do tłumaczenia 

Jezioro Königssee pod Berchtesgaden, fotografia w formacie cabinet portrait, lata 70. XIX w. Autor zdjęcia: Ludwik Hardtmuth.  
Zbiory Jacka Dehnela
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bardzo pięknej powieści Philipa Larkina pt. Zimowa 
dziewczyna, która wspaniale pokazuje kontrast 
pomiędzy latem na angielskiej wsi przed wojną a zimą 
w mieście podczas drugiej wojny światowej. Piękna, 
psychologicznie bardzo ciekawa, zmysłowa proza.
 
Ma pan portret w kolodionie? 
Czyjś? Tak, mam kolodiony, albuminy, 
cyjanotypy, odbitki srebrowe, ambrotypy, 
ferrotypy, dagerotypy, rozmaicie. Chyba że chodzi 
o mój portret – to też, od niedawna, i owszem. 
Są obecnie w Polsce fotografowie pracujący 
w starych szlachetnych technikach, m.in. Marcin 
Sudziński, z którym kilka razy współpracowałem 
przy różnych okazjach na styku zdjęć i tekstów. 
Ostatnio znów się spotkaliśmy – podczas pokazu 
zdjęć z mojej kolekcji w Centrum Kultury 
w Lublinie – i przy tej okazji zrobił mi trzy portrety 
kolodionowe, naświetlając pokryte kolodionem 
szklane płyty, jak w XIX w. 

Stare fotografie to dla Pana...
Zapis istnienia, po prostu. Zawsze powtarzam, 
że każde, nawet najbardziej zaaranżowane, 
sztuczne, wykoncypowane zdjęcie to odbicie 
prawdziwego światła, które ponad osiem minut 
temu wystartowało ze Słońca, dotarło do Ziemi, 
odbiło się od dotykalnego świata, od powierzchni 
przedmiotów i zapisało na płycie, kliszy czy matrycy 
aparatu cyfrowego. No, może poza takimi wyjątkami 
jak astrofotografia, bo wtedy światło leci dłużej, 
z odległych gwiazd, albo fotografia rentgenowska, 
ale i wtedy mamy do czynienia z jakąś twardą 
rzeczywistością. I ta rzeczywistość jest niesłychanie 
różnorodna, zdjęcie pokazuje nam i wnętrze komórki, 

i szkielet ukryty pod ciałem, i dawno nieistniejących ludzi, 
i naszych bliskich, i gwiazdy, i dno oceanu. Całe bogactwo 
wszechświata. Niby to wiem, ale teraz, kiedy zacząłem 
udostępniać swoje zbiory na awers-rewers.pl, wyciągam 
kolejne zdjęcia i skanuję je czy przefotografowuję, 
to doświadczam tej różnorodności w całym natężeniu.

Najstarszy obiekt w Pana zbiorach to... 
…jeden z wczesnych dagerotypów, z lat 40. XIX w. 
Nie europejski, bo te są bardzo drogie, nie na moją kieszeń, 
tylko amerykański. Z polskich – zdjęcia pionierów polskiej 
fotografii, ale już na papierze, zatem z końca lat 50., 60. 
tamtego stulecia, na przykład Cartes de Visite Beyera.

A najmłodszy? 
Chciałbym się nauczyć robienia cyjanotypów, 
bo to stosunkowo nietrudna technika, która pozwoliłaby 
mi na robienie szybkich odbitek ze szklanych klisz. 
Wówczas miałbym w zbiorach poza starym negatywem 
również zupełnie nowy pozytyw. Większość jednak 
to zdjęcia od lat 70. XIX do końca lat 30. XX w.

Najnowszy okaz? 
Dziś dostałem kilka zdjęć z Czech, w tym dwie fotografie 
uśmiechniętej dziewczynki strojącej miny przy dość 
przerażającej zabawce – upiornym czarnoskórym dziecku 
na huśtawce. I zdjęcie znanego aktora teatru w Brnie, 
Ladislava Pecha, w roli Jana Žižki.

Jakiego Pan teraz szuka?
Nigdy się na nic nie nastawiam. To nie znaczki, o których 
wiemy, że ukazywały się w takich a takich seriach, które mają 
swoje katalogi. Fotografia jest nieogarnięta, nigdy nie wiemy, 
czego można się spodziewać i kiedy wróci się z targu staroci 
z niczym, a kiedy ze skarbem kupionym za trzy złote.   

Panorama ogrodu Wahla przy Alejach Jerozolimskich, dziś teren Muzeum Narodowego, cztery zdjęcia w formacie pocztówkowym, 1904 r. Autor zdjęć: Zygmunt Gundlach (?).  
Zbiory Jacka Dehnela
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Zymunt Vogel, Ratusz 
Grzybowa w końcu XVIII w., 
akwarela, 1786-1787. Obiekt 
wzniesiono w latach 1786- 
-1787 wg projektu Karola 
Schütza. W późniejszym 
czasie w budynku 
funkcjonowało więzienie. 
Gmach rozebrano w 1830 r.

Kościół pw. Wszystkich 
Świętych, pocztówka 
z ok. 1915 r., do której 
użyto dużo wcześniejsze 
zdjęcie z lat ok. 1900- 
-1904

Budowa kościoła pw. Wszystkich Świętych, 1867 r. Autor zdjęcia: Konrad Brandel Kościół pw. Wszystkich Świętych — kolejny etap budowy, ok. 1882 r.

Targ na placu Grzybowskim, ok. 1891 r., 
pocztówka ze zdjęciem wykonanym przez 

Konrada Brandla

Targowisko na placu 
Grzybowskim,  

strona zachodnia 
z wylotem Twardej,   

ok. 1891 r. Autor 
zdjęcia: Konrad Brandel

Ze starego albumu Plac na Grzybowie
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W XVII w. Jan Grzybowski założył tu jurydykę – z pla-
cem targowym w centralnym punkcie – i nazwał ją 

od swego nazwiska Grzybowem. W XVIII w. w okolicy tej 
zaczęli się osiedlać Żydzi. Organizowali zakłady i sklepiki, 
których tradycja przetrwała do dziś przy północnej pierzei 
placu. Stojący tu od XIX w. kościół pw. Wszystkich Świę-
tych był podczas ostatniej wojny schronieniem dla Żydów, 
po wojnie gościł Jana Pawła II i Matkę Teresę z Kalkuty. 

Niecały kilometr od centrum placu Grzybowskiego, 
przy Krochmalnej 10, mieszkał z rodziną w latach 1908- 
-1917 Isaac Bashevis Singer, patron festiwalu. Do historii 
literatury żydowskiej przeszedł jako wybitny pisarz języ-
ka jidysz i laureat Nagrody Nobla. Urodził się w Leoncinie 
na Mazowszu, sławę zyskał jednak dopiero po wyjeździe 
do Stanów Zjednoczonych, dokąd zmuszony był udać się 
z powodu prześladowań społeczności żydowskiej po dojściu 
do władzy Hitlera w 1933 r.

Plac jest dziś miejscem inicjatyw społecznych i arty-
stycznych. W 2007 r. stanęła tu instalacja artystki Joanny 
Rajkowskiej pn. Dotleniacz – staw obsadzony zielenią, za-
opatrzony w urządzenie ozonujące powietrze. W 2009 r. 
rozpoczęto gruntowną rewaloryzację placu Grzybowskie-
go. W jego centrum powstało oczko wodne z pomostami 
i ławkami, otoczone pasami z płyt jasnego i szarego gra-
nitu, które symbolizować mają tory tramwajowe ważnego 
węzła komunikacyjnego istniejącego tu przed wojną. 

Podjęto także restaurację kamienic przy Próżnej, któ-
re przetrwały zawieruchę wojenną. Oryginalna zabudowa 
z przełomu XIX i XX w. czyni tę ulicę wyjątkową w ska-

Plac Grzybowski z jego przyległościami jest 
wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy. 
Od stuleci ma wielkie znaczenie dla stolicy – 
to jedna z najbardziej reprezentacyjnych 
lokalizacji. Nieprzypadkowo Gołda Tencer, 
dyrektor Teatru Żydowskiego, właśnie w tym 
miejscu postanowiła zorganizować Festiwal 
Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.  
To tu od 13 lat mieszkańcy Warszawy 
i turyści zapoznają się z kulturą i sztuką 
żydowską, która współtworzyła polski 
krajobraz przez setki lat

Plac Grzybowski, widok w kierunku Królewskiej i Granicznej, po prawej stronie wylot 
Próżnej, ok. 1910 r. Narożna kamienica (Próżna 14) przetrwała po części do dziś 

i aktualnie jest remontowana
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li Warszawy, a zwłaszcza jej lewobrzeżnej części. Przedwo-
jenna atmosfera i miejski gwar powracają tu dzięki nowo 
otwartym kawiarniom, wychodzącym ze swoimi ogródka-
mi na odremontowany bruk. Ciekawostką jest, że w bramie 
kamienicy przy Próżnej 12 zachowała się drewniana kostka 
brukowa, niegdyś częsta na warszawskich jezdniach.

Współczesna tkanka miejska rozrasta się, nadając miej-
scu nowego, europejskiego charakteru. Patio budynku 
apartamentowego Cosmopolitan, zaprojektowanego przez 
Helmuta Jahna, stanowi połączenie architektury najwyż-
szej klasy, sztuki nowoczesnej i innowacyjnych konceptów 
kulinarnych – obok japońskiej Benihana można tu odwie-
dzić specjalizującą się w różnych rodzajach sera La Fro-
magerie, a także m.in. Odette Tea Room, Wine Taste 
czy serwujący dania z naturalnych zdrowych produktów 
City SAM. Centralny punkt patio zajmuje ruchoma insta-
lacja izraelskiego artysty Erana Shakine’a pt. You and Me, 
a w kawiarniach i restauracjach posiłki najwyższej kla-
sy serwują mistrzowie sztuki kulinarnej z całego świata. 
Można tu odpocząć przy kawie i poobserwować tętniące 
życiem centrum miasta.

Światowy poziom nowoczesnych realizacji, mnogość 
nowych lokali, artystyczne inicjatywy – wszystko to two-
rzy eklektyczną przestrzeń miejską. Corocznie odbywający 

się Festiwal Warszawa Singera uzupełnia przestrzeń placu 
o swój potencjał, odmienia go i przyciąga różnobarwno-
ścią. Gwar dawnej Warszawy powraca za sprawą festiwalu 
na ulice, gdzie – jak za dawnych lat – można usłyszeć ji-
dysz, pobawić się przy muzyce klezmerskiej czy zjeść tra-
dycyjną żydowską chałkę.   

Widok placu Grzybowskiego w kierunku Twardej od strony wylotów ulic Bagno i Próżnej, zdjęcie wykonano z gmachu Cedergrenu, ok. 1912 r.

Resztki zabudowy placu Grzybowskiego od strony ulicy Królewskiej, 1961 r.  
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festiwal kultury żydowskiej warszawa singera zorga-
nizowany został po raz pierwszy w 2004 r. — w stu-

lecie urodzin isaaca bashevisa singera. od tamtej pory 
impreza odbywa się co roku, w te wakacje — już po raz 
trzynasty, od 27 sierpnia aż do 4 września.
na festiwalu prezentowane są różne przejawy szero-
ko pojętej kultury żydowskiej: od spektakli teatralnych 
do warsztatów kuchni koszernej. tegoroczną edycję roz-
poczyna spektakl Matka w reżyserii pawła passiniego, 
a zakończy koncert finałowy zespołu the klezmatics 
ze stanów zjednoczonych. wśród innych wydarzeń ka-
lendarz notuje m.in.: spotkanie z rabinem, czytelnię pisa-
rzy żydowskich, spotkanie z ambasador izraela w polsce 
anną azari, spacer śladami pisarzy żydowskich, koncer-
ty i recitale, wykłady, warsztaty oraz wystawę sztuki użyt-
kowej i rzemiosła artystycznego. pełny plan wydarzeń: 
festiwalsingera.pl.

Na zdjęciach 
zrewitalizowany 
plac Grzybowski, 
gdzie odbywa się 
dziś Festiwal 
Kultury Żydowskiej 
Warszawa Singera

Widok na ulicę Próżną, częściowo już dziś zrewitalizowaną, po lewej kamienica Próżna 14 
w trakcie remontu
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Po doskonale przyjętej wystawie War-
szawa, Warsze Muzeum Historii Ży-
dów Polskich POLIN przygotowało 
aplikację mobilną o tym samym tytule. 
Wystawa przedstawiała życie handlo-
we, artystyczne, społeczne i religijne 
społeczności żydowskiej w Warszawie 
oraz jej wpływ na charakter i klimat 
miasta. Aplikacja jest rozwinięciem 
tego projektu: umożliwia interaktyw-
ne poznanie wielowarstwowej historii 
warszawskich Żydów.

Dzięki aplikacji łatwo będzie moż-
na odbyć spacery historyczne po stoli-
cy. W obecnej wersji dostępne są cztery 
trasy: plac Grzybowski, plac Żelaznej 
Bramy, plac Bankowy oraz Muranów. 
Na każdej z tras wiele obiektów zosta-
ło wyczerpująco opisanych, a do tego 
w niektórych przypadkach dostępne 
są materiały wideo. Jak piszą autorzy: 
pragniemy, aby odbiorca przy poszcze-
gólnych punktach w przestrzeni mia-
sta zauważył różnorodność i jej wpływ 
na współczesny kształt oraz charakter 
stolicy. Aplikacja z pewnością zainte-
resuje zarówno mieszkańców Warsza-
wy, jak i jej gości. Będzie pomocna dla 
wszystkich pragnących poznać i zrozu-
mieć miasto i jego specyficzny rozwój.

Aplikacja jest dostępna za darmo 
w App Store i Google Play. Stanowi 
bardzo cenną pomoc w spacerowaniu 
po Warszawie; pozostaje mieć tylko 
nadzieję, że dodane zostaną do niej 
kolejne trasy.

Notatnik warszawski

 Do 30.09 Muzeum Karykatury 
im. Eryka Lipińskiego zaprasza ucz-
niów szkół podstawowych i gimna-
zjów do nadsyłania prac — plakatów 
na konkurs Żarty na book, które 
mogą powstać w dowolnej techni-
ce. Zwycięska praca zostanie zapre-
zentowana w muzeum.
 Od września w Muzeum Azji i Pa-

cyfiku oglądać będzie można nową 
wystawę stałą pt. Strefa dźwięków, 
na której zaprezentowanych zosta-
nie około 120 instrumentów mu-
zycznych pochodzących z różnych 
obszarów kulturowych i krajów. 
Niektóre z instrumentów będą pu-
bliczności udostępnione: chętni 
sprawdzą tym samym swoje zdol-
ności muzyczne.
 Muzeum Niepodległości zapra-

sza 8.09 na uroczystości poświęco-
ne pamięci Stefana Starzyńskiego 
w rocznicę mianowania prezyden-
ta komisarzem cywilnym przy Do-
wództwie Obrony Warszawy. 
 Muzeum Historii Żydów Polskich 

wraz z Klubem Inteligencji Katolic-
kiej zapraszają 12.09 o godz. 18.00 
na dyskusję z serii Kłopoty z tożsa-
mością. Tematem spotkania będzie 
wpływ języka na proces budowania 
tożsamości indywidualnej i zbioro-
wej. Udział wezmą prof. Michał 
Głowiński, dr Joanna Ostrowska 
i Anna Wacławik. Wstęp wolny.
 Ponad 300 prac najbardziej zna-

nych i interesujących twórców pol-
skiego art brut obejrzeć można 
na wystawie pt. Szara strefa sztuki 
w Państwowym Muzeum Etno-
graficznym do 18.09. Seminarium 
na temat art brut z udziałem wybit-
nych polskich badaczy i kolekcjone-
rów zostanie zorganizowane 16.09.
 Państwowe Muzeum Archeolo-

giczne w Warszawie udostępni-
ło na stronie internetowej książkę 
Badania archeologiczne na Reducie 
Ordona (tom 1). Polsko-rosyjska 
publikacja pod redakcją Wojciecha 
Borkowskiego i Norberta Kasparka 
opisuje spektakularne wyniki prac 
archeologicznych na warszawskiej 
Ochocie. Pełna treść książki do po-
brania na: pma.pl.
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Choć nie wszyscy o tym wiedzą, cuda 
natury można znaleźć również w mie-
ście. Czasami wystarczy na chwilę za-
trzymać się i spojrzeć na otaczający nas 
świat z innej perspektywy, a czasem 
trzeba mieć po prostu trochę szczęścia 
i znaleźć się w odpowiednim miejscu 
o odpowiedniej porze. W Muzeum Zie-
mi PAN w Warszawie do 28 sierpnia 
będziemy mogli obejrzeć wystawę fo-
tografii pod tytułem Nasze spotkania 
z przyrodą, której kuratorem jest Ma-
rek Wierzbicki. Do drugiej edycji wy-
stawy zgłoszono 121 prac, z których 
wyłoniono 41 najlepszych fotografii 
10 autorów. Uzupełnieniem ekspozycji 
jest prezentacja filmów przyrodniczych 
autorstwa Krzysztofa Maliszewskie-
go i Marka Wierzbickiego. Muzeum 
Ziemi PAN zaprasza również na inne 

letnie wystawy: Kamień w życiu czło-
wieka (bogaty zbiór skał i minerałów), 
Z przeszłości geologicznej ziemi (ska-
mieliny i zapisana w nich historia), Me-
teoryty. Kamienie z nieba oraz Wielkie 
ssaki z okresu plejstoceńskiego (można 
zobaczyć wykopaną na warszawskiej 
Woli nogę słonia leśnego!). Na pewno 
wielu zainteresuje też ekspozycja po-
święcona różnym technikom jubiler-
skim Amber – design meeting – 16.
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Warszawa, Warsze

Spotkania z przyrodą
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REKLAMA 

Stowarzyszenie ŁADna Kępa przyzna-
ło w tym roku po raz pierwszy Nagro-
dę im. Bohdana Lacherta i Józefa Sza-
najcy. W konkursie architektonicznym 
oceniano nowe inwestycje budowlane, 
renowacje i modernizacje obiektów 
na Saskiej Kępie.

Patroni nagrody, Bohdan Lachert 
i Józef Szanajca, byli wybitnymi polski-
mi architektami, szczególnie zasłużony-

mi dla architektury Saskiej Kępy. Do ich 
najbardziej rozpoznawalnych projektów 
należą m.in. domy przy ulicach: Kato-
wickiej 9/11/11A, Francuskiej 12, Bere-
zyńskiej 28 czy Radziłowskiej 5.

W tegorocznym konkursie przyzna-
no pięć nagród honorowych oraz czte-
ry wyróżnienia. Nie przyznano nagro-
dy głównej. Nagrodzone projekty to: 
PROM Kultury Saska Kępa przy Bruk-
selskiej 23 (nowa inwestycja), dom wie-
lorodzinny przy Berezyńskiej 31 (re-
nowacja istniejącego budynku), dom 
wielorodzinny przy Estońskiej 8 (re-

nowacja), dom wielorodzinny przy Sa-
skiej 98 (renowacja), Wokół Plonu – Ka-
towicka, róg Zwycięzców (przestrzeń 
publiczna). Wyróżnienia: dom wieloro-
dzinny przy Berezyńskiej 10 (renowacja 
istniejącego budynku), dom Łepkow-
skich przy Obrońców 1 (renowacja), 
dom jednorodzinny przy Niekłań-
skiej 39A (modernizacja istniejącego 
budynku), dom rzeźbiarza Mieczysła-
wa Lubelskiego przy Jakubowskiej 16 
(modernizacja wnętrza).

Nagroda Lacherta będzie przyzna-
wana co dwa-cztery lata.

Saska Kępa 
nagradzana

Dawny dom z pracownią 
rzeźbiarską Mieczysława 
Lubelskiego przy  
Jakubowskiej 16 
na Saskiej Kępie,   
proj. Czesław 
Przybylski, 1928 r.
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Tablica 
umieszczana 
na wyróżnionych 
budynkach
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 Do połowy października potrwa-
ją w Zachęcie – Narodowej Galerii 
Sztuki dwie wystawy. Pierwsza, 
zatytułowana Bogactwo, stanowi 
próbę prześledzenia wizualnych 
reprezentacji bogactwa od lat 90. 
do dzisiaj. Druga, Jacek Malinow-
ski. Dwubiegunowo, to pierwsza 
tak obszerna prezentacja prac Jacka 
Malinowskiego w Zachęcie. Zoba-
czymy na niej wybór z filmografii 
artysty, który realizuje filmy w for-
mule fałszywego dokumentu.
 Sezon 2016/2017 w Teatrze Na-

rodowym rozpocznie się na począt-
ku września. Wśród planowanych 
premier w nowym sezonie: Matka 
Courage i jej dzieci Brechta, Gar-
derobiany Harwooda, Idiota Do-
stojewskiego i Opowieść zimowa 
Szekspira.
 Wystawa Marzenie i rzeczywi-

stość. Gmach MNW w Muzeum 
Narodowym w Warszawie została 
przedłużona do 16.10. O ekspozy-
cji pisaliśmy w poprzednim nume-
rze „Stolicy”.
 Zakończyła się konserwacja słyn-

nego portretu konnego Stanisława 
Kostki Potockiego pędzla Jacques’a  
Louisa Davida. Płótno ponownie 
wisi w pałacu w Wilanowie – tym 
razem w Sali Białej.
 Do końca 2016 r. w Muzeum 

Azji i Pacyfiku prezentowana jest 
wystawa poświęcona ponad 40- 
-letniej historii placówki. Pierwsza 
część ekspozycji pozwoli prześledzić 
losy muzeum, na drugiej obejrzeć 
zaś będzie można ponad 100 obiek-
tów w układzie odzwierciedlającym 
projekt przyszłej wystawy stałej.
 Do 10.09 potrwają w Galerii XX1 

przy al. Jana Pawła II 36 wystawy 
Anki Leśniak patRIOTki oraz Ur-
szuli Dulewicz Kult męskości.
 Do 9.09 można oglądać w Cen-

trum Łowicka wystawę najlep-
szych realizacji architektonicznych 
2015 r. wyłonionych w plebiscycie 
Polska Architektura XXL. Na wy-
stawie prace m.in. z kategorii: ku-
batura, wnętrza i krajobraz. Wstęp 
wolny.
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20 sierpnia 2016, godz. 11.00•  – wykład połączony ze spacerem: 
Warszawa wielokulturowa w przeszłości – o różnych religiach i świątyniach 
(kościoły, synagogi, cerkwie). dla osób, które wybierają się tylko 
na spacer — zbiórka o godz. 13.30 przy zachęcie, pl. małachowskiego 3
3 września 2016, godz. 11.00•  – wykład połączony ze spacerem: 
Tajemnice kamienic Śródmieścia – co ocalało, trasa: od hotelu polonia, 
ulicami: nowogrodzką, emilii plater, hożą, koszykową. dla osób, 
które wybierają się tylko na spacer — zbiórka o godz. 13.30 przed 
wejściem do hotelu metropol, ul. marszałkowska 98a, obok hotelu polonia
10 września 2016, godz. 11.00•  – wykład połączony ze spacerem: 
Oś stanisławowska – jej historia i rola, co pozostało, trasa: pl. na rozdrożu, 
pl. zbawiciela, pl. unii lubelskiej. dla osób, które wybierają się tylko 
na spacer — zbiórka o godz. 13.30 przy pl. na rozdrożu,  
róg ul. koszykowej i al. ujazdowskich, po stronie zabudowań ministerstwa 
sprawiedliwości
24 września 2016, godz. 11.00 • – wykład połączony ze spacerem: 
Oś saska – historia i jej przebieg, trasa: od krakowskiego przedmieścia 
przez pl. żelaznej bramy, hale mirowskie, ul. chłodną. dla osób, 
które wybierają się tylko na spacer — zbiórka o godz. 13.30 przy skwerze 
im. ks. jana twardowskiego, obok pomnika bolesława prusa 
przy krakowskim przedmieściu

wszystkie wykłady odbywają się w muzeum niepodległości.  
spotkania współfinansuje m.st. warszawa

towarzystwo przyjaciół warszawy
oddział kort tpw zaprasza:

Amsterdam 
polskich Żydów
Pod patronatem Królestwa Niderlan-
dów odbywa się w Żydowskim In-
stytucie Historycznym wystawa pt. 
Amsterdam polskich Żydów. Podsta-
wę ekspozycji stanowi licząca ponad 
200 tomów kolekcja amsterdamskich 
starodruków z XVII i XVIII w. Wy-
brane dzieła oglądać będzie można 
do 18 września.

Żydowski Sejm Czterech Ziem pro-
wadził na terenie Polski w XVII w. 
bardzo restrykcyjną politykę wydaw-
niczą. Wiele książek objętych zostało 
cenzurą, niektóre żydowskie oficyny 
wydawnicze upadły. Z kolei Amster-
dam słynął z liberalnej podówczas po-
lityki wydawniczej. To właśnie tam 
ukazywały się dzieła polskich rabinów, 
m.in. teksty mesjanistyczne. Stamtąd 
sprowadzane były do Polski.

Na wystawie zobaczymy cenne eks-
ponaty: m.in. książkę Sefer emek ha-
melech Naftalego ben Jaakowa Ba-
characha, jedną z najważniejszych 
wydanych książek kabalistycznych, 
oraz Biblię w jidysz wydaną w oficynie 
Josefa Athiasa: jest to jeden z dwóch 
egzemplarzy znajdujących się w euro-
pejskich zbiorach.
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Malarski taniec

Muzeum 
wydawcą

W zachodniej tradycji malarskiej obraz 
jest efektem relacji oko-ręka. Kontestuje 
to El Hadji Sy, jedna z kluczowych postaci 
zachodnioafrykańskiej sceny artystycznej. 
Dakarski artysta mówi o sobie, że nie ma-
luje, ale „wchodzi do obrazu”; jego tech-
nika polega na deptaniu płótna. Jak tłu-
maczy: Na początku myślałem, że to był 
taniec. Potem zdałem sobie sprawę z te-
go, że nie tańczyłem, ale kopałem płótno. 
Po tym doświadczeniu gest kopnięcia stał się 
istotną częścią ogólnej ekonomii działania. 
Moja stopa stała się pędzlem, którym syste-
matycznie zapisuję ślady mojego ciała.

Swoje prace wykonuje na workach 
po ryżu i kawie lub papierze używa-
nym w sklepie mięsnym. Wielokrotnie 
zapraszany był na prestiżowe wysta-
wy, które bojkotował – jak w paryskim 
Centre Pompidou – lub radykalnie kon-
testował: podczas biennale w Dakarze 
wystawił swoje obrazy na ulicy. W la-

tach 90. osiągnął międzynarodowy suk-
ces; wśród wielbicieli jego twórczości 
był m.in. David Bowie.

W warszawskim Centrum Sztu-
ki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
do 16 października El Hadji Sy wysta-
wi ponad 100 obrazów swoich oraz kil-
kunastu zaproszonych przez siebie sene-
galskich twórców. Wystawie towarzyszy 
bogaty program wydarzeń: warsztaty, 
wykłady, dyskusje i pokazy filmowe.

Muzeum Niepod-
ległości coraz bar-
dziej zaznacza swoją 
obecność na ryn-
ku wydawniczym, 
dostarczając nam 
co roku po kilka 
książek historycz-
nych, dotyczących 
wydarzeń czasem 
mało atrakcyjnych 
dla innych edyto-
rów. Swoje książ-
ki i albumy wydaje 
z niezwykłą starannością.

Do naszej redakcji dotarł właśnie 
kolejny album z serii Polskie powsta-
nia narodowe – Powstanie Warszaw-
skie pod redakcją Tadeusza Skoczka. 
Poprzednie tomy poświęcone były po-
wstaniom: listopadowemu, stycznio-
wemu i insurekcji kościuszkowskiej. 
W pięknie wydanej książce zaprezento-
wano prawie 300 starannie wybranych 
z muzealnego archiwum pamiątek. 
Znalazły się wśród nich świadectwa 
Powstania w sztuce polskiej od 1945 
do 2014 r.; na szczególną uwagę zasłu-
gują powstałe w latach 60. akwaforty 
Józefa Młynarskiego. Główną część 
albumu zajęły fotografie archiwalne, 
w tym niepublikowane wcześniej zdję-
cia uczestniczki Powstania Warszaw-
skiego, Ireny Kummant-Skotnickiej. 
W publikacji  znalazły się także repro-
dukcje prasy powstańczej i plakatów 
propagandowych, a niezwykle cennym 
dodatkiem okazały się inne pamiątki 
z 1944 r.: zdjęcia hełmów niemiec-
kich z naniesionymi biało-czerwony-
mi opaskami, legitymacji, banknotów, 
aparatów radiowych czy uzbrojenia po-
wstańców. W albumie reprodukowany 
jest też fragment książki Bój Warszawy 
z 1945 r. 

Powstanie Warszawskie, red. Tadeusz Skoczek, 
wyd. Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz 

Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza,  
Warszawa-Proszówki 2016

Zakończyła się 7. edycja Ogólnopol-
skich Warsztatów Fotograficznych 
alterDIASTAR im. Andrzeja Zator-
skiego. Warsztaty organizowane by-
ły na przełomie czerwca i lipca przez 
Centrum Kultury Wilanów oraz Jo-
annę Borowską. Celem warsztatów 
było doskonalenie umiejętności osób in-
teresujących się fotografią oraz pokaza-
nie Wilanowa w oryginalnych ujęciach. 
Warsztaty prowadzili fotoreporterzy 
z Polskiej Agencji Fotografów FO-
RUM. Wzięło w nich udział 36 osób, 
a do części konkursowej przystąpiło 

27 uczestników, oddając do oceny łącz-
nie 444 fotografie.

Jury przyznało nagrody w dwóch 
kategoriach: Fotoreportaż wilanowski 
oraz Wilanów nieznany. W pierwszej 
Grand Prix zdobył Michał Jabłoński, 
a pierwszą nagrodę – Marzena Pelletier. 
W drugiej kategorii Grand Prix zdoby-
ła Joanna Podgórska, a pierwszą nagro-
dę – Magdalena Stasiuk. Nagrodę pu-
bliczności otrzymał Michał Jabłoński.

Uroczyste zakończenie i wręcze-
nie nagród odbyło się w Domu Pracy 
Twórczej w Powsinie.

Jerzy Kosiński, jedna 
z nagrodzonych pracWarsztaty alterDIASTAR
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Zaczarowane 
miasto
Warszawa w rozmowach Justyny Kra-
jewskiej to 19 wywiadów ze znanymi 
postaciami związanymi ze stolicą. Bar-
dzo różni to bohaterowie – od cicho-
ciemnych do cukierników – ale zawsze 
fascynujący: każdy wywiad to orygi-
nalne i barwne historie, które składają 
się na niepowtarzalny klimat Warsza-
wy. Punktem odniesienia dla więk-
szości postaci jest przedwojenna stoli-
ca z jej na zawsze utraconą atmosferą; 
nie brakuje również wspomnień wo-
jennych, poświęconych codzienności 
lat okupacji hitlerowskiej.

Krajewska dopytuje, czym dla każde-
go z bohaterów książki była Warszawa, 
a snute historie sięgają często wiele lat, 
a nawet pokoleń wstecz. Nie wyobraża-
my sobie stolicy bez cukierni Bliklego, 
domu towarowego Jabłkowskich, wy-
dawnictwa Gebethnera czy kawiarni 
Fogga. Rozmowy z potomkami słyn-
nych warszawskich postaci odsłania-
ją nam prywatne oblicza ludzi, któ-
rych nazwiska zamieniły się w żywe 
symbole. 

Warszawa była zawsze miastem ży-
wym i gwarnym. Wiele indywidual-
nych historii przeplatało się przy tym 
ze sobą. Dom towarowy Jabłkow-
skich wspominał i potomek rodzi-
ny, i Jan Kobuszewski: Opowiadałem 
kiedyś na spotkanku, że doskonale pa-
miętam cudowną windę znajdującą 

się przed wojną w domu towarowym, 
którą jeździłem na trzecie piętro. Opi-
sałem swoje wspomnienia dotyczące 
windziarza przekręcającego wajchę 
i w ten sposób sterującego ruchem win-
dy. Nagle na widowni wstał starszy 
pan, podniósł rękę i powiedział: Pro-
szę pana, ten windziarz to właśnie ja, 
to ja pana woziłem… Dom Towarowy 
Braci Jabłkowskich dla dziecka był za-
czarowanym światem, ostatnie piętro 
zapełnione było wszystkimi rodzajami 
zabawek. 

Tego rodzaju zaczarowanym świa-
tem dla wszystkich rozmówców Justyny 
Krajewskiej była i jest Warszawa, a każ-
dy ma związane z nią wspomnienia – 
jakże czasem różne: czy to dotyczące 
przedwojennego obuwia, jak u Danu-
ty Szaflarskiej, czy boisk piłkarskich – 
u Bohdana Tomaszewskiego. 

Justyna Krajewska, Warszawa w rozmowach, 
wyd. Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2016

REKLAMA 

Mimo że bohater najnowszej książki 
Zbigniewa Mentzla – gracz giełdowy 
w kameralnej skali – z imienia i nazwi-
ska nie zostaje nazwany, nikt nie ma 
chyba wątpliwości co do autobiograficz-
nego charakteru utworu. Narrator za-
czął we wczesnych latach 90., na począt-
ku polskiej drogi do kapitalizmu, kiedy 
na akcjach wyprzedawanych przedsię-
biorstw zarabiało się znakomicie. Jed-
nocześnie z giełdowymi inicjacjami 
bohater, przy udziale swojej dziewczyny 
i lekarzy psychiatrów, nie bez oporów 
rozpoznaje w sobie objawy zaawanso-
wanej choroby afektywnej dwubiegu-
nowej. Niedająca się opanować goni-
twa myśli i skojarzeń jest symptomem 
tej choroby. Bohater książki spiera 
się z diagnozami, bo przecież błyska-
wiczne kojarzenie pozornie odległych 
od siebie faktów czy szybkość myślenia 
to nie ułomności, ale zdolności, które 
nie każdemu zostały dane. Czy tak jest 
rzeczywiście? Spadający nóż to właśnie 
zapis takiej gonitwy. Jakikolwiek temat, 
wątek, wydarzenie nie pojawią się w po-
wieści, natychmiast zostają wypchnięte 
przez kolejne, wdzierające się nieokieł-
znanym strumieniem. Na poziomie fa-
bularnym gonitwa ta wpływa na życie 
bohatera: na kolejne niezrealizowane 
pomysły na doktorat, książki, odmianę 
życia, zbadanie historii rodzinnej, uło-
żenie sobie relacji z dziewczyną. 

Z poziomem fabularnym współ-
gra niemal doskonale poetyka tekstu. 
Wątki zaczynają się, a potem grzęzną 

Żoliborska 
gonitwa myśli
Jarosław Górski

stolica czyta
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W ubiegłym roku odbywały się w Mu-
zeum Łazienki Królewskie wykłady pt. 
Oświeceniowa republika władców. Or-
ganizowane przez Ośrodek Badań nad 
Epoką Stanisławowską we współpracy 
z Instytutem Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Warszawskiego spotkania miały 
za zadanie nakreślić szczegółową pa-
noramę intensywnych zmian, jakie za-
chodziły w kulturze i polityce Europy 
w dobie oświecenia. XVIII wiek to czas 
narodzin instytucji muzeum i wystaw 
publicznych, pojawienia się masowej 
publiczności, ale również czas kształ-
towania się innego pojmowania sztu-
ki: to właśnie wtedy narodziła się idea 
dziedzictwa narodowego. Sztuka była za 
czasów oświecenia nierozerwalnie zwią-
zana z polityką i dworami panującymi 
nie tylko w Rzeczypospolitej; wystarczy 
wspomnieć panowanie króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego.

Jak pisał prof. Andrzej Pieńkos, warto 
przybliżyć odbiorcom interesujące posta-
cie ludzi rządzących państwami oświece-
niowej Europy, przedstawiając ich przede 
wszystkim jako mecenasów kultury i sztu-
ki, ale także osoby prywatne, o upodoba-
niach i poglądach kształtowanych przez 
doradców, którymi byli zarówno Denis 
Diderot czy Wolter, jak i niesłusznie za-
pomniani w tych rolach Francesco Alga-
rotti, Christian Ludwig von Hagedorn, 
Christian von Mechel czy Luigi Lanzi, 
a także królewskie metresy.

Zapisy wykładów zostały właśnie 
wydane przez Muzeum Łazienki Kró-
lewskie w formie książkowej. Oświe-
ceniowa republika władców (tom 1) 
to nie całościowa monografia związ-
ków kultury z polityką w XVIII-wiecz-
nej Europie, ale siedem fascynujących 
opowieści o kulturze i polityce za cza-
sów wieku świateł.

Wykłady poświęcone zostały wie-
lu władcom, od Wielkiej Brytanii 
i Szwecji po niewielkie księstwo An-
halt-Dessau. Nie stanowią jednorod-
nej i wyczerpującej opowieści o kultu-
rze XVIII w., ale w doskonały sposób 

oświetlają europejskie konteksty Rze-
czypospolitej przed rozbiorami.

Na szczególną uwagę varsavianistów 
zasługuje w tomie szkic Królowa Maria 
Józefa – zapomniany rozdział saskiego 
mecenatu w Rzeczypospolitej prof. Ja-
kuba Sity. Maria Józefa Habsburżanka 
(1699-1757) do dzisiaj pozostaje posta-
cią mało znaną. Żona Augusta III Sa-
sa, jak pisze Sito: od 1734 r. [...] – już 
jako królowa polska – mogła rozwinąć 
bardziej samodzielną i zintensyfikowa-
ną działalność kulturalną. Znana z po-
bożności królowa była stronniczką je-
zuitów, co przełożyło się na liczne dary 
dla polskich kościołów. Z warszawskich 
dzieł sakralnych powstałych w orbicie me-
cenatu Marii Józefy i Augusta III zdecy-
dowanie wyróżnia się kościół kamedułów 
na Bielanach (konsekrowany w 1758 r., 
rok po śmierci królowej). Kościół kapu-
cynów para królewska obrała za swoją 
świątynię patronacką, co zaowocowało 
stworzeniem nowego, wczesnorokoko-
wego wystroju świątyni, ukończonego 
w latach 40. XVIII w., zniszczonego 
podczas drugiej wojny światowej. 

Jak pisze Jakub Sito, ściśle katolic-
kie zainteresowania kulturalne polskiej 
monarchini wyróżniają ją zdecydowa-
nie na tle oświeceniowych władców, 
stanowią jednak ważny rys w historii 
warszawskiej architektury i w dziejach 
polskiego mecenatu królewskiego, po-
kazując jednocześnie, jak wiele zagadek 
kryje przed nami często sprowadzany 
do kilku ogólników wiek świateł.  [fk]

Oświeceniowa republika władców. Rezydencje, 
kolekcje, mecenat, t. 1, oprac. Andrzej Pieńkos, 

wyd. Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa 2016

w natychmiast wyłaniających się z nich 
skojarzeniach, dygresjach, erudycyjnych 
refleksjach i anegdotkach, które auto-
nomizują się i przekształcają w kolejne 
wątki. Aż chciałoby się narratora złapać 
za rękę, usadzić siłą w fotelu, przymusić, 
żeby na moment zatrzymał się i spojrzał 
w głąb. 

Dla czytelnika zakochanego w War-
szawie, a zwłaszcza dla żoliborzanina, 
znajdzie się wśród tych dygresji i aneg-
dot sporo smakowitości. Narrator jest 
człowiekiem ciekawym otoczenia i lu-
dzi, a sam Mentzel ma oko i rękę akwa-
relisty – kilkoma pociągnięciami pisar-
skiego pędzla tworzy znakomite obrazki 
miasta i jego mieszkańców, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób w wie-
ku bardzo dojrzałym, pamiętających 
„stare dobre czasy” i z godnością zno-
szących czasy nowe. Pojawia się więc 
w tej opowieści legendarny już za życia – 
i to przecież nie tylko dzięki znalezieniu 
się w prozie Mentzla – pan Krzysztof, 
po nocach piszący gigantyczną historię 
swojego życia, a w dzień antykwariusz 
z budy przy Słowackiego, do którego po 
rarytasy przychodzą profesorowie i inte-
lektualiści z całej Warszawy, a dostawca-
mi są głównie kloszardzi przemierzają-
cy stołeczne śmietniki w poszukiwaniu 
świeżego towaru (Zasady, proszę pamię-
tać o zasadach – mawia pan Krzysztof. 
– O tym, kto tu jest profesorem, decyduję 
ja!). Jest sąsiad narratora, Józef Kroczek, 
mistrz krawiecki, erudyta i gawędziarz, 
który wie wszystko o placu Inwalidów. 
Jest i para stulatków z osiemdziesięcio-
letnim stażem małżeńskim, z dystynkcją 
przemierzająca żoliborskie skwery i po-
dwórka. Przez moment mignie starusz-
ka gimnastyczka, dająca w parkowym 
ukryciu upust rozpierającej ją energii. 

A w tle uliczki, ulice, podwórka, par-
ki i place tej najbardziej zielonej dziel-
nicy Warszawy. I najdawniejsza historia 
tętniąca pod tym wszystkim jak rzeka 
Drna płynąca przez Żoliborz jeszcze 
w XVIII w., zasilająca wtedy młyny, 
a dziś, choć już zasypana, wciąż ściąga-
jąca ponoć do dzielnicy ślimaki, żaby 
i węgorze.

Zbigniew Mentzel, Spadający nóż,  
wyd. Znak, Kraków 2016

Louis de Silvestre, portret Marii Józefy, po 1737 r.
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Biznes Pani Irenki

Przez lata wrosła w pejzaż przystanku przy placu Halle-
ra. Niezależnie od pory roku i aury siedzi tam ze swoim 
towarem. A towar to niewyszukany: kilka kuchennych 
ściereczek, najzwyklejsze rajstopy, podkolanówki, czasa-
mi damskie majtki. Asortyment wychyla się z torebki, 
którą w razie nalotu straży miejskiej lub „poborcy po-
datkowego” z bazaru przy Namysłowskiej można szybko 
zamknąć i udawać, że się czeka na autobus. Swoją drogą 
zadziwiające, że aż do placu Hallera sięgają macki „po-
borcy” z bazaru.

Straż miejska już jakby odpuściła sobie ściganie pani 
Irenki, nie przegania jej z przystanku, nie wlepia man-
datów. Z czego sprzedawczyni miałaby je płacić? Z tych 
groszy, które zarobi albo nie zarobi, bo nic nie sprzeda? 
Klientkami pani Irenki są okoliczne starsze panie. Mąż, 
który zmarł kilka lat temu, dbał, żeby codziennie w to-
rebce był towar, kupiony gdzieś tanio, może w hurtowni, 
może gdzie indziej. Gdy zabraknie np. ściereczek, można 
je u pani Irenki zamówić – i na drugi dzień będą.

Siedzi w kąciku przystanku, od czasu do czasu skrycie 
wypali papieroska, wymieni ze znajomymi najświeższe 
plotki – trochę pogadają o chorobach, w końcu przychod-
nia jest tuż obok. Przekażą sobie informacje, gdzie jest 
tanio, co będzie na obiad itd. Pani Irenka ubiera się kolo-
rowo, lubi czerwień. Deszcz, upał czy mróz jej niestraszne. 
Zimą na kilka minut zostawia „interes” podopiecznemu, 

młodemu mężczyźnie po przejściach, i idzie się rozgrzać 
przy kaloryferze na Poczcie.

Jest przyjazna, życzliwa. Po trudach życia odnalazła 
sens w codzienności: nie siedzieć w domu, iść do ludzi, 
czymś pożytecznym się zająć i do tego trochę zarobić. 
Wychowała się w domu dziecka, ale źle nie wspomina 
tego czasu, wręcz przeciwnie – mówi, że był to najlepszy 
okres w jej życiu; miała wtedy poczucie bezpieczeństwa, 
chodziła do szkoły i nie była głodna. Kiedyś znajomym 
z przystanku pokazała zdjęcie z młodości. Była ładną 
kobietą.

Podopieczny to jakby jej bodyguard. Gdy ktoś się pa-
ni Irenki czepia lub się wyzłośliwia, staje w jej obronie. 
– Idź, kup kawałek słoninki i cebulę, to zrobię smalczyk 
do chlebka na kolację – mówi podopiecznemu. Wysyła go 
np. po kurzy korpus i kiszoną kapustę na kapuśniak.

Kilka lat temu pewna znana (niestety już nieżyjąca) 
dziennikarka z Pragi II, która zawsze z troską pochyla-
ła się nad każdą trawką, kwiatkiem, pieskiem, kotkiem, 
czasami nad człowiekiem, pochyliła się nad siedzącą 
na przystanku panią Irenką. – Masz, kochana, 20 złotych, 
idź do domu, nie marznij, bo się zaziębisz – powiedzia-
ła. Pani Irenka forsę, owszem – bo czemu nie? – wzię-
ła, ale do domu nie poszła. Bowiem siedzenie z towarem 
na przystanku to jej biznes. Nikt interesu z powodu kilku 
stopni mrozu nie zamyka.

Z notatnika miastoluba

maria terlecka
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Za progiem wrzesień – miesiąc, który rokrocznie przypo-
mina mi ucieczkę z Powiśla do Śródmieścia, tuż przed za-
jęciem przez Niemców wszystkiego co pod skarpą. W tym 
roku postanowiłem podumać terapeutycznie o czymś in-
nym. O skrótach. W lipcu mieliśmy w Warszawie szczyt 
NATO – North Atlantic Treaty Organization. Po pol-
sku Sojusz Północnoatlantycki. Gdybyśmy się nagle stali 
purystami językowymi, pisano by może o szczycie SPA, 
co byłoby raczej niezrozumiałe, a z racji skojarzeń z masa-
żem i biczami wodnymi, z lekka niepoważne. Już tak kie-
dyś było, gdy chodziłem do gimnazjum, w podręczniku 
do nauki o świecie współczesnym groźnym imperialistą 
dybiącym na nas zza oceanu było SZA. Nie żadne tam 
USA, tylko SZA – Stany Zjednoczone Ameryki. 

 Skróty dzielą się na zrozumiałe, zrozumiałe po chwi-
li, zrozumiałe po głębokim zastanowieniu i niezrozumia-
łe żeby nie wiem co. Mając obowiązki w dniach szczytu 
w różnych częściach miasta, zajrzałem do komunikatów 
ZTM (skrót zrozumiały – jak mniemam). Przeczytałem: 
Przypominamy, że nieczynne są stacje metro i kolei SKM 
przy Stadionie Narodowym. Dodatkowo ograniczono kur-
sowanie WLT. Planowałem skorzystanie z czegoś kolejo-
wego, więc zaniepokoiłem się, że może nie kursować WLT 
albo kursować w nieodpowiednich godzinach. Niepokój 
potęgował fakt, że nie wiedziałem, co to jest WLT. Głębo-
kie zastanowienie nie dało rezultatu. Myśl krążyła gdzieś 
w okolicach WKD, niestety bez skutku. Po drodze naszła 
mnie refleksja, że opinie o zatrważającej liczbie Polaków 
niepotrafiących czytać ze zrozumieniem biorą się stąd, 
że być może jeszcze więcej jest Polaków niepotrafiących 
pisać z dbałością o możliwość zrozumienia tego, co pi-
szą. Szczególnie komunikatu, który powinien być jasny 
i zrozumiały dla każdego, nawet dla niedokształconego 
artysty. Dopiero dzięki śledztwu internetowemu dowie-

działem się, że WLT to promy przez Wisłę, a skrót pocho-
dzi od nazwy: Warszawskie Linie Turystyczne. Szczęśli-
wie pozostawało to bez wpływu na moje plany podróżne. 
Niemniej uświadomiłem sobie, że problem niezrozumia-
łych skrótów trwa, a może nawet się pogłębia. Kilkana-
ście lat temu zwracałem uwagę, że jeżeli czytamy, iż UW 
po rozmowach z UW zwróciła się do UW, to jednak 
nie od razu wiemy, że Unia Wolności najpierw rozmawia-
ła z Uniwersytetem Warszawskim, a potem z Urzędem 
Wojewódzkim. Przy czym kolejność mogła być odwrot-
na. Nie mówiąc już o tym, że pierwszym skojarzeniem 
w tamtych latach mogło być jeszcze, że rozmawiał Układ 
Warszawski. Niedawno przeczytałem w gazecie: rozwija 
się branża IT. Jaka branża, przepraszam? Instruktorów 
Tanecznych? Ichtiologów Twardych? Inspektorów Toruń-
skich? Przykładów nie mnożę, bo myślę, że każdy ma je 
na co dzień. Za to pewne skróty znane i zasłużone nale-
żałoby chronić prawnie jako pamiątki. Do upadku komu-
nizmu przyczyniło się ogromnie Radio Wolna Europa – 
w skrócie RWE – zaczynając w latach 50. od nadawania 
zeznań zbiegłego na Zachód ubeka, niejakiego Światły. 
Przykrą ironią losu jest, że rachunek za światło wystawia 
nam dziś kto? RWE.

 Dla porządku dodam, że wszystko, co nazywam 
skrótami, to nie są skróty, lecz skrótowce, inaczej akro-
nimy. Ale dalej będę mówił „skrót” zamiast „skróto-
wiec”, bo język jest tworem żywym i ma niezmien-
ną skłonność do form krótszych. „Skrót” jest krótszy 
niż „skrótowiec”, przyszłość należy więc do „skrótu” – 
tak sobie myślę – a mogę spokojnie zajmować się taki-
mi – za przeproszeniem – duperelami, bo przed praw-
dziwymi kłopotami chroni mnie SPA. Przepraszam!  
NATO. Na razie przynajmniej.

Refleksje nadwiślańskie

jacek fedorowicz
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PSN, czyli 
Plaga Skrótów 
Niezrozumiałych
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Czy pamiętają Państwo wrażenia z pierwszych bytno-
ści w obcych muzeach? Czy i dla Was konfrontacja 

dotychczasowych wyobrażeń o kolorach i rozmiarach zna-
nych dzieł sztuki z ich rzeczywistymi była zaskoczeniem? 
To Burza Giorgionego jest taka mała, a Caravaggio taki 
duży? Podobnego niedowierzania doświadczyłam, styka-
jąc się po raz pierwszy z oryginalnymi projektami ilustra-
cji do dziecięcych książek i czasopism z okresu od 1945 
do 1980 r. To one mają tak intensywne kolory i są tak 
pomysłowe technicznie? To ta ilustracja była w projekcie 
kolażem i to dwukrotnie większym od wydruku?

Ilustracje są najbardziej poszkodowanym rodzajem 
sztuki, jeśli chodzi o dokumentację techniki czy pod-
łoża. Nie wiemy nawet, czy i o jaki procent wydrukowana 
ilustracja została zwiększona lub zmniejszona w stosunku 
do oryginalnego projektu.

O ile w przypadku malarstwa sztalugowego reprodu-
kowanego nawet w nieprofesjonalnych pozycjach wydaw-
niczych standardem jest podpisywanie, np. olej, płótno, 
drzeworyt, linoryt, to katalogi nielicznych wystaw ilustra-
cji rzadko dokumentują technikę, a sporadyczna odautor-
ska informacja „technika własna” czy „technika mieszana” 
mówi niewiele. O podłożach nie ma absolutnie żadnych 
informacji. 

Tymczasem nie ma właściwie podłoża, z którym nie eks-
perymentowaliby ilustratorzy. Mam w swoich zbiorach 
projekty na papierze pakowym, tekturze, kalce, sztywniku 
krawieckim, folii, filcu i fornirze. Józef Wilkoń (ur. 1930) 
przeszedł etap tworzenia na workach po cukrze przypomi-
nających grubą krepinę. Barwne podłoża artyści musieli 
przygotowywać sobie sami. Sklepy z kolorowymi karto-
nami odcinała żelazna kurtyna. Niewymuszoną ustrojem 
specjalnością Ewy Salamon (1934-2011) były tła z „zale-
wajami”. Janina Krzemińska (1927-1996), artystyczna sze-
fowa „Misia”, robiła tła nakrapiane, ze wzorem odciśniętej 
gazy lub z pasami powstającymi przez „golenie” żyletką 
powierzchni brystolu pokrytego mokrą farbą. 

Autorzy mieli świadomość, że wprowadzone przez nich 
niuanse ucierpią w druku, co nie znaczy, że byli z tym po-
godzeni. Niektórzy umieszczali na marginesach projektów 
apele do drukarzy – na zmianę proszalne i pełne emocji, 
antycypujące klęskę. Baśniowa rzeka Ewy Salamon w Lo-

Usroczyć 
srokę
anna suwała
Jak to się stało, że statystyczny 
inteligent nie potrafi przywołać – 
poza Szancerem, Wilkoniem, 
Butenką i Stannym – innych spośród 
kilkuset nazwisk ilustratorów, 
którzy ukształtowali estetyczne 
upodobania kilku pokoleń?

Usroczyć 
srokę

Ewa Frysztak. Ilustracje na folii

Janusz Stanny, oryginał ilustracji 
(tusz, akwarela, karton) 
do książki Rozmawiała gęś 
z prosięciem (po lewej) oraz 
pomniejszony przeszło dwukrotnie 
wydruk ilustracji w książce  
(po prawej)
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komotywiątku zrobiona została z nylonowych pończoch, 
które ilustratorka umieściła pod powiększalnikiem. Sfo-
tografowana razem z książeczką, pokazuje, jak w druku 
znikły pomysłowość i wysiłek autorki.

Jak to się stało, że wielu z nas nie potrafi przywołać in-
nych – poza dosłownie kilkoma – spośród kilkuset na-
zwisk ilustratorów? Jedną z przyczyn, dziś trudną do zro-
zumienia, było przekonanie, że rozpoznawalność kreski 
ilustratora nie tylko nie jest wartością, ale elementem 
wręcz niepożądanym. Bohdan Wróblewski (ur. 1931), 
którego Czytelnicy znają jako projektanta opakowań cze-
kolad Hobby z lat 70. (serie samochodów, samolotów itp.), 
z obawy o niepożądane podobieństwo jego ilustracji w ko-
lejnych książkach po jaskrawej palecie stosował zgaszoną, 
po zgaszonej – znów jaskrawą. Ilustratorka i autorka zna-
nych filmowych plakatów Ewa Frysztak (ur. 1930) starała 
się zapanować nad swoim zamiłowaniem do pomarańczu, 
a Halina Zakrzewska-Zaleska (1925-2012), artystyczna 
szefowa „Świerszczyka” – nad słabością do palety różów. 
Obie nie chciały, by te osobiste preferencje stały się ich 
znakiem rozpoznawczym.

Ponadto, mimo że polska ilustracja święciła między-  
narodowe triumfy, a twórczość polskich plastyków bar-
dziej towarzyszyła tekstom, niż je służebnie objaśniała, 
to społeczność ilustratorów daleka była od autolansu. 
Kiedy spytałam Marię Uszacką (ur. 1932), ulubioną ilu-
stratorkę Wandy Chotomskiej, którą książkę ilustrowało 
się jej najprzyjemniej, Pani Majka bez wahania wskazała 
Wesołego Florka, dodając czym prędzej: Pracowało się ła-
two, dopóki nie zacięło się okropnie w chwili, gdy zrobiło mi 
się wstyd, że tak łatwo idzie…

Niewiarę w wartość własnej twórczości spotęgowała po-
lityka wydawnicza: disneyopodobne przedruki wyrugowa-
ły z rynku w latach 90. pokolenie uczniów Szancera. Zofia 
Sadowska większość swoich ilustracji... wyrzuciła w przeko-
naniu, że nikomu nie będą już przydatne. Regułą jest pozby-
wanie się ilustracji do czasopism obdarzanych przez więk-
szość ilustratorów mniejszą atencją niż projekty do książek. 

Ewa Salamon, tło 
z „zalewajami”. 
Tempera, karton

Zbigniew Piotrowski, apel do drukarzy na odwrociu 
oryginału jego ilustracji do „Płomyczka” (powyżej) 
i ilustracja (obok). Kolaż, karton

Ewa Salamon, 
okładka książki 
Lokomotywiątko

Janina Krzemińska, oryginał ilustracji do książki 
Zaczynamy przedstawienie. „Mechanoskopijna” 
identyfikacja narzędzia — żyletki. Gwasz, karton

Ewa Salamon, oryginał ilustracji do książki Lokomotywiątko z wodą z nylonowych pończoch 
(luksografia) i wydruk w książce — zaprzepaszczający ten efekt. Kolaż, karton

Wzory modeli 
lokomotyw 
zebrane przez 
Ewę Salamon
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Ja uważam ilustracje w czasopismach za ofiary pobieżno-
ści obcowania. Do ilustracji książkowych wracamy wielo-
krotnie, byt czasopism z założenia jest bardziej ulotny. Ten 
niedostatek uwagi pozbawiał czytelnika radości odkrywa-
nia zdarzeń rozgrywających się u Bożeny Truchanowskiej 
(ur. 1929) na miniaturowych, breughlowskich dalekich pla-
nach. Dzisiejsi dorośli nabywcy oryginałów rekompensują 
sobie nieuwagę sprzed dziesięcioleci. Odkrywają postacie ro-
werzystów, oraczy i woźniców na drabiniastych wozach. 

Tempo cyklu wydawniczego „Świerszczyka” czy „Misia” 
nie pozwalało na refleksyjne czy wielowariantowe podejście 
do zamówienia, choć nigdy presja czasu nie skutkowała ruty-
niarstwem. Za to każda książka była traktowana jak wyzwa-
nie. Po ostatecznym efekcie, jakim jest gotowa zilustrowana 
pozycja, trudno domyślić się, jak pieczołowite przygotowania 
ją poprzedzały. Zdadaizowany, lapidarny rysunek lokomoty-

wy, to wynik rzetelnej analizy i wyboru najbardziej charak-
terystycznych elementów. Ewa Salamon sama fotografowała 
i przygotowała sobie punkt wyjścia, jakim były zgromadzo-
ne wizerunki lokomotyw. Aby mieć bardziej czytelną relację 
z kolumną tekstu, artyści – przygotowując ilustrację – wpi-
sywali obok litery tekstu – ręcznie, imitując druk. 

Spektakularny przykład zanurzenia się w epoce tekstu 
przytoczył mi w rozmowie jeden z sześciu najzdolniej-
szych wychowanków Szancera – Bohdan Wróblewski. 
Oczekując rzetelności przygotowań przy ilustrowaniu 
Diabła kulawego oraz Pierścienia i róży, Szancer wyjed-
nał mu u Stanisława Lorentza zezwolenie na szkicowanie 
w zamkniętym, remontowanym wówczas pałacu wila-
nowskim. Wróblewski szkicował osobno portrety i meble, 
a następnie „uwalniał” sportretowane postacie, usadzając 
je zgodnie z akcją na wcześniej naszkicowanych meblach. 

Bohdan Wróblewski, studenckie szkice „wilanowskie” do Diabła kulawego.  
Tusz lawowany, papier

Józef Czerwiński — to tylko część niewykorzystanych wersji 
ilustracji do Słoniątka Kiplinga

Maria Uszacka, oryginał ilustracji do książki Bocianek. 
Autorka zamalowała papieros tkwiący w ustach najwyższej 
postaci w pierwszej wersji ilustracji. Kredka pastelowa, 
papier barwny
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Innym dowodem rzetelności przygotowań jest zaskaku-
jąco duża liczba wersji tej samej ilustracji. Tu rekordy bi-
ją: Józef Czerwiński, Ewa Frysztak, Wiesław Majchrzak. 

Motywy tworzenia tak znacznej liczby szkiców nie były 
u wszystkich artystów jednakowe. Ewa Frysztak robiła ry-
sunki kolejnych wersji ilustracji dotąd, aż „kreska robiła się 
lekka”. Dopiero taka umieszczana była w książce. Wcze-
śniejsze uważała za jakościowo gorsze, niespełniające jej 
oczekiwań. Józef Czerwiński i Krystyna Witkowska różne 
wersje tej samej ilustracji traktowali bardziej równocennie, 
o czym świadczy wysyłanie na wystawy wersji alternatyw-
nych zamiast tej zakwalifikowanej do druku albo alterna-
tywnych, towarzyszących wydrukowanej. 

Duże, w formacie A3, ilustracje precyzyjnie obrazujące 
średniowieczne miasta Wiesław Majchrzak (1929-2011)
porzucał z niewiadomych przyczyn tuż przed końcem pra-
cy – niedomalowanie wieżyczki czy szprosów w oknach 
to przekaz, że ilustracja na ostatnim etapie nie usatysfak-
cjonowała autora. Nie wiadomo, dlaczego ilustrator tej 
wersji poniechał. Teresa Wilbik wspomina: Majchrzak 
przychodził do redakcji z zamówionymi ilustracjami spóź-
niony o rok. Był uroczy, przepraszał. Redakcja nie zrywała 
współpracy, gdyż miała świadomość, że zwłoka wynikła 
z perfekcyjności artysty, a nie jego nonszalancji. 

Projekty ilustracji często docierały do odbiorcy zmienio-
ne poprzez brutalne kadrowanie, niewłaściwie wydru-
kowany kolor, zmianę skali. Powstaje pytanie, jak na ich 
ostateczną wersję wpływała cenzura. Ingerencje zarówno 
redakcyjnych komisji, jak cenzury, artyści wspominają jako 
absolutnie sporadyczne i mające charakter obyczajowy – 
Marii Uszackiej polecono zlikwidować papieros trzymany 
przez chuligana w lewym kąciku ust. Autorka zastosowała 
się do wytycznej, zamalowując demoralizujący rekwizyt. 
Do podobnych uwag natury bardziej obyczajowej niż ko-

stiumologicznej musiały się zastosować dwie artystki: Ewie 
Frysztak komisja zaleciła obniżenie obcasów nauczycielce 
stojącej przy tablicy, a Małgorzacie Krasuckiej – likwida-
cję tzw. obwarzanków powstających przy opadających gru-
bych, barchanowych rajstopach dziecka.

Zalecenia kierowane do Marii Sołtyk (1932-2003) 
przez jej przełożoną w „Świerszczyku”: Maluj prościej, 
dzieci lubią rzeczy proste kończyły się filozoficzną reflek-
sją upominanej: Są różne dzieci. Jedne lubią rzeczy proste, 

Hanna Krajnik, oryginał 
ilustracji 
zakwestionowany przez 
cenzurę (po lewej) 
i poprawiona (poniżej), 
zgodna z tekstem 
ilustracja do książki 
O kotku, który szukał 
czarnego mleka. Gwasz, 
karton

Janina Krzemińska, oryginał projektu okładki „Misia” 
z apelem do drukarzy. Kolaż, fornir

Janina Krzemińska, 
oryginał projektu 
okładki do książki 
Teatrzyk supełków. 
Gwasz, sztywnik 
krawiecki
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moi czarodzieje 
o swoich inspiracjach mówi ilustrator książek dziecięcych  
DANIeL De LATOUR:

szancer był chyba jedynym ilustratorem, którego znałem z nazwiska, kiedy byłem dziec-
kiem. no dobrze, małym dzieckiem. szancer i może jeszcze butenko. nazwisko pierw-
szego z panów babcia wymawiała ze czcią, drugi wyraźnie ją bawił i chyba nie trakto-
wała go poważnie, co nie zmienia faktu, że zapadł w pamięć i jej, i mnie. dużo później 
dopiero ukochane ilustracje zapamiętane z książek zyskały tożsamość antoniego bo-
ratyńskiego, czesława wielhorskiego, danuty konwickiej, janiny krzemińskiej, józefa 
wilkonia i innych, wielkich i mniejszych, chociaż dla mnie, wtedy, równie ważnych cza-
rodziejów. myślę o nich czasem jako o swoistej tęczy, wachlarzu wszelkich możliwości, 
rozpiętym gdzieś między leciutką, nieuchwytną kreską szancera i jednolitą, niezmienną 
linią rysunków butenki. i zawsze skorzystam z okazji, żeby podziękować cierpiącej chy-
ba wszystkie możliwe niedostatki polskiej poligrafii lat 60. i 70. za paletę burości. nawet 
jeżeli wiem — a przecież wiem — że to objaw choroby i efekt uboczny sytuacji, ów salon 
kolorów odrzuconych ma dla mnie ogromną wartość. nie tylko sentymentalną.

inne nie i kontynuacją bez przeszkód własnej wizji. Wśród 
ilustracji Hanny Krajnik do książki O kotku, który szu-
kał czarnego mleka znalazł się zajączek pod kwitnącym 
krzewem i czujna cenzura napisała: Przecież to zima, róże 
nie kwitną zimą. Autorka wykonała pokornie kolejną, tym 
razem zgodną z tekstem zimową ilustrację, a w moim po-
siadaniu szczęśliwie znalazły się obie. Najbardziej lapidar-
ne zalecenie było skierowane do Marii Żydanowicz (1912-
2014): Usroczyć srokę, to jest pliszka. „Usroczona” ilustracja 
została wydrukowana w „Iskierkach” w 1951 r. 

Te nieliczne ilustratorskie obsuwy dopełniają niespi-
żowego wizerunku ciągle mało docenionego pokolenia 
grafików urodzonych w latach 30., odznaczającego się 
pogodnym, lirycznym widzeniem, finezyjnym humorem 
i dystansem do własnej twórczości.

anna suwała – konserwator dzieł sztuki, rzeczoznawca Ogólnopolskiej 
Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP, kopistka, kolekcjonerka, 

miłośniczka i znawczyni polskiej ilustracji 

Maria Żydanowicz, 
oryginał ilustracji 
do czasopisma 
„Iskierki” — sroka 
po „usroczeniu”. 
Tusz, karton

daniel de Latour  
ilustrator, głównie książek i czasopism 
dla dzieci, stały współpracownik 
„Świerszczyka”. Wraz z Justyną 
Bednarek otrzymał w 2015 r. Nagrodę 
Literacką m.st. Warszawy za książkę  
Niesamowite przygody dziesięciu 
skarpetek (czterech prawych  
i sześciu lewych), która zdobyła także 
tytuł Najlepszej Książki Dziecięcej 
„Przecinek i kropka” (konkurs Empiku). 
W 2015 r. otrzymał też wyróżnienie  
za Zaskórniaki w konkursie PTWK. 
Dwukrotnie nominowany do nagrody 
Polskiej Sekcji IBBY i PTWK.  
Prowadzi studio graficzne pod nazwą 
Pracownia Rękoczynu
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Ponieważ że pospolitość mi ostatniemi cza-
sy bardzo skrzeczy (nie będę zaznaczał, kto 
konkretnie, żeby nie dostać chochlą po łbie), 
ruszyłem komunikacją na cmentarz Bródno-
ski porozmyślać o odwieczności w towarzy-
stwie mego znajomka pana Feliksa Zimnego. 
Pan Feliks ma zaszczyt udzielać się w nie-
boszczyckim fachu. Często bierze za udział 
w uroczystem orewuar akonto różnych wła-
śnie zgaśniętych osobistości, więc filuje na ży-
cie doczesne bez złudzeń i trzeźwo (no, z tym 

„trzeźwo” to akurat bywa różnie...).

– Serwus, panie Feliksie, jak tam interesy? 
Duży tłok w ogonku na tamten świat?

– Wyobrażaj pan sobie, że nie. Puchy, czyli 
stagnacja.

– Z powodu dlaczego?
– Wakacje.
– I co z tego, że wakacje?
– A to, że każdy obywatel kompinuje, żeby 
jeszcze ucieszyć oko ostatniem spojrze-
niem na ten łez padół. To kiedy patrzeć, 
jak nie latem? Morza szumu wysłuchać, 
smażone, za przeproszeniem, flądre wbić 
w krzyże, pifko wytrąbić zimne, z wcza-
sowiczką ostatni raz poflircić... A jesienią 
zimno, leje, ciemno, w sam raz pogoda, 
żeby doczesną powłokie do trumny za-
ładować. Apropos, masz pan życzenie 
na trumienkie?

– Ja? Dziękuję uprzejmie, panie Feliksie, 
ale zdrowieczko jeszcze służy.

– Nie, ja nie w ten deseń.
– A w jaki?
– W spożywczy. Trumienkie, czyli eklera. 
Chcesz pan?

– Aha. Poprosze.
Zacząłem spożywać ciasteczko, chociaż po 
tym, jak je nazwał pan Feliks, nie bardzo 
mi smakowało.

– To czym pan się zajmasz, panie Feliksie,  
skoro ludność nie garnie się na tamten 
świat?

– Figlozofią.
– Co za cholera?
– Siedzenie i główkowanie, po co to 
wszystko.

– Jakie wszystko?
– No, naobkoło wszystko. Słyszałeś pan 
na przykład o Plantonie?

– Niestety, nie. W czem robił?
– W adukacji. Ze studenciakami roz-
mówki krzyżował, a potem zapisywał 
to do książek. I niezłe forse na tem tłuk.

– Taki pitagores?
– Coś jakby. Znajomek jego, Akademos, 

posiadał parę hektarów sadu jabkowego. 
I tam sobie Planton z młodzieżą przeby-
wał. Siedzieli pod gruszą czy inną lipą, ja-
rali szlugi, kikowali na panienki, ciągneli 
winko wieloowocowe i nawijali, jak dożyć 
do pierszego. Na pamniątkie tych rozmó-
wek budenki dla studenciaków akademiki 
się nazywają.

– Jak nasz na Kicu?
– Owszem.
– I tak cały dzień kłapali dziobami? 
Nie pracowali?

– Nie, bo to było średniowiecze, a w śre-
dniowieczu, skoro jeżeli nie jesteś pan 
pstrokacizna umysłowa, to wiesz pan, 
że byli niewolniki. I wykonywali czynno-
ści za swojego pana.

– O! Na przykład?
– Nie było pilotów do telewizora, to nie-
wolnik zasuwał. E, niewolnik, zrób gło-
śniej! – mówił obywatel. Przełącz mnie 
na trele nowele! Herbaty zrób!

– To byczo!
– Niestety, nieuchronny parowóz dzie-
jów przywiózł postęp i niewolnictwo 
zniknęło.

– A co się zjawiło?
– Małżeństwo.
– No tak. 
– Ale wracając do ad remu. Siedział so-
bie ten Planton, dialogi obustronne 
uskuteczniał...

– A jak lało?
– Nie lało, bo akcja toczyła się w słonecz-
nikowej Grecji. Popołudniowe owoce 
wtrajali...

– Do wódeczki?
– Do jakiej wódeczki? Mówie, że Gre-
cja, czyli par, czyli upał, czyli gorzałka 
nie wchodzi.

– Pardons. 
– Winko sączyli, no i – jak to po win-
ku – poruszali zagadnienia typu: co by-
ło pierwsze, jajko czy kura? Z czego jest 
świat? Czy ze ziemi? Czy z ognia? Czy 
z powietrza? Czy z wody?

– I co?
– I jeden, jak wydudlił flaszkie, to orzekł, 
że wszystko płynie. Drugi poszedł na spa-
cerek nad rzeczkie, a że niestety był już 
na wysokich obrotach, to wpadł do wody. 
A jak wyszedł, to powiedział, że nie wcho-
dzi się dwa razy do tej samej rzeki.

– To musiał być zdrowo trynknięty! Ja 
w kanikule do tej samej Wisły wchodzi-
łem z pięć razy na dzień!

– No i rzecz wiadoma: musieli też zazna-

czyć apropos 
spraw naserco-
wych. I wymyślili, 
że kiedyś ludzie byli 
jednej pci. Za to mieli 
cztery nogi i ręce oraz po dwie 
makówki.

– To jak chodzili na ksiuty i flankiery?
– Nie chodzili. W ogóle miłość ich 
nie męczyła. 

– Czyli był święty spokój?
– A jak! Figlozofia mówi, że wtedy był zło-
ty wiek!

– Słuszna racja! 
– Ale bogom średniowiecznym nie podo-
bali się takie pokraki i rozcięli ich na pół!

– O rany boskie!
– I ci rozcięci obywatele tęsknią za swoją 
drugą połówką i jej ciągle szukają.

– A jak nie znajdą?
– To biorą, co podleci.
– Faktycznie, moja małżonka co i raz mnie 
mówi, że znalazła nie tego, co chciała!

– A widzisz pan! 
– Co jeszcze ten Planton wykombinował?
– Że ten świat co jest, to nie jest prawdziwy.
– A gdzie jest prawdziwy?
– Za szybą.
– Za szybą? Czy ten Planton nie był trosz-
kie na bakier z inteligencją pracującą?

– Nie. Wyobrażaj pan sobie takiego faktu. 
Na ulicy jest knajpa. Stoisz pan, małżon-
ka pana trzyma pod depachie jak cement 
i nie możesz się pan ruszyć. Ferstand?

– Ferstand.
– I ta knajpa ma okienko, a okienko ma ta-
kie szybe matowe, przez które widać tylko 
cienie tych moczymordów, co we wśrod-
ku egzystują, kapewu?

– Kapewu.
– I pan widzisz cienie, a poza tem nic! 
I nie wiesz pan, co to za goście golą an-
kohole, z jakimi dzierlatkami tracą czas 
i mamone i o czym się wesoło rozmawia-
ją. A wejść pan nie możesz, bo jesteś pan 
na małżeńskiej uwięzi.

– No nie mogie.
– I ten Planton mówi, że tak właśnie wy-
gląda nasze życie.

– No wie pan, panie Feliksie, z tego co mi 
pan trajlowałeś, wyciągłem nagły wniosek, 
że ten Planton był rozrywkowy facet, a się 
pokazuje, że jednakowoż nie, niestety...

– Co panu poradze, figlozofia – poważna 
rzecz – nadmienił pan Feliks, a ja, pogrą-
żony po uszy w głebokiej zadumie, wróci-
łem się do mojej połówki...

Cienie na szybie
Mowa z Grochowa

przemysław śmiech
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wyrósł na jeszcze bardziej okazałego 
psiego olbrzyma. Idylla trwała długo, 
a w psich kategoriach całą wieczność, 
bo od 1931 r. aż do września 1939 r. 
Sambo był wtedy u szczytu swych 
psich sił i urody, a Bodo – kariery fil-
mowej i scenicznej.

Nagle pan i pies musieli się rozstać. 
Nie wiadomo, kto wtedy bardziej 
cierpiał. Matka Eugeniusza nigdy 
nie uwierzyła w wieści o śmierci syna 
(zmarł w łagrze w 1943 r.). Troskli-
wie opiekowała się dogiem. Pozostaje 
zagadką, jak w głodującej okupacyj-
nej Warszawie samotna starsza pani 
zdołała wykarmić tak wielkiego psa. 
Wierny Sambo pozostał zupełnie sam, 
kiedy jego opiekunka zmarła w stycz-
niu 1944 r. Podobno podczas Powsta-
nia w sierpniu 1944 r. widziano go, jak 
błąkał się po bombardowanej Warsza-
wie. Niezmordowanie szukał swego 
pana. Zginął od przypadkowej kuli.

Zdjęcia pochodzą z prywatnych zbiorów Mireli 
Tomczyk. Znana seria portretów Bodo i Sambo 
powstała w atelier fotograficznym Benedykta 
Jerzego Dorysa (1901-1990)Tworzyli nierozłączną parę, dobrze zna-

ną w przedwojennej Warszawie – słynny 
gwiazdor filmowy i teatralny Eugeniusz 
Bodo oraz Sambo – jego pies, wielki 
dog arlekin. Budzili powszechną sensa-
cję i sympatię. Sambo był wpuszczany 
do najbardziej eleganckich lokali, towa-
rzyszył swemu panu dosłownie wszę-
dzie, a nawet występował z nim przed 
kamerami (w filmach Wiatr od morza 
i Pieśniarz Warszawy). Nic dziwnego: 
ten efektownie ubarwiony psi aktor na-
turszczyk był równie fotogeniczny jak 
właściciel. Budził podziw i przestrach 
samym swoim wyglądem, potężnymi 
rozmiarami, dosłownie mroził krew 
w żyłach spojrzeniem oczu, z których 
jedno było bladoniebieskie.

Bodo, aktor w każdym calu, często 
wykorzystywał swego pupila do aran-
żowania spektakularnych entrés w naj-
rozmaitszych miejscach i sytuacjach. 
Kiedy w sklepie ekspedientki uciekały 
w popłochu na widok psa o wielkości 
źrebięcia, uspokajał je z promiennym 
uśmiechem: – Ależ spokojnie, drogie pa-
nie, on już dzisiaj zjadł jednego człowie-
ka, naprawdę nie jest głodny!

Zwierzę w mieście

Sambo  
  i Bodo Wygląd psa bojowego (do tego została 

stworzona ta rasa) i wyraz pyska jak u za-
wodowego mordercy stały w jaskrawym 
kontraście do złotego serca i łagodnego 
charakteru potężnego doga. Te psy nie-
zwykle mocno przywiązują się do swoich 
panów. Z miłością i niezmąconą cierpli-
wością odnoszą się zwłaszcza do dzie-
ci, a z najdalej idącą tolerancją traktu-
ją mniejszych od siebie zwierzęcych 
domowników. Nie należą do rzadko-
ści sytuacje, że pies gigant dla świętego 
spokoju ustępuje miejsca jazgotliwym 
ratlerkom czy też podaje tyły na widok 
wojowniczo prychającego maleńkiego 
kociaka. Ale biada wszystkim obcym, 
którzy chcieliby zakłócić spokój domu, 
gdzie na straży czuwa pies o sercu i ciel-
sku lwa.

Bodo w miłości do kobiet był zaprzy-
sięgłym epizodystą, natomiast swoje psy 
kochał wiernie. Odwzajemniały się tym 
samym uczuciem. Aktor wcześniej miał 
innego doga, który wabił się Set. Kiedy 
ten odszedł do św. Rocha (patrona zwie-
rząt domowników), zrozpaczony do cna 
Bodo otrzymał od swojej matki pre-
zent – szczeniaka Sambo, który szybko 

Eugeniusz Bodo i Sambo

Kadry z filmu Wiatr od morza, premiera: 25 grudnia 1930 r. 
Tego rodzaju „taniec” radości — z łapami na ramionach 

właściciela — to typowe zachowanie dogów (Beata Kucharczyk, 
Polski Związek Kynologiczny)

arkadiusz szaraniec
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W SIERPNIU I WRZEŚNIU „STOLICA” PISAŁA
W 1956 r. [nr 32]

Targówek – stacja krańcowa
W sierpniu 1956 r. dziennikarz „Stoli-
cy” relacjonował: Jesteśmy na Targów-
ku, gdzie w przyszłości powstanie 
wschodnia stacja krańcowa metra. Na 
powierzchni znajdą się tu zajezdnie, za-
plecza techniczne, dworzec naziemny. 
Stąd pociągi będą zjeżdżały pojedyn-
czym, pochyłym torem pod ziemię. Tor 
ten prowadzi do znajdującej się w odle-
głości kilkuset metrów – na głębokości 
29 metrów pod powierzchnią ziemi – 
komory rozjazdowej.

Ówczesne plany na warszawskie me-
tro były ambitne: w dalszym ciągu po-
dwójny tor kolei podziemnej pobiegnie 
do rejonu Dworca Wileńskiego, pod Wi-
słą do pl. Teatralnego, gdzie rozdzieli się 
na dwa kierunki: jeden w kierunku Próż-
nej, pl. Konstytucji, pl. Unii Lubelskiej 
i Służewca, drugi w kierunku pl. Dzier-
żyńskiego, Dworca Gdańskiego i Młocin.

Wkrótce jednak plany te zarzuco-
no: budowa pochłaniała coraz więk-
sze koszty, których miasto w ogóle się 
nie spodziewało. I w ten sposób zanie-
chano budowy metra – już po raz dru-
gi. Po raz kolejny, tym razem skutecz-
nie, budowa stołecznego metra ruszyła 
w kwietniu 1983 r.

W 1966 r. [nr 32]
Czy wódka daje szczęście?

Głos w tej ważkiej sprawie zabrał na ła-
mach „Stolicy” prof. Tadeusz Kotar-
biński, wybitny polski filozof i huma-
nista. Główna nasza troska to nie tyle 
konstatowanie stanu rzeczy, który jest 
dobrze znany, ale obmyślanie środków 
zaradczych, aby nie było tak wielkich 
nadużyć alkoholu, aby nie szerzył się al-
koholizm, a zwłaszcza jego forma nazy-
wana pijaństwem.

Pan profesor odradzał prohibicję 
na szwedzką modłę. Opowiadano mi – 
relacjonował czytelnikom „Stolicy” – 
że w Szwecji, a to przecież kraj znany 
z uczciwości, w okresie prohibicji gość 
w hotelu znajdował na progu pokoju bu-
telkę wódki. Czy to była forma sprzeda-
ży? Nie, on po prostu znajdował butelkę. 
Zostawiał potem parę koron. A więc ku-
pił? Nie. Ofiarował…

Jaka jest więc recepta na alkoho-
lizm w Polsce? Ograniczyć podaż na-
pojów o wysokim procencie alkoholu, 
wprowadzić częściowe ograniczenia sprze-
daży (a nie ułatwienia, jak to się obec-
nie zdarza), odwracać uwagę młodzieży 
od wódki…

W 1976 r. [nr 32]
O telewizji warszawskiej

Nic tak nie irytuje młodego człowieka 
jak mówienie: Pamiętam pana/panią 
jako takie, o, dziecko – czemu towarzy-
szy gest demonstrujący wzrost siedzącego 
jamniczka. Mimo wszystko chciałam po-
wspominać Warszawską Telewizję sprzed 
kilkunastu lat, z epoki, gdy było jeszcze 
mało telewizorów – pisała w „Stolicy” 
Krystyna Iwaszkiewicz. Jakim świętem 
był dwumilionowy odbiornik! Program 
wtedy był jeden, czarno-biały, we wtorki 
trwała przerwa w emisji, konieczna dla 
konserwacji sprzętu.

Przełom lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych to telewizja przy pl. Po-
wstańców – młoda, zadziorna, pełna 
ambicji. Wtedy każda pomyłka reali-
zatora czy kogoś z ekipy szła na antenę.

A takich pomyłek było oczywiście 
sporo. Najbardziej spektakularna wy-
darzyła się, kiedy na antenę zaproszo-
no pewnego bardzo znanego profesora. 
Gdy prowadzący program zapowie-
dział: A teraz głos zabierze profesor… – 
realizator powinien wmiksować kame-
rę pokazującą profesora, lecz pomylił się 
i wmiksował… telekino, a widzowie zo-
baczyli szympansa na fotelu dentystycz-
nym. Trwało to sekundy, lecz bywają 
bardzo długie sekundy… Gdy wreszcie 
ukazał się profesor, skłonił się, pogła-
dził wąsik i powiedział: Nie wątpię, iż 
państwo domyślili się, iż dopiero teraz 
to jestem ja!

W 1986 r. [nr 32]
Bitwa o Konstancin

Ewa Dobrowolska po raz kolejny po-
stanowiła upomnieć się w „Stolicy” 
o Konstancin: Władze lokalne nie upo-
rają się same ze wszystkimi problema-
mi, potrzebna jest pomoc Warszawy. 
Konstancin leczy warszawiaków, więc 
chociażby z tego względu należy mu się 
rewanż.

W konstancińskim centrum re-
habilitacyjnym znajdowało się wtedy 
700 łóżek, co – wziąwszy pod uwa-
gę brak miejsc w szpitalach warszaw-
skich – stanowiło niemałą liczbę. 
A planowano ich zwiększenie do 2500! 
W koncepcjach dotyczących przyszło-
ści Konstancina nie chodziło jednak 
tylko o zachowanie jego uzdrowisko-
wego charakteru.

Konstancin ze wszystkich stron ota-
czają lasy […]. Lasy sosnowe rosną-
ce na piaszczystych glebach sprawiają, 
że tamtejszy klimat ma ogromne wa-
lory uzdrowiskowe. Do tego dochodzi 
solanka i borowina. Takie uzdrowi-
sko, położone kilkanaście kilometrów 
od centrum Warszawy, to skarb, który 
powinien być otaczany specjalną opieką. 
Nowe przepisy, które wówczas projek-
towano wprowadzić, zagrażały kon-
stancińskiej naturze: stare, walące się 
wille miały być otoczone nowymi in-
westycjami tak, że nie zostałby tam ani 
skrawek wolnej ziemi.
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jarosław zieliński

W epoce konstytucyjnego Królestwa 
Polskiego (1815-1830) podejmowano 
liczne inwestycje drogowe, tworząc 
system uregulowanych, utwardzonych 
i obsadzonych drzewami, prostych jak 
strzelił dróg wylotowych. Większość 
z nich rozpoczynała bieg od rogatek 
w wale miejskim, ale zdarzały się też ta-
kie arterie jak obecne Aleje Jerozolim-
skie, które przecięły całe lewobrzeżne 
miasto. Bezpieczeństwa i właściwego 
stanu dróg strzegły posterunki i tzw. ko-
szary drogowe. W tych drugich, zgod-
nie z nazwą, mogła stacjonować większa 
liczba pracowników dozoru, ale temat 
ten do dziś nie został dostatecznie roz-
poznany w literaturze przedmiotu. Naj-
bardziej znany budynek tego typu stał 
do drugiej wojny światowej u zbiegu 
Alej Jerozolimskich z Bracką. Miał po-
stać piętrowej kamienicy z dziwaczną 
loggią narożną, której górną krawędź 
była powycinana w rodzaj gęstej, zęba-
tej falbany. Tak osobliwa architektura 
nie ma żadnych znanych nam dziś od-
powiedników w Warszawie, ale dawniej 
mogło być inaczej. We wsi Młociny ist-
niał niegdyś mniejszy od wspomnia-
nego budynek, zwany domem dozorcy 
szosowego. Nie mógł on pełnić funk-
cji budynku koszarowego. Znany z je-
dynego zdjęcia wykonanego w 1916 r., 
nie został dotychczas poddany bardziej 
szczegółowym badaniom, a nawet pró-

bie dokładniejszej lokalizacji. W opraco-
waniu Bielany – przewodnik historycz-
ny ustaliłem, że dom stał po północnej 
stronie zbiegu obecnej Pułkowej z ulicą 
Prozy, w bliskim sąsiedztwie dzisiejsze-
go węzła Trasy Mostu Północnego. Te-
raz możemy uściślić, że było to miejsce 
zajęte dziś przez słup z bilbordem przed 
posesją przy Pułkowej 16. Budynek zo-
stał wzniesiony zapewne około 1820 r., 
wtedy bowiem dobiegała końca regula-
cja i utwardzanie Szosy Marymonckiej, 
której część tworzy dziś właśnie ulica 
Pułkowa. Wytworna architektura nie-
wielkiego domku była utrzymana w for-
mach późnego klasycyzmu. Zwracały 
uwagę narożne podcienia ze stropem 
wspartym na kolumnach jońskich. Ten 
porządek powtarzały pilastry elewacji, 
całą budowlę zaś, od frontu i od stro-
ny elewacji tylnej, wieńczyły trójkątne 
frontony. Dla wspomnianego stylu w je-
go warszawskiej edycji typowe były tak-
że czteroskrzydłowe okna środkowej osi 
fasady – prostokątne na parterze i pół-
koliste na piętrze. Dwie pary takich 
samych okien występowały w elewa-
cjach bocznych. Wiele wskazuje na to, 
że domek mógł być dziełem Jakuba 
Kubickiego, autora wszystkich budyn-
ków rogatek miejskich z lat 1817-1824. 
W chwili wykonania zdjęcia na zaple-
czu domu dozorcy stał jakiś drewniany 
budynek, zapewne gospodarczy, choć 
nie można wykluczyć jego mieszkal-
nych funkcji przy założeniu, że klasy-

cystyczne cacko było swego rodzaju 
biurowcem. Drzewa przesłaniające fa-
sadę wskazują, że w chwili wykonania 
zdjęcia obiekt nie pełnił już – i to chy-
ba od dawna – swej pierwotnej roli, 
bo przecież do obowiązków dozorcy 
szosowego należała m.in. stała obserwa-
cja drogi. Nie wiemy, kiedy ten warto-
ściowy zabytek przestał istnieć. Na pew-
no stał jeszcze, zupełnie nieuszkodzony, 
w 1945 r. Na wykonanym podówczas 
zdjęciu lotniczym widać, że otaczały 
go pola uprawne, drzewa zostały więc 
wycięte – być może na opał podczas 
wojny. Dom dozorcy szosowego mu-
siał zniknąć podczas przebudowy ulicy 
Pułkowej w latach być może 50. Padł 
więc ofiarą skrytobójstwa w szacownym 
wieku przynajmniej 130 lat. Nikt nie za-
uważył, że niemal doszczętnie zburzo-
na Warszawa straciła tak cenną perełkę 
architektury w stylu hołubionym przez 
ówczesnych teoretyków i obóz władzy, 
bo przecież to właśnie głównie późno-
klasycystyczne budowle podnoszono 
z gruzów przy Nowym Świecie czy pla-
cu Bankowym. 

Na zakończenie wyjaśnijmy jesz-
cze fenomen nazwy ulicy: Pułkowa. 
Wbrew militarnym skojarzeniom jest 
ona po prostu przepoczwarzoną formą 
pierwotnego miana: Pólkowa. Tak zwa-
ła się pierwotnie Szosa Marymoncka, 
która kończyła się na terenie wsi Pól-
ków, czyli na obszarze północnej części 
współczesnego Żoliborza.   

Warszawa 
na starej 
fotografii
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APARTAMENTY COSMOPOLITAN
+48 535 10 10 10
www.apartamentycosmopolitan.pl

Zapraszamy do oglądania wykończonych  
i wyposażonych apartamentów w samym 
sercu Warszawy.
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