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Od Redakcji
Po wakacyjnej przerwie przekazujemy Państwu kolejne – obejmujące zarówno sierpień, jak i wrzesień – wydanie 

„Stolicy”. I jak co roku powracamy do najważniejszego sierpniowego wydarzenia w historii naszego miasta – Powstania 
Warszawskiego. Tym razem jednak piszemy nie o bohaterskich żołnierzach, ale o przeżyciach, cierpieniach i ofiarach lud-
ności cywilnej. O trwającej 63 dni gehennie mieszkańców stolicy i ich zmieniającym się stosunku do powstańców. Ci, którzy 
przeżyli – wygłodzeni, wycieńczeni, obolali – zostali wypędzeni z miasta najpierw do Pruszkowa, a potem do obozów kon-
centracyjnych i na roboty do Rzeszy. Dla nich wojna trwała prawie rok dłużej niż dla mieszkańców warszawskiej Pragi. 
W tym bloku tematycznym polecam też artykuł o warszawskich aktorach. Straty środowiska artystycznego Warszawy, o czym 
niewiele się dotychczas mówiło i pisało, były wielkie – podkreśla autor artykułu. By sięgnąć pamięcią do – utraconej na za-
wsze – atmosfery i temperatury życia artystycznego sprzed wojny – publikujemy fragment powstającej książki Mariusza 
Urbanka o Julianie Tuwimie. Arcyciekawa opowieść o tym, jak Tuwim z Hemarem pokazali na scenie Kiepurę i jakie to 
miało dla nich konsekwencje. Nawiązaniem do obchodzonego właśnie Roku Juliana Tuwima jest też tekst o związkach po-
ety z Warszawą. Szczególnie zaś zapraszam na spacer przez dziesięciolecia po Powiślu. Wędrówka ta obejmuje także szlak 
wytyczony w przyszłość tej najbardziej zmieniającej się części dzielnicy Śródmieście. 

Ewa Kielak Ciemniewska
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a  Z inicjatywy prezydent Warszawy 
został zorganizowany „okrągły stół”  
w sprawie ochrony Starych Powązek, 
których pomniki i kaplice są od lat 
okradane. Uczestników spotkania za-
prosił do swojej siedziby metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz,  
który poparł propozycję wyposażenia 
Powązek w monitorujące kamery.

 Do lokalnych mieszkańców i niepeł-
nosprawnych zwolnionych z opłat za 
parkowanie dołączą w Warszawie kie-
rowcy aut elektrycznych. Miasto chce 
wspierać ten rodzaj pojazdów, bo zobo-
wiązało się do 20-procentowej redukcji 
emisji dwutlenku węgla.

 Członkowie Ruchu Palikota zwrócili 
uwagę na dysproporcje w rozwoju 
dzielnic leżących po prawej i lewej 
stronie Wisły. Różnice te widoczne są 
m.in. w długości ścieżek rowerowych, 
liczbie basenów, kin, teatrów, wyższych 
uczelni, a nawet komisariatów policji. 
Na prawym brzegu – w dzielnicach 
uważanych za bardziej niebezpieczne 
– jest zaledwie 14 komisariatów, pod-
czas gdy w lewobrzeżnej Warszawie 31. 
Ratusz zapowiedział, że wsparcie zanie-
dbanej Pragi będzie jednym z jego 
priorytetów w latach 2014-2020.

 Nagrodę Marszałka Województwa 
Mazowieckiego – medal Pro Masovia 
– otrzymała Barbara Wachowicz. Pi-
sarka została uhonorowana za „wspa-
niałe i cenne przedsięwzięcia mające  
na celu ukazanie piękna, bogactwa  
oraz różnorodności polskiego dziedzic-
twa narodowego, naszej historii, kultu-
ry i tradycji”.

 Ponad 100 podstawówek, gimnazjów, 
przedszkoli i liceów figuruje na liście 
„dekretowych” nieruchomości, o któ-
rych odzyskanie starają się przedwo-
jenni właściciele – wynika z raportu 
Ratusza. 

 Przy okazji remontu ulic na Starym 
Mieście powstają wózkopasy dla nie-
pełnosprawnych. Pierwsze na ulicy 
Piwnej. „Ścieżki dla osób poruszają-
cych się na wózku pojawią się też na 
Piekarskiej i między placem Zamko-
wym a trójkątnym placykiem w kie-
runku Pałacu Ślubów” – zapowiedziała 
Renata Kaznowska, dyrektor Zarządu 
Terenów Publicznych.

Ogród biznesu

Przy ulicy Żwirki i Wigury otwarto dwa pierwsze budynki nowego komplek-
su biurowego – Business Garden. W obiekcie usytuowanym bliżej trasy 
wiodącej na lotnisko zlokalizowano hotel na 200 pokoi i centrum konfe-
rencyjne z dziewięcioma salami. Business Garden, kiedy zostanie ukończo-

ny, będzie jednym z największych zespołów biurowych w Warszawie. Kompleks  
o powierzchni 90 tys. m2 składać się będzie z siedmiu budynków usytuowanych  
na sześciohektarowej działce. Projekt wyróżnia kameralny charakter zabudowy  
i ciekawa architektura połączona z ogrodem. Tereny zielone i oczka wodne stanowią 
60 proc. powierzchni działki. Budynki zaprojektowane przez pracownię JKS Ar-
chitekci odznaczają się nie tylko interesującą formą, kolorem, pokryciem elewacji 
(malowana proszkowo blacha aluminiowa), ale i podporządkowaniem wymogom 
ekologicznego budownictwa. Swój „zielony” charakter kompleks zawdzięcza wielu 
rozwiązaniom zapewniającym redukcję zużycia wody i energii, zwiększoną wydaj-
ność wentylacji, komfort termiczny i dostęp do naturalnego światła.

Business Garden to innowacyjna koncepcja zielonych kompleksów biurowych 
realizowanych przez SwedeCenter na terenie Polski. Oprócz Warszawy podobny 
kompleks powstanie w Poznaniu, a w niedalekiej przyszłości także we Wrocławiu. 
Parki Business Garden są projektowane, budowane i użytkowane z myślą o stworze-
niu zdrowego i zielonego środowiska pracy. 
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 Wkrótce ruszą prace związane z reali-
zacją projektu „Internet dla Mazow- 
sza”. Agencja Rozwoju Mazowsza SA 
wyłoniła bowiem wykonawcę światło-
wodowej sieci szerokopasmowej na  
terenie województwa. Koszt przedsię-
wzięcia, dzięki któremu każdy mieszka-
niec Mazowsza będzie miał dostęp do 
Internetu, wyniesie 460 mln zł (dota- 
cja unijna to 340 mln zł). 

 15 lipca rozpoczął się remont placu 
Piłsudskiego. Oś Saską w stronę Gro-
bu Nieznanego Żołnierza wytyczy 
oświetlenie schowane między płytami 
z granitu. Po remoncie powstanie plan 
zagospodarowania okolicy.

 Radni Województwa Mazowieckiego 
zaapelowali do Trybunału Konstytu-
cyjnego o jak najszybsze zajęcie się 
wnioskiem marszałka województwa 
mazowieckiego o zbadanie zgodności 
z konstytucją przepisów dotyczących 
janosikowego. W sierpniu minie 3,5 roku 
od czasu złożenia wniosku, a sprawa do 
tej pory nie trafiła na wokandę!

 Warszawa będzie miała największy 
miejski obiekt buddyzmu w Polsce. 
Stare magazyny na Kole przemienią się 
w Halę Buddów – Buddyjski Ośrodek 
Medytacyjny. Inwestorem jest Buddyj-
ski Związek Diamentowej Drogi Linii 
Karma Kagyu, który wykłada na ten 
cel około 5 mln zł.

 Na terenie reduty Ordona, która 
wznosiła się między dzisiejszą ulicą  
Na Bateryjce a Alejami Jerozolimski-
mi, archeolodzy natrafili na masowy 
grób żołnierzy poległych w 1831 r. 

 Na tyłach służewieckiego toru wyści-
gów konnych powstanie Central Park 
Ursynów – 23 budynki z ponad 2,5 tys. 
mieszkań. Pierwsze domy mają zostać 
oddane do użytku pod koniec 2015 r. 
Zakończenie budowy całego osiedla 
Marvipol SA zapowiada na 2020 r. 

 Referendum w sprawie odwołania 
prezydent Warszawy Hanny Gronkie-
wicz-Waltz odbędzie się 13 paździer-
nika – poinformowała 20 sierpnia  
komisarz wyborcza w Warszawie sę-
dzia Dorota Tyrała. Pod wnioskiem  
o przeprowadzenie referendum znala-
zło się 166 tys. 726 prawidłowo złożo-
nych podpisów (wymagane minimum 
wynosiło 133 tys. 756).

REKLAMA 

Zasłużeni dla Warszawy

Do grona Honorowych Obywateli m.st. Warszawy dołączyły trzy nowe 
osobistości. Zaszczytny tytuł otrzymali: Irena Santor, znakomita pio-
senkarka i gwiazda estrady, prof. Maria Janion, historyk literatury  
i idei, oraz Zbigniew Romaszewski, były senator i działacz opozycyjny 

z czasów PRL. Honorowe Obywatelstwa naszego miasta są co roku przyznawane 
przez Radę m.st. Warszawy w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Podczas uroczystej sesji Rady wręczono również statuetki Syrenki ponad  
20 szczególnie zasłużonym warszawiakom. W tym roku wśród wyróżnionych na-
grodą m.st. Warszawy znaleźli się m.in. Henryk Jerzy Chmielewski – Papcio 
Chmiel, Jerzy Owsiak, Anda Rottenberg, Bohdan Tomaszewski... Wszystkim no-
wym Honorowym Obywatelom i nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, Zbigniew Romaszewski, Honorowy Obywatel  
Warszawy, i Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
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6 Irena Santor, z urodzenia Pomorzanka, ma w swo-
im repertuarze piosenki o Bydgoszczy („Zielono jest 
w mojej Bydgoszczy”, „Bydgoszcz, jedyne miasto”), 

Toruniu, Grudziądzu i Nakle („Zaś ale”). Śpiewa też  
o Barcelonie („Wakacje w Barcelonie”), Paryżu („Paryski 
walczyk”, „Pod niebem Paryża”), a nawet włoskim kuror-
cie Rimini („Listopadowy motyl”). Najczęściej jednak 
wykonuje piosenki o Warszawie. Skąd to przywiązanie 
do miasta? Jak mówi sama piosenkarka, wspominając cza-
sy swojego pobytu w zespole „Mazowsze”: „Wzrastałam 
razem z Warszawą. Jeździło się wtedy z Karolina ko-
lejką EKD na randki do Warszawy. Żeby dotrzeć na 
umówione miejsce, przeskakiwało się z jednego gruzo-
wiska na drugie. Obserwowałam odradzającą się z nie-
bytu stolicę, która mozolnie powstawała cegła po cegle, 
piętro po piętrze”.

Pierwszą warszawską piosenką, jaką zaśpiewała Ire-
na Santor, wówczas jeszcze Wiśniewska, była kompo-
zycja Tadeusza Sygietyńskiego napisana do pierwsze- 
go kolorowego, pełnometrażowego filmu wyprodu-
kowanego w Polsce, czyli „Przygody na Marienszta- 
cie”. Osiemnastoletnia wówczas członkini „Mazowsza”, 
oddelegowana przez dyrektora Sygietyńskiego, wspomo-
gła wokalnie swoją koleżankę z zespołu – grającą głów-
ną rolę Lidię Korsakównę. Użyczyła głosu do piosen- 
ki wykonywanej wspólnie z Tadeuszem Schmidtem „Jak 
przygoda to tylko w Warszawie” i chóralnie odśpiewa-
nej „Cyraneczki”. Nazwisko solistki nie pojawiło się  

w czołówce filmu, a i ona sama, zmęczona upałami pa-
nującymi w czasie dni zdjęciowych, umykała na tyły ma-
zowszańskiego chóru. Pewnie dlatego tak trudno do-
szukać się na filmowej taśmie jej młodziutkiej sylwetki 
ginącej w mrowiu ludzi tańczących na rynku mariensz-
tackim. Niespełna dziesięć lat później obie panie powtó-
rzyły współpracę na tych samych zasadach – w filmie 
Jerzego Zarzyckiego „Klub kawalerów”. 

W październiku 2012 r. zaprosiłem Irenę Santor do 
Domu Spotkań z Historią na uroczysty wieczór po-
święcony jej warszawskiej twórczości. Publiczność do-
pisała niebywale, nie tylko wypełniając po brzegi nie-
wielką salę przy ulicy Karowej, ale również żywiołowo 
reagując na przypominane przez nas piosenki. Sama bo-
haterka z nieukrywanym zdziwieniem wysłuchała niektó-
rych nagrań, które umknęły jej z pamięci, jak choćby „Po 
ulicy chodzę” o odbudowywanym Zamku Królewskim 
czy „Najpiękniejsza jest Warszawa”. Za to pamięć wier-
nej publiczności zapewniła nam wspólne odśpiewanie 
„Maleńkiego znaku”, jednego z większych przebojów  
w całym repertuarze artystki. Piosenka została pierw-
szy raz nagrana w 1960 r. – na polecenie Władysława 
Szpilmana, ówczesnego szefa działu muzycznego PR –  
z okazji 70. urodzin Zygmunta Wiehlera, wybitnego przed-
wojennego kompozytora standardów „Ada, to nie wypa-
da”, „Dulcynea”, „Tomasz, skąd ty to masz”. I choć czci-
godny jubilat zażyczył sobie, by tę jego nową kompozycję  

Amadeusz Szklarz-Habrowski
Liczba piosenek o Warszawie zapewniła 
Irenie Santor znamienite miejsce wśród 
wykonawców opiewających nasze miasto.  
Ta najbardziej warszawska z warszawskich 
piosenkarek prześcignęła pod tym względem 
nawet rodowitego „pieśniarza Warszawy” 
Mieczysława Fogga, radomianina Jerzego 
Połomskiego z upodobaniem 
kolekcjonującego warszawskie utwory  
czy specjalizującego się w balladach 
ulicznych Jaremę Stępowskiego. Rada Miasta 
włączyła w tym roku artystkę do grona 
Honorowych Obywateli m.st. Warszawy

Śpiewam Warszawie mej 
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zarejestrować, radio nie wiązało z nią większych nadziei. 
Tymczasem „Maleńki znak” okazał się szczęśliwy dla 
rozpoczynającej współpracę z radiem piosenkarki. Stał 
się, jak wówczas mówiono, szlagierem, co przysporzy-
ło debiutantce popularności. Od tego czasu prawie każ- 
dy premierowy longplay Ireny Santor zawierał jedną, 
dwie piosenki z Warszawą w tytule. Co ciekawe, nawet 
utwory opowiadające o mieście, którego imienia nie wy-
mieniano, postrzegano jako traktujące o Warszawie, jak  
np. „Zza siedmiu ulic” czy „Mijają noce i dnie”. 

Irena Santor nie zapomniała swojej „Przygody 
na Mariensztacie”, dobierając w 1972 r. piosenki na 
płytę „Moja Warszawa”, będące w większości utwo-
rami spopularyzowanymi przez innych wykonawców 
na przełomie lat 40. i 50. Obok „Jak przygoda to tyl-
ko w Warszawie”, nagranej z nowym, wyłącznie żeń-
skim tekstem, stworzyła swoje interpretacje wielkich 
szlagierów odbudowywanej stolicy: „Chcecie to wierz-
cie”, „Pójdę na Stare Miasto”, „Deszcz”, „Warszawa, ja  
i ty”, „Na prawo most, na lewo most”, „Małe mieszkanko 
na Mariensztacie”. Nagrania z płyty tak mocno wrosły  
w świadomość słuchaczy, że często zapominali o pierw-
szych wykonawcach tych piosenek. Jedną z nich jest 
„Złoty pierścionek” śpiewany do dziś na każdym kon-
cercie artystki razem z publicznością. Napisany przez 
Jerzego Wasowskiego i Romana Sadowskiego, wyko-
nywany wcześniej przez Halinę Kunicką i Hannę Rek, 
mocno przylgnął do Ireny Santor, niczym do pierwszej 
wykonawczyni tego utworu – Reny Rolskiej.

Wielość warszawskich piosenek w repertuarze Ireny 
Santor dostrzegła w 2001 r. dziennikarka radiowa 
Maria Szabłowska, doprowadzając do wydania dwu-
płytowego albumu „Kolory mojej Warszawy”. Santor 
zgromadziła na nim dużą część utworów wcześniej nie-
wydawanych, a i coraz rzadziej przypominanych przez 
Polskie Radio. Piosenki radiowe połączono z archiwa-
liami Polskich Nagrań, tworząc obszerną kompilację 
warszawskiego repertuaru Ireny Santor. Wydawnictwo 
zostało uczczone koncertem w Studiu PR im. Witolda 
Lutosławskiego, na który przygotowano nowe – jazzu-
jące i swingujące – aranżacje piosenek. Również dzię-
ki pomocy Marii Szabłowskiej powstała najnowsza pły-
ta artystki „Kręci mnie ten świat” i choć nie ma na niej 
warszawskiej piosenki, to brak ten znakomicie rekom-
pensuje zwiewna bossa nova Włodzimierza Nahornego  
z tekstem Wojciecha Młynarskiego „Wiosna w Karolinie”, 
opowiadająca o pierwszych krokach piosenkarki w ze-
spole „Mazowsze”.

z Warszawy
TANIE LOTY

(Chopin)

Szczegóły na Ryanair.com.  Loty z Warszawy (Chopin).

Bari

Cork

Dublin

East Midlands

Manchester

Marsylia

Trapani

REKLAMA 

Serdecznie gratulując Pani Irenie tytułu Honorowego 
Obywatela Warszawy, z nadzieją spoglądam w przyszłość  
– na jej nowe piosenki, nad którymi właśnie rozpoczęła pra-
cę w Polskim Radiu.

piosenkę tę…

Amadeusz Szklarz-Habrowski, varsavianista Włodzimierz Pessel  
i Irena Santor w Domu Spotkań z Historią
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Ewa Kielak Ciemniewska
Prawa strona miasta ma swojego Konesera i Soho Factory. Lewobrzeżna Warszawa będzie miała Skwer Kopernika  

– centrum biurowo-mieszkaniowo-usługowe na poprzemysłowych terenach dawnej Elektrowni Powiśle. Po rewitalizacji 
budynków zabytkowych, wzniesieniu nowych i aranżacji przestrzeni publicznej powstanie tu – nieopodal Wisły  

– wielkomiejski kwartał oferujący warszawiakom mieszkania, miejsca pracy w biurowcach i punktach usługowych, 
restauracje, klubokawiarnie, przyjemność chodzenia po sklepach, galerie artystyczne, a być może nawet teatr.  

I wszystko, według planów dewelopera HOcHTIEF Development Poland, ma być gotowe już w 2016 r.

teatr, knajpki, klubokawiarnie, galerie, 
hipstersi mile widziani

Skwer Kopernika
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Elektrownia Powiśle, zwana też Warszawską, zo-
stała uruchomiona w listopadzie 1904 r. jako 
własność prywatnej spółki. W 1915 r. przeszła 

pod zarząd miasta, potem Towarzystwa Elektrycznego 
i ponownie (od 1936 r.) miasta. Przez cały czas by-
ła rozbudowywana i modernizowana. Zniszczona, 
zwłaszcza podczas zaciekłych walk w czasie Powstania 
Warszawskiego, już w kwietniu 1945 r. zaczęła produ-
kować prąd. Aż do 2001 r. 

...i w 1938 r.

Elektrownia Powiśle dziś...

Fo
t. M

. H
ajn

os
z

Fo
t. A

rch
iw

um
 S

to
lic

y
W

izu
ali

za
cja



10

Elektrownia Powiśle jest jedną z największych i naj-
wartościowszych pod względem budowlanym i historycz-
nym pozostałości po stołecznym przemyśle z początku 
XX wieku, nic więc dziwnego, że od kilku lat budziła tro-
skę opiekunów zabytków i varsavianistów obawiających 
się, że podzieli los innych starych budowli – niszczonych 
czy wręcz burzonych przez nowych właścicieli.

Z uwagą śledzono zamierzenia inwestycyjne i pierw-
sze prace na części ponad 4-hektarowego terenu – budo-
wę osiedla apartamentowego według projektu pracowni 
Stefana Kuryłowicza. Snuto plany co do wykorzystania 
tutejszych zabytków, na które łakomym okiem patrzyli 
przede wszystkim ludzie kultury. Z biegiem lat niszcza-
ły, ale na szczęście nikt ich nie zburzył. Pomiędzy ulica-
mi Leszczyńską, Wybrzeżem Kościuszkowskim, Zajęczą 
i Dobrą ostały się zabytkowe budynki będące sercem nie-
gdysiejszej elektrowni. Ponad rok temu od irlandzkiej fir-
my deweloperskiej Menolly ten teren wraz z istniejącą 
zabudową zakupiła firma HOCHTIEF Development 
Poland i właśnie rozpoczyna prace budowlane.

nowe życie zabytków
Niektóre zabytkowe obiekty na terenie dawnej 

Elektrowni Powiśle rozbierano jeszcze w latach 70.  
i 90., gdy produkowała ona prąd. Dziś z dawnej zabu-
dowy zostało zaledwie pięć budynków – wszystkie pod 
ochroną konserwatora zabytków (na planie są zazna-
czone na czerwono). Teraz będą pieczołowicie remon-

towane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i pod 
ścisłą kontrolą Stołecznego Konserwatora Zabytków. 
Stare konstrukcje i stalowe szkielety zostaną nie tyl-
ko zachowane, ale i wyróżnione, stanowią bowiem naj-
większą wartość tych obiektów. Oryginalne elewacje 
będą miały ten sam układ i kształt okien. Inwestor jest 
zobowiązany nie tylko odrestaurować, ale też wyeks-
ponować na elewacjach i we wnętrzach nieliczne ocala-
łe oryginalne elementy, jak np. zachowany piec czy od-
nowione leje z dawnej kotłowni, do których taśmociąg 
doprowadzał węgiel. Nową rolę eksponatów przypomi-
nających o stuletniej historii elektrowni odgrywać będą 
suwnice z budynku maszynowni, a w budynku kesonu 
– olbrzymi bębnowy filtr wody rzecznej, teraz mocno 
zniszczony i skorodowany. We wnętrzach maszynowni 
frapująca liczbą przełączników rozdzielnia prądu może 
przez kogoś zostać porównana do futurystycznego re-
liefu. Odnowione przez konserwatorów te i inne zabyt-
ki techniki pełnić będą zarówno funkcje muzealne, jak  
i zdobnicze, tworząc klimat we wnętrzach, które otrzy-
mają nowe przeznaczenie.

Największa z budowli – jedyna zachowana kotłow-
nia (D1) – zostanie przekształcona w obiekt handlowo-
-usługowy. Nie będzie on miał jednak charakteru typo-
wego centrum handlowego czy hipermarketu – jest na 
to zbyt cenny, wręcz unikatowy. Podziemia deweloper 
zamierza przeznaczyć na sklep o większej powierzch-
ni (1500 m2) i chce je zaoferować którejś z polskich sieci  
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Wnętrze opuszczonej hali Elektrowni Powiśle – stan dzisiejszy
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delikatesowych. Staranny dobór najemców pozwoli okre-
ślić specyfikę handlowo-usługową obiektu – znajdą się 
tu butiki oferujące towary wysoko gatunkowe, ale ra-
czej niszowe, sklepy z elektroniką i sprzętem hi-fi, dzie-
łami sztuki, galanterią artystyczną oraz eleganckie loka-
le gastronomiczne… 

W budynku dawnej maszynowni (D2), gdzie kie-
dyś mieściły się turbiny wytwarzające prąd, teraz bę-

dzie mógł powstać teatr. Przewidziana jest tu też bogata 
oferta gastronomiczna, podobnie jak w przylegającym 
do maszynowni budynku dawnego kesonu (D5). Jego 
wnętrze w poprzednim życiu elektrowni zostało wy-
pełnione konstrukcją sięgającą 10 metrów w głąb zie-
mi, która za pomocą sprężonego powietrza zasysała 
spod dna Wisły wodę wykorzystywaną do schładzania  
turbin w maszynowni. Po odpowiedniej przebudowie 

Budynki pozostające pod ochroną Stołecznego Konserwatora Zabytków i nowe obiekty na planie zagospodarowania terenów po dawnej elektrowni
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i adaptacji kesonu pojawi się tam wielopoziomowa re-
stauracja, kawiarnia lub pub.

Od południa z kesonem sąsiaduje dawny (wybudo-
wany w 1920 r.) biurowiec elektrowni (D3) – najbar-
dziej wysunięty w stronę Wybrzeża Kościuszkowskiego  
i Centrum Nauki Kopernik, z dobrym dojazdem. Idealnie 
nadaje się na hotel, nowoczesny biurowiec, a nawet na 
apartamentowiec; jego przeznaczenie nie jest jeszcze 
ostatecznie określone. Dwie bardzo wysokie kondygna-
cje pozwalają na zwiększenie liczby pięter użytkowych, 
konserwator dopuszcza też możliwość dobudowania do-
datkowej kondygnacji mieszczącej penthouse’y z tarasa-
mi z widokiem na Wisłę i prawy brzeg.

Miasto w mieście
HOCHTIEF Development Poland przewiduje tak-

że budowę czterech nowych obiektów, tak wkompono-
wanych w przestrzeń, aby korespondowały z zabytkami 
i  organizowały ruch pieszy i życie społeczne – zapew-
niały miejsca spotkań i wypoczynku. Zadbali o to czu-
wający nad całością projektu architekci z pracowni APA 
Wojciechowski. W szklane elewacje budynków, podzielo-
ne prostokątnymi kratownicami, architekci wprowadzili 
regularnie powtarzające się elementy drewniane, dzięki 
czemu ściany zewnętrzne zyskają pewien rytm i unikną 
monotonii. Jednocześnie dyskretnie zasugerowano inspi-
racje konstrukcją i wyglądem budynku kotłowni. 

Najbliżej rogu ulic Dobrej i Leszczyńskiej powsta-
nie dwuczłonowy (B2 i B3) sześciokondygnacyj-
ny budynek mieszkalny z ponad 80 lokalami o pod-
wyższonym standardzie i zróżnicowanej powierzchni 
– od 50 do ponad 100 m2. Kolejne trzy obiekty bę-
dą biurowcami, jak sześciokondygnacyjny budynek 
(B1) o powierzchni ponad 5 tys. m2, którego nietypo-
wa bryła (na planie trapezu) pozwoli na powiększenie 
przestrzeni publicznej między obiektami. Biurowiec 
wraz z budynkiem dawnej kotłowni okalać będą plac 
Techniki.

Najbliższy ulicy Zajęczej (B5) i otwarty na nią sze-
ściokondygnacyjny biurowiec o powierzchni 12 tys. m2 
powstanie na planie trójkąta, którego wierzchołek będzie 
dotykał pierzei ulicy Zajęczej, tak aby z ulicy otwiera-
ła się perspektywa na zaplanowany na wzór ogrodu plac 
Przyrody. Po drugiej stronie tego placu stanie trzeci 
biurowiec (B4) o powierzchni około 7 tys. m2, również 
posadowiony na planie trapezu. Centralnym miejscem,  
a jednocześnie przestrzennym wejściem do całego założe-
nia od ulicy Dobrej będzie plac Historii przed frontem bu-
dynku kotłowni. Od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego 
taką rolę pełnić będzie plac Wiślany. 

Te place z zaprojektowaną zielenią, ogródkami ka-
wiarnianymi, parasolami i przeszklonymi lokalami 
gastronomicznymi mają zapraszać przechodniów do 
wejścia na teren Skweru Kopernika, który nie będzie 

Siedmiokondygnacyjny budynek w pierzei ulicy Zajęczej Budynek mieszkalny o podwyższonym standardzie – od ulicy Leszczyńskiej
W

izu
ali

za
cje



nr 8-9, wrzesień 2013

13

ogrodzony, a więc w naturalny sposób połączy się z ota-
czającą tkanką miejską Powiśla. Dzięki odpowiednio 
zaprojektowanej przestrzeni, otwartym placom ułatwia-
jącym interakcję, inwestycja może się stać tzw. social 
hubem – żyjącym 24 godziny na dobę miejscem spo-
tkań, wymiany myśli i doświadczeń, częścią miasta co-
raz mocniej tętniącą życiem i rozwijającą się jak żaden 
inny fragment Śródmieścia. Nowe inwestycje akade-
mickie zapoczątkowane Biblioteką Uniwersytecką są 
kontynuowane – powstają siedziby kolejnych wydzia-
łów Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk 
Pięknych. Magnesem dla tłumów ściągających na Powiśle 
jest też Centrum Nauki Kopernik, które swoim pro-
gramem i projektami edukacyjno-artystycznymi obej-
muje nie tylko otoczenie samego gmachu, ale i nadwi-
ślański brzeg. Powiśle coraz mocniej włącza się w rytm 
życia kulturalnego stolicy, nie tylko za sprawą muzeów 
– Fryderyka Chopina czy Azji i Pacyfiku (w nowej sie-
dzibie na Solcu) – ale i środowisk kulturalnych, które 
tereny na Wisłą upodobały sobie na miejsce festiwali, 
pokazów, projektów artystycznych.

Na Powiślu powstały i wciąż powstają nowe aparta-
mentowce i biurowce bez trudu znajdujące najemców, 
których przyciąga wzrastająca atrakcyjność dzielnicy  
i bliskość centrum. Nie bez wpływu na wybór tego miej-
sca jest też budowana stacja metra. I powstające bulwa-
ry, które wreszcie nadadzą nadwiślańskiemu brzegowi 

wielkomiejski kształt. Gdy już zostaną oddane warsza-
wiakom, niewątpliwie wpłyną na ukształtowanie no-
wych form dziś niezwykle spontanicznego, tłumnego 
korzystania z przyrzecznych terenów przez mieszkań-
ców Warszawy, zwłaszcza ludzi młodych. 

Pierwsze prace budowlane rozpoczną się już w tym  
roku i – jak zapowiada deweloper – zakończone zostaną  
w 2016 r., a znając jego dokonania na warszawskim rynku, 
można te obietnice przyjąć za dobrą monetę. HOCHTIEF 
Development Poland działa w Warszawie od 1998 r., wpi-
sując w nią jeden z najładniejszych wieżowców, wielo-
krotnie nagradzany kompleks biurowo-handlowy Rondo 
1 przy rondzie ONZ oraz Lipowy Office Park – zespół 
czterech budynków biurowych klasy A przy alei Żwirki  
i Wigury. Obok zaś realizuje kolejny zespół sześciu ośmio-
piętrowych biurowców – South Park.

HOCHTIEF Development Poland odnawia tak-
że warszawskie zabytki – aktualnie rewitalizuje i do-
budowuje nową część do modernistycznej kamienicy  
hr. Raczyńskiego przy placu Małachowskiego oraz odre-
staurowuje zabytkową kamienicę przy ulicy Mazowieckiej 
2/4. Tym razem firma podjęła się znacznie większe-
go zadania. Poprzez projekt Skweru Kopernika chce 
nie tylko nadać nowe funkcje kompleksowi zabytków, 
ale tworząc „miasto w mieście”, integralnie z tym mia-
stem związane, ma też ambicje wnieść do niego nową  
społeczną wartość.

Fragment placu Historii będącego centrum przyszłego Skweru Kopernika
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To właśnie po Powiślu przechadzał się często 
Stanisław Wokulski, obserwując życie jego  
mieszkańców. To, jak je w danej chwili postrze-

gał, zależało – jak zauważyła w „Leksykonie »Lalki«” 
prof. Alina Kowalczykowa – od jego nastroju. Podczas 
pierwszej wizyty w tej części Warszawy widział w zasa-
dzie same negatywy: „To chory kąt, dziki kąt”. I rozwa-
żał (...), że ten płat ziemi nadrzecznej, zasypany śmieciem 
z całego miasta, nie urodzi nic nad parterowe i jednopię-
trowe domki (...). Nic, oprócz (...) parkanów otaczających 
puste place, skąd gdzieniegdzie wyskakuje kilkupiętrowa 
kamienica jak sosna, która ocalała z wyciętego lasu, prze-
straszona własną samotnością. Idąc dalej, dostrzegał ru-
dery zapadnięte niżej bruku, z dachami porosłymi mchem, 
lokale z okiennicami dniem i nocą zamkniętymi na szta-
by, drzwi zabite gwoździami, naprzód i w tył powychyla-
ne ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem. 
Jeszcze gorzej było, kiedy trafił nad samą Wisłę: Na kil-
kumorgowej przestrzeni wznosił się tu pagórek najobrzy-
dliwszych śmieci, cuchnących, nieomal ruszających się pod 
słońcem, a o kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki 
wody, którą piła Warszawa. Dookoła siebie widział niby 
postacie ludzkie. (…) kilku drzemiących na słońcu pijaków 

czy złodziei, dwie śmieciarki i jedna kochająca się para, zło-
żona z trędowatej kobiety i suchotniczego mężczyzny, któ-
ry nie miał nosa. Bohater „Lalki” nie miał wątpliwości, 
że nocna wizyta na Powiślu zakończyłaby się niechyb-
nie znalezieniem grobu pod tymi śmieciami.

Podczas swojej drugiej wyprawy w tamte rejony Wokulski 
spostrzeżenia miał diametralnie odmienne od tych już 
cytowanych: Owiał go rześki wiatr wschodni i zbudził te 
nieokreślone uczucia, które tak żywo przypominają wiek 
dziecinny. Zdawało mu się, że jeszcze na Nowym Świecie 
był dzieckiem i że jeszcze czuje w sobie drgające fale mło-
dej krwi. Uśmiechał się do piaskarza wiozącego swój to-
war nędznym koniem, w podługowatej skrzyni, a żebrząca 
wiedźma wydała mu się bardzo miłą staruszką (...).

zatęchła woń nędzy
Równie ponurą wizję Powiśla przedstawił 20 lat póź-

niej również Wacław Berent w „Oziminie”. W ostat-
niej, czwartej części powieści prowadzi czytelnika ra-
zem z bohaterami w spadziste, ku rzece wiodące zaułki, 
gdzie wionęło na nich przeraźliwie zatęchłą wonią nę-
dzy, gdzie z murów i rynsztoków, odzieży i łbów ludzkich 
nieomal cuchnąć poczęło jadłem, wydzieliną i ich gniciem 

Sebastian Pawlina

Zapraszamy czytelników na spacer po Powiślu przez dziesięciolecia. Naszymi przewodnikami są pisarze. 
Najbarwniejsze opisy XIX-wiecznego Powiśla pozostawił nam Bolesław Prus w „Lalce” i „Kronikach”

Aleksander Gierymski „Piaskarze”, 1887 r.

Oczami pisarzy
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zarazem (…). Dookoła stały rachityczne bachorki, zaro-
piałe koło gąb i nosa, (…) tłuste Żydówy, pełzające jak bru-
natne ropuchy od sklepiczka do sklepiczka (…). A bardziej 
przytłaczającą od wszelkiego brudu i nędzy była (…) leżą-
ca na wszystkim barwa szarzyzny mętnej, to już nie asfal-
tu nawet, lecz plwociny.

Mniej dosadnie pisał o problemie biedy na Powiślu 
w swoich „Kronikach tygodniowych” Bolesław Prus. 
Wystarczy wspomnieć historię, jaką przytoczył w nu-
merze z 8 grudnia 1884 r.: – Ja pani pokażę, kim jestem!  
– wołał pewien gospodarz do lokatorki i pomimo próśb i za-
ręczeń, pomimo że kobieta miała chore dzieci, wystawił ją 
na licytację za 64 rs długu. W stanowczej chwili inny wie-
rzyciel, któremu była winna 150 rs, ustąpił. Ale kamie-
nicznik zaciął się. Na szczęście wszystko zakończyło się 
dobrze. Kobieta nie straciła dachu nad głową (przynaj-
mniej wtedy). Duża była w tym zasługa komisarza sądo-
wego, który ulitował się nad nią i dług jej zapłacił. Ile po-
dobnych historii miało jednak zupełnie inny finał? Jak 
często ludzie tracili domy za długi? Można podejrzewać, 
że na Powiślu nie były to rzadkie wypadki.

wspomnienie dzieciństwa
Mimo tych wszystkich, niejednokrotnie dramatycz-

nych problemów ludzie żyjący na Powiślu – „dolniacy”, 
„nadwiślacy” – jakoś sobie radzili. Choć dzieci nie miały 
do dyspozycji takich atrakcji jak ich rówieśnicy („frajery 
spod góry”), to jednak czas spędzały wesoło. Stanisław 
Ryszard Dobrowolski w „Sadze rodu” pisał wręcz, że ta-
kiej swobody jak tam próżno by szukać gdzie indziej na 
świecie! Kawałek chleba w kieszeni i już – w tajemni-
cy przed rodzicami – można było popędzić na wiśla-
ną łachę, gdzie u przystani już od samego rana zbiera- 
ły się wrzaskliwe, wesołe gromady takich samych ucieki-
nierów. Następnie koszulkę i spodnie wiązano w mały 

tobołek i do wody, w stronę nadbrzeżnych wiklin. A tam 
raj! Można było leżeć godzinami, leniwie się wygrzewa-
jąc. (…) grać w piłkę ukręconą ze starych szmat wyszuka-
nych na śmietniku albo rzucać z procy kamieniami do 
wron i kawek, strzelać z łuku do wróbli... Kiedy pogoda 
nie pozwalała na to, aby spędzać czas nad Wisłą, dzie-
ci gromadziły się przy rynsztokach, zabawiając się pusz-
czaniem łódek z papieru lub kory, za to zimą, kiedy chwy-
cił mróz, można się tu było ślizgać.

zmagania „nadwiślaków” z „glinami”
Historie związane z życiem kryminalnym, drobnymi 

oszustwami i zatargami z policją nie były niczym dziwnym 
na Powiślu. Wspominany już Dobrowolski tak opisywał 
zmagania ciężko pracujących „nadwiślaków” z „glinami”: 
Kiedy zjeżdżaliśmy z bulwaru na wiślany brzeg, witali nas 
znajomi wózkarze oczekujący na kurs. – Jakubie! – woła-
li zaciekawieni – gdzie wy z tymi gratami? Do Gdańska? 
Do Góry Kalwarii? – Pod most Kierbedzia – odparł ojciec. 
– Chodźcie, pomożecie ustawić graty. Trzeba działać szyb-
ko, bo gliny niedaleko, przepędzą, chodźcie!

Obowiązywała żelazna zasada: pomagać sobie nawzajem 
i nie ruszać swoich. Mocno podkreślał to m.in. Stanisław 
Grzesiuk w „Boso, ale w ostrogach”, pisząc o Czerniakowie. 
Pewnego razu jeden z jego kolegów został napadnięty przez 
lokalną bandę. Skradziono mu czapkę, grzebień, miesięcz-
ny bilet kolejowy i zegarek z ręki. Ustalili, kto mógł to zro-
bić. Aby się upewnić, odwiedzili „herszta” grupy. Ten  
na sugestię, że to on ruszył „dolniaka”, odparł: Chyba  
nie myślicie, że to ja zrobiłem? Swego bym nie ruszył, a in-
nym też bym ruszyć nie dał. (…) Wy może nie wierzycie, że 
to nie my zrobiliśmy, ale ja wam udowodnię. A im damy 
takie manto, że więcej swoich chłopaków nie będą obrabiać. 
I faktycznie, odzyskali prawie wszystkie skradzione „fan-
ty”. Trzeba przyznać, że zachowanie było honorowe.

Ulica Gęsta, połowa lat 30.
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Kryminalna przeszłość Powiśla powróciła po woj-
nie w „Złym” Leopolda Tyrmanda. To właśnie pod 
mostem Poniatowskiego zostało porzucone ciało jed-
nego z bohaterów: Na ulicy Bagno stało małe, ciem-
ne auto (…). Człowiek w płaszczu usiadł za kierowni-
cą i auto pobiegło szybko pustymi ulicami. Przeleciało 
Świętokrzyską do Nowego Światu, po czym Tamką w dół, 
Dobrą i Czerwonego Krzyża aż do czarnego, ogromne-
go wiaduktu mostu Poniatowskiego. Z głuchym echem 
przejechało pod potężnym sklepieniem z żelaznych wią-
zań i betonowych łuków i wjechało w źle brukowaną uli-
cę u podnóża skarpy (…). Auto zatrzymało się, człowiek 
w płaszczu wysiadł i rozejrzał się uważnie wkoło. Było 
tu cicho, nago i pusto wśród majowej nocy, przerywa-
nej rzadkim łoskotem nocnych tramwajów na wiaduk-
cie. Człowiek w płaszczu gwizdnął cicho, (…) wspólny-
mi siłami wyjęli zwłoki. Ponieśli je parę kroków od ulicy 
i zwalili ciężko (…). Ponura wizja Wokulskiego, wizja 
śmierci na Powiślu, u Tyrmanda się ziściła.

I znowu dla równowagi można znaleźć inny mo-
tyw Powiśla – może np. trochę wiejskiego klimatu? 
U Włodzimierza Bartoszewicza w „Budzie na Powiślu” 
(1966 r.) po krzakach pasły się poszerszeniałe krowy, 
a u Dobrowolskiego na cherlawej trawie pasły się umoru-
sane świnki. Chodziły dostojne napuszone indory, głośno 
gulgocząc. I jeszcze ten upierzony, aksamitny kaczor pro-
wadził za sobą stadko kolebiących się białych kaczek. 

I właśnie w tych kontrastach tkwi cała niezwykłość 
Powiśla – tego literackiego i tego prawdziwego. Z jednej 
strony, bieda i przemoc, z drugiej – wolność i dbanie o swo-
ich. Nie bez przyczyny Stanisław Ryszard Dobrowolski 
pisał o legendzie tej części Warszawy, z jaką mierzyć mo-
że się tylko Wola. Dzisiaj jednak Powiśle jest już inne. 
Zadbane, przyciągające coraz to nowszymi atrakcjami. 
Ale i swoim specyficznym klimatem. Wystarczy zejść na 
„dół”, aby się o tym przekonać.

Warszawa początku XIX wieku była mia-
stem, którego gospodarka w dużej mierze 
opierała się na skoncentrowanych w cen-

trum nielicznych manufakturach. Niewielkie zakłady 
zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób 
w większości produkowały wyroby użytkowe, używ-
ki, czasem także produkty luksusowe. Wraz z nadej-
ściem nad Wisłę rewolucji przemysłowej zmieniła się 
zarówno skala, jak też lokalizacja zakładów. Tworzony 
od podstaw przemysł i produkcja masowa wpłynęły na 
życie i charakter niektórych dzielnic Warszawy. Przede 
wszystkim Powiśla, które z racji sąsiedztwa z Wisłą, 
a także dostępności wolnych terenów inwestycyjnych 
w połowie XIX wieku stało się przemysłowym zagłę-
biem. To tu pracowały pierwsze maszyny parowe, tu 
powstawały pierwsze zakłady przemysłowe z prawdzi-
wego zdarzenia. Tutaj też działały browary i gorzelnie. 
Wisłą na barkach – z braku infrastruktury kolejowej  
– dowożono surowce do produkcji przemysłowej, wę-
giel czy drewno na opał. 

Cały krajobraz architektoniczny Powiśla został pod-
porządkowany produkcji przemysłowej. Wśród skrom-
nych chałup, zachowanych drewnianych dworków i pierw-
szych murowanych domów robotniczych wyrastały coraz 
większe fabryki, kominy, składy i magazyny. 

Most Poniatowskiego, 1913 r.
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zagłębie 
Warszawy
Michał Krasucki

U progu XXI wieku jedynie część zabudowań 
Elektrowni Powiśle czy budynki wodociągów 
przy Karowej przypominają o industrialnej historii 
dzielnicy, w której coraz większą rolę odgrywają 
luksusowe osiedla, modne kluby i klubokawiarnie 
i gdzie ludzie gromadzą się nie wokół fabryk, 
lecz przy centrum Nauki Kopernik i Bibliotece 
Uniwersyteckiej

Przemysłowe
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wspólników. W 1873 r. do spółki przystąpił Ludwik 
Loewenstein. Położenie na Solcu, początkowo dogodne, 
z czasem zaczęło być dość kłopotliwe, głównie z braku 
dobrego transportu i komunikacji. Rozwijająca się pro-
dukcja potrzebowała z jednej strony coraz większych do-
staw węgla i surowców, a z drugiej – szybkiego zbytu wy-
robów. W 1904 r. firma zakupiła zabudowania fabryczne 
na Czystem (wzniesione w latach 1899-1903 przez Augusta 
Repphana dla produkcji maszyn), w pobliżu ulicy Dworskiej 
(dzisiejsza Kasprzaka). Ale to już była zupełnie inna epo-
ka w dziejach warszawskiego przemysłu.

W 1856 r. na Powiślu została otwarta gazownia przy 
Ludnej, w latach 1853-1855 powstał tu pierwszy miejski 
wodociąg (zaprojektowany przez Henryka Marconiego) 
ze stacją pomp przy Karowej, a w 1900 r. – Elektrownia 
Miejska przy ulicy Elektrycznej.

Zakłady Lilpop, Rau 
i Loewenstein, XIX wiek
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Jednym z pierwszych zakładów przemysłowych Powiśla  
była Rządowa Fabryka Machin na Solcu. Została założona 
w 1826 r. na terenie dawnego browaru saskiego (zachodnia 
strona obecnej ulicy Kruczkowskiego, przy Ludnej) jako nowa 
inwestycja Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Maszyna 
parowa na Solcu, pierwsza w Warszawie, gwarantowała uru-
chomienie nowoczesnej jak na owe czasy linii produkcyjnej. 
W fabryce produkowano więc odlewy żelazne, machiny pa-
rowe, urządzenia gorzelniane, rozmaite narzędzia rolnicze, 
fabryczne, rzemieślnicze, a w czasie powstania listopadowe-
go uruchomiono nawet produkcję zbrojeniową. W latach 30.  
fabryka znajdowała się pod zarządem Banku Polskiego. Od 
1841 r. jej dyrektorem był Wilhelm Rau, którego od 1848 r. 
wspierał Stanisław Lilpop. Ich pozycja była na tyle silna, że 
w 1856 r. częściowo przejęli zakład i kontynuowali produ- 
kcję pod szyldem Fabryka Lilpop i Rau w Warszawie. Dwana-
ście lat później fabryka w całości była już własnością obu  

Powisle
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W 1856 r. niemieckie Towarzystwo Kontynentalne 
z Dessau podpisało z magistratem Warszawy umowę na 
dostawę gazu i oświetlenie ulic miasta. Przez lata utrzymy-
wało swój monopol, korzystając z luk prawnych, a przede 
wszystkim nieudolności magistrackich urzędników. 
Pierwszy zakład produkcji gazu Towarzystwo uruchomi-
ło przy ulicy Ludnej. Gaz gromadzono w trzech dużych 
murowanych zbiornikach, a później dystrybuowano do 
pierwszych użytkowników i do oświetlenia ulic, na któ-
rych pojawiły się latarnie gazowe. Gazownia do 1888 r. by-
ła głównym zakładem Towarzystwa. Potem produkcja zo-
stała przeniesiona na ulicę Dworską, a zakład na Ludnej 
pełnił funkcje pomocnicze. Dominantą dawnej zabudo-
wy gazowni na Powiślu były trzy potężne zbiorniki na 
gaz. Obudowane i otynkowane, z dekoracyjnymi lizena-
mi i arkadowymi oknami nawiązywały do architektury 
neoromańskiej. Niestety, zostały zniszczone w czasie woj-
ny i znamy je tylko z fotografii. W parku przy Ludnej za-
chowały się jedynie fundamenty jednego ze zbiorników. 
Do niedawna śladem po tutejszej produkcji gazu były biu-
ra gazowni przy ulicy Kruczkowskiego; przed wejściem 
działały nawet dwie latarnie gazowe. Teraz w tym miej-
scu wznosi się luksusowe osiedle. 

W 1900 r. warszawski magistrat ogłosił przetarg na 
budowę elektrowni. Na lokalizację wybrano Powiśle 
– puste, słabo zabudowane tereny. Przetarg wygrało 
Rosyjskie Towarzystwo Elektryczne Schuckert i Spółka. 
Zabudowie miała podlegać działka o powierzchni 2130 m2 
między Tamką, Elektryczną, Leszczyńską i Wybrzeżem 
Kościuszkowskim. Żeby zgromadzić odpowiedni kapitał, 
Rosyjskie Towarzystwo założyło w 1903 r. spółkę akcyjną 
Compagnie d'Electricité de Varsovie Societe Anonyme 
z siedzibą w Paryżu, która zarządzała elektrownią do  
1936 r. Do 1905 r. wzniesiono główny budynek maszy-

nowni, dom mieszkalny dla pracowników, budynek ke-
sonu i 40-metrowy komin przy kotłowni. Sześć lat póź-
niej zbudowano kolejny komin, 50-metrowy. Elektrownia 
przetrwała bez większych zniszczeń czasy I wojny świa-
towej. W 1936 r. miasto po burzliwym procesie sądo-
wym przejęło nad nią zarząd. 

Intensywną rozbudowę elektrowni zatrzymał wybuch 
II wojny światowej. 23 września 1939 r. podczas bom-
bardowania została uszkodzona duża część budynków. 
Wkrótce po kapitulacji wznowiono produkcję prądu.  
Na terenie zespołu Niemcy zbudowali sześć bunkrów  
strzegących kluczowych punktów komunikacyjnych (m.in. 
przy wjazdach). Strategiczny charakter elektrowni został 
wykorzystany przez powstańców, którzy tu właśnie urzą-
dzili powstańczą redutę. W ostatnich dniach walk budyn-
ki zostały mocno zniszczone podczas bombardowania. Po 
upadku powstania Niemcy wywieźli pozostałe maszyny.

Produkcję prądu wznowiono już 25 kwietnia 1945 r.  
W 1955 r., specjalnie dla obsługi Pałacu Kultury, został 
uruchomiony duży człon ciepłowniczy. W 1999 r. przy 
okazji budowy mostu Świętokrzyskiego zburzono część 
budynków. Ostatecznie elektrownia zakończyła swo-
ją działalność w 2001 r. Jej tereny zostały przeznaczo-
ne pod nowe osiedla mieszkaniowe i budynki użytecz-
ności publicznej. 

Historia przemysłowego Powiśla to nie tylko zakła-
dy metalurgiczne, gazownia czy elektrownia. Dogodna 
lokalizacja przyciągała także zakłady produkujące używ-
ki i wyroby spożywcze. 

W XIX wieku mało które używki cieszyły się taką po-
pularnością, jak tytoń, także jako tabaka. W Królestwie 
Polskim Fabryka Towarzystwa Wyrobów Tabacznych 
Union zyskała miano prawdziwego potentata w produk-
cji tabaki, cygar i papierosów. Towarzystwo ukonstytu-

Gazownia przy ulicy Ludnej, 1871 r.
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owało się w 1872 r., kiedy to od Leopolda Kronenberga 
odkupiło funkcjonującą już fabrykę. Do 1898 r. zakła-
dy mieściły się w neorenesansowych gmachach na rogu 
Marszałkowskiej i Hożej. Kontynuatorem firmy miała 
być założona w 1901 r. nowa fabryka tabaczna Union. 
Zakłady nowego przedsiębiorstwa wykorzystały nowo-
czesne obiekty przy Ludnej wybudowane około 1900 r. 
Firma specjalizowała się głównie w zwijaniu i paczkowa-
niu papierosów. Widocznie interes tytoniowy nie kwitł, 
gdyż w 1909 r. fabryka została przejęta przez drukarnię 
Zonera. Union przeniesiono na ulicę Pawią. W 1930 r. 
zachodnia część gmachu przy Ludnej została przebudo-
wana przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów na miesz-
kania dla pracowników. Dziś w budynku przy Ludnej 
mieszczą się drukarnie i biura firm usługowych. 

Drugim dużym zakładem obok fabryki Union by-
ła działająca przez wiele lat Fabryka Fuchsa przy ulicy 
Topiel. Powstała w 1829 r. Początkowo był to jedynie 
sklep-cukiernia przy Miodowej 18. Z czasem rozszerzono 
działalność i rozpoczęto import kawy i herbaty. W 1919 r. 
firma została przekształcona w spółkę akcyjną, a jej za-
rząd postanowił zainwestować w produkcję słodyczy. 
W związku z tym w latach 20. została zbudowana fa-
bryka na Powiślu, pomiędzy ulicami Drewnianą, Topiel 
i Zajęczą. W fabryce produkowano czekolady ciemne, 
mleczne i wielosmakowe, a także figurki czekoladowe, 
czekoladę w proszku, batony, cukierki, pralinki, dra-
że, herbatniki i pierniki. Asortyment był tak duży, a ja-
kość wyrobów tak wyśmienita, że fabryka zaczęła zagra-
żać potentatowi – firmie Emila Wedla. W czasie wojny 
zniszczenia dotknęły ponad 80 proc. zabudowań fab- 
ryki, w związku z czym upaństwowioną po wojnie fir- 
mę trzeba było w zasadzie od podstaw zbudować. Zakła-
dy włączono do państwowego koncernu Wedla (wte- 
dy Zakłady im. 22 Lipca). Ostateczny kres fabryki  

przyniósł rok 2008 r., kiedy to zabudowania na rogu 
Topiel i Zajęczej rozebrano pod budowę kompleksu biu-
rowo-konferencyjnego Hortus.

Na koniec nie można nie wspomnieć o słynnej Fabryce 
Fortepianów i Pianin J. Małecki na Powiślu, która po-
wstała na przełomie 1860 i 1861 r. przy ulicy Aleksandria 
12/14/16. Założyli ją dwaj specjaliści od budowy instru-
mentów: Julian Małecki i Wiktor Schröder. Wśród na-
gród, jakie fabryka otrzymała za swoje wyroby, znalazł się 
też srebrny medal przyznany firmie w Paryżu za fortepian 
krzyżowy z podwójną ramą metalową, sześcioma wspor-
nikami, mechaniką angielską repetycyjną, fornirowany 
palisandrem, wyceniony na 1000 rb. W 1880 r. fabryka 
przeniosła się na ulicę Przemysłową 35, gdzie zatrudniała 
już około 30 osób, a jej roczny zysk wynosił 55 tys. rb. Po 
bankructwie w 1904 r. (firmę reaktywowano w 1908 r. 
przy Zajączkowskiej 5) zabudowania przy Przemysłowej 
zajęła fabryka fortepianów Kerntopfów.

Po przemysłowym Powiślu nie pozostał już żaden ślad. 
Wraz z rozwojem linii kolejowych w Warszawie produk-
cja przemysłowa coraz bardziej przesuwała się w kierun-
ku Pragi i Woli, a na Powiślu stopniowo zamykano wy-
służone zakłady przemysłowe.

Elektrownia Powiśle, 
około 1906 r.
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Fabryka Fuchsa, po 1918 r.
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz 

Mieszkam na Powiślu od września 1939 r., z przerwa-
mi, do dziś. W trzech różnych budynkach położonych 
albo ciut na północ, albo ciut na południe od dawnej 
fabryki platerów przy Czerniakowskiej 180/182. Na 
zdjęciach lotniczych z 1945 r. widać jeszcze jej resztki. 
A dziś przypomina ona o sobie tylko wielką kałużą po 
każdym deszczu na trawniku nieopodal pomnika sape-
ra. Według tubylców jeszcze starszych ode mnie (o dzi-
wo, są tacy), woda nie może wsiąkać, bo tam, panie, tuż 
pod trawą płyty betonowe, co po tej hali zostały. Jest to 
być może taka historia Powiśla w pigułce: od funkcji 
przemysłowo-biednomieszkalnej do mieszkalno-rekre-
acyjnej, coraz mniej biednej. 

Chociaż można by też powiedzieć, że historia zata-
cza tu koło, bo od czegoś, co można ewentualnie pod-
ciągnąć pod rekreację, wszystko się tutaj zaczęło. To 
w okolicach dzisiejszej ulicy Książęcej brat króla Sta-
sia Kazimierz Poniatowski urządzał sobie park roz-
rywki, po którym zostało nam już tylko skromniutkie 
Elizeum, na razie zamknięte na głucho, i willa Pniew-
skiego, przed przebudową letni pałac królewskiego 
brata. Pod rozrywkę można ewentualnie podciągnąć 
też wybudowany w połowie XVIII wieku pałacyk Sy-
monowicza, będący podobno w pewnym okresie do-
mem schadzek. Ten wstyd odpracowuje dziś, słu-
żąc jako przedszkole. (Przy Idźkowskiego, nie mylić 
z Idzikowskim). 

Potem na Powiślu rozbuchał się przemysł. Fabry-
ka machin parowych tu była, wielkie młyny, warszta-
ty żeglugi rzecznej i stocznia, rzeźnia (w miejscu, gdzie 
dziś odważna architektura apartamentowca otula Mu-
zeum Azji i Pacyfiku – nawiasem mówiąc podoba mi 
się to), liczne browary, wytwórnie dywanów, gazownia 
przy Ludnej, montownia Citroëna przy Górnośląskiej 
i wiele innych. W ślad za uprzemysłowieniem następo-
wało umieszkalnianie. Coraz przyzwoitsze kamieni-
ce tu powstawały – na rogu Śniegockiej i Rozbrat czy 
na rogu Czerwonego Krzyża i Kruczkowskiego pew-
nie i dziś każdy by chętnie zamieszkał. No i w budynku 
nieco skromniejszym, wybudowanym tuż przed wojną 
przez spółdzielnię mieszkaniową bankowców (Czernia-
kowska 202, róg Okrąg), zamieszkali moi dziadkowie, 
a u dziadków ja, uciekłszy w porę z zaatakowanej przez 
Niemców Gdyni. Tu przestaję się bawić w historyka 
i przechodzę do opisu przemian powiślańskich ogląda-
nych przez naocznego świadka.

Solec 
zmiennym jest

Powiśle przedpowstaniowe pamiętam nieźle. Było pełno 
wszystkiego, było gęsto i różnie. Obok naszego w miarę „nowo-
czesnego” budynku stała XIX-wieczna kamieniczka z bardzo 
wysokimi piętrami i takimż parterem; do sklepów wchodzi-
ło się po schodkach. Obok, na Szarej, za kościołem Mariawi-
tów znajdowała się kamienica, która zachowała się do dziś; tam 
z kolei życie usługowe kwitło w suterenach, do fryzjera szło się  
z ulicy schodkami w dół. Z balkonu naszego mieszkania miałem 
widok na najprawdziwsze kartoflisko po drugiej stronie Czer-
niakowskiej, która zresztą była ważną arterią wylotową na Wi-
lanów i dalej Powsin, Jeziorną, Konstancin (pod moimi okna-
mi w obie strony jeździł tramwaj „2w” do Wilanowa). Wszystko 
w okolicy było starannie wybrukowane „kocimi łbami” i mia- 
ło charakterystyczne głębokie rynsztoki, wzdłuż których wy-
soko wznosiły się chodniki, też wzmocnione kocimi łbami, na 
ogół bez krawężników. W pejzażu okolicy dominowały trzy 
wielkie, ponure zbiorniki gazu na Ludnej, ale dla równowagi 
niedaleko nich była plaża nad Wisłą – kajaki, żaglówki, boiska 
siatkówki. 

Potem wszystkie dotychczasowe funkcje Powiśla – przemy-
słowa, mieszkaniowa i rekreacyjna – radykalnie się zmieniły, po 
powstaniu Powiśle stało się kupą gruzów. Nie całe, trzeba przy-
znać; zachowało się sporo kamienic, w tej liczbie niestety nie 
znalazła się Czerniakowska 202/204, władza ludowa po usu-
nięciu resztek ruin urządziła ozdobny krąg taneczny w miej-
scu, gdzie stała oficyna. Jakoś nie uważano, że muzyka taneczna 
może przeszkadzać chorym ze szpitala po drugiej stronie uli-
cy i jakby na dowód, że to decyzja nader słuszna, pod drugim 
bokiem szpitala, od ulicy Rozbrat, powstał podobny krąg ta-
neczny. Podziwiać go można do dziś, wraz z małym betonowym 
bunkrem, w którym podobno miała być kasa. Oba kręgi stały 
się częścią bardzo dużego (według Wikipedii 240 ha!) ukoń-
czonego w 1955 r. Centralnego Parku Kultury, dziś parku Ry-
dza-Śmigłego. Przemysłu tu już ani śladu, część ogrodowa jest 
zadbana, a architektura – coraz lepsza. Właśnie wybudowali 
kompleks budynków Ludna róg Kruczkowskiego, ten przy Lud-
nej pięknie zamyka perspektywę mojej Czerniakowskiej. Nad 
Wisłą wszystko jeszcze rozkopane, ale – mam nadzieję – przed-
wojenna rekreacja wróci i usportowi nas ze zdwojoną siłą.

Ulica Czerniakowska w stronę Wilanowa. Po lewej kamienica nr 202,  
po prawej domek, w którym sprzedawano warzywa, za nim było kartoflisko



nr 8-9, wrzesień 2013

21

Pierwszy przy ulicy Dobrej pojawił się imponu-
jący gmach Biblioteki Uniwersyteckiej, potem 
nieopodal powstał budynek Wydziału Prawa 

i Administracji, a ostatnio kolejny – wydziałów lingwi-
stycznych. Pod koniec 2012 r. został zatwierdzony projekt 
siedziby Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
przy ulicy Bednarskiej. Nie mniejszą zasługę w budowa-
niu klimatu Powiśla jako Dzielnicy Łacińskiej Warszawy 
ma Akademia Sztuk Pięknych – 10 czerwca odbyła się 
uroczystość zawieszenia wiechy na nowym gmachu 
Akademii przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Studenta 
zmierzającego z centralnego kampusu do biblioteki na 
Powiślu czekają zupełnie inne widoki, niż te, które zo-
stały w pamięci bohatera „Lalki” przechadzającego się 
po tej dzielnicy skrajnej nędzy, zamieszkanej przez ludzi 
z marginesu społecznego. 

zagłębie filologii
Między ulicami Browarną a Dobrą można zaobserwo-

wać zderzenie dwóch światów: głębokiego PRL-u z III RP. 
Przy Browarnej straszy estetyczny koszmar z bloczków gazo-
betonowych – Wydział Lingwistyki Stosowanej i Wydział 
Neofilologii UW z lat 70. Tuż obok, przy Dobrej 55, stoi 
kontrastujący z sąsiadem nowy budynek wydziałów lin-
gwistycznych. Kusi soczystymi kolorami lata i tarasem na 
dachu, gdzie można się rozciągnąć jak na plaży. Od paź-
dziernika mieści się tu Instytut Lingwistyki Stosowanej, 
Germanistyki oraz katedry Hungarystyki i Lingwistyki 
Formalnej. 

Budynek wykonano z nowoczesnych i ekologicznych ma-
teriałów. Uwagę przykuwa elewacja wzdłuż ulicy Lipowej 
składająca się z dwóch szklanych warstw. Pierwszy para-
wan – tzw. ściana kurtynowa – oddalony kilkadziesiąt 

Dzielnica łacińska
Agnieszka Czapla, Krzysztof Muszyn∑ski

Powiśle z roku na rok ma coraz bardziej uniwersytecki charakter. Górujący nad dzielnicą Kampus Główny 
Uniwersytetu Warszawskiego wychodzi poza swoje mury

Budynek wydziałów lingwistycznych przy Dobrej 55
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centymetrów od drugiego, jest rozpięty na aluminiowych 
ramach. Na szyby zostały naklejone folie w żywych kolo-
rach – w dwóch odcieniach zieleni i w żółci. Podobnie wy-
gląda główna elewacja od strony Dobrej, ale tafle szkła roz-
pięte na słupkach i ryglach są przezroczyste. Najbardziej 
kosztowna elewacja, od ulicy Wiślanej, to patynowana 
na zielono miedź, podobna do tej na sąsiedniej Bibliotece 
Uniwersyteckiej. 

Po przekroczeniu progu stajemy w holu wysokim na trzy 
kondygnacje. Warto spojrzeć jeszcze wyżej, gdzie wiszą cztery 
ogromne żyrandole z nadmuchiwanych, elastycznych, świe-
cących pęcherzyków. We wnętrzach zastosowano pięć ko-
lorów: beżowy, zielony, szary, żółty i czerwony w ciekawych 
odcieniach. Kolory mają ułatwiać orientację w przestrzeni 
– zwłaszcza osobom niedowidzącym. Budynek przystoso-
wany jest do potrzeb niepełnosprawnych. Do dyspozycji 
studentów i pracowników jest tu ponad 60 sal dydaktycz-
nych i nowoczesnych laboratoriów. Wewnątrz ma powstać 
pięć dziedzińców-ogrodów. Na razie gotowy jest ogród ger-
mański. Zaprojektowała go architekt krajobrazu Urszula 
Maciejewska-Stefańska, która przez kilkadziesiąt lat dbała 
o zieleń w Łazienkach Królewskich. Jeśli dojdzie do realiza-
cji drugiego planowanego etapu budowy, pod gołym niebem 
będzie można odpocząć także na dziedzińcach słowiańskim, 
francuskim, śródziemnomorskim i angielskim. Budynek za-
projektowała pracownia Kuryłowicz & Associates. W ma-
ju w konkursie  „Okna na Warszawę” został on wyróżnio-
ny tytułem „Budynek przyjazny Warszawie”.

Po ukończeniu drugiego etapu inwestycji stare budynki 
przy Browarnej zostaną zastąpione przez nowe. – Termin 

rozpoczęcia drugiego etapu jest uzależniony od uzyskania 
dotacji z funduszy strukturalnych UE lub wsparcia właści-
wych ministerstw. Liczymy, że będzie to możliwe już nie-
długo i w kwartale ulic Dobra, Lipowa, Browarna, Wiślana 
powstanie prawdziwe zagłębie filologii – mówi Olga Basik 
z Biura Prasowego UW.

Biblioteka z ogrodem
Usytuowany nad brzegiem Wisły gmach Biblioteki 

Uniwersyteckiej od momentu otwarcia w 1999 r. jest jed-
ną z największych atrakcji architektonicznych Warszawy. 
Zaprojektowany przez Marka Budzyńskiego i Zbigniewa 
Badowskiego składa się z dwóch części: frontowej zajmo-
wanej przez sklepy i restauracje oraz głównej, w której 
mieści się biblioteka. Części te oddziela pasaż pokryty 
przeszklonym dachem. Fasadę zdobi osiem miedzianych 
tablic, na których wyryte są m.in. cytaty z dzieł repre-
zentujących różne obszary kulturowe. W kolorystyce do-
minuje zieleń i szarość. Charakterystyczna jest ogromna 
stalowa konstrukcja w kolorze fuksji, stojąca przy głów-
nym wejściu do gmachu. To fragment XIX-wiecznego 
rusztu służącego do magazynowania książek, który zo-
stał tu przeniesiony z Biblioteki Uniwersyteckiej przy 
Krakowskim Przedmieściu.

Nad głównym wejściem została umieszczona wykonana 
z miedzi księga z napisem HINC OMNIA („stąd wszyst-
ko”). U szczytu schodów prowadzących na pierwsze pię-
tro stoją cztery kilkumetrowe kolumny z posągami wybit-
nych polskich filozofów: Kazimierza Twardowskiego, Jana 
Łukasiewicza, Alfreda Tarskiego i Stanisława Leśniewskiego. 

Kilkumetrowe kolumny z posągami czterech polskich 
filozofów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Powisle
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Większą część pierwszego i drugiego piętra zajmuje otwar-
ty księgozbiór, w którym czytelnicy mają bezpośredni do-
stęp do ponad 400 tys. woluminów. 

W 2002 r. na dachu biblioteki otwarto ogród zajmujący 
ponad 1 ha powierzchni – jeden z największych ogrodów 
dachowych w Europie. Składa się z czterech części: złotej 
(od północy), srebrnej (od wschodu), karminowej (od po-
łudnia) i zielonej (od zachodu). Każda z nich jest obsadzo-
na inną roślinnością, w nawiązującej do nazwy kolorystyce. 
Z dachu można podziwiać panoramę Warszawy i zajrzeć 
do wnętrza biblioteki. Budynek był niejednokrotnie nagra-
dzany w konkursach; zdobył m.in. pierwsze miejsce w ple-
biscycie na pozytywne miejsce w Warszawie. 

dziennikarska enklawa
Na obszarze między ulicami Bednarską, Wybrzeżem 

Kościuszkowskiem, Dobrą i Nowym Zjazdem stanie no-
wy gmach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. 
Obecnie wydział ten wykorzystuje kilka budynków roz-
mieszczonych w różnych częściach Warszawy. – Myślę, że 
to będzie diametralna zmiana, przede wszystkim ogrom-
nie poprawi się komfort studiowania i pracy. Pracownie 
będą bardzo nowocześnie wyposażone, a sale wykłado-
we przestrzenne i dobrze oświetlone – mówi prof. Janusz 
Adamowski, dziekan WDiNP. Nowoczesny kompleks ma 
powstawać w trzech etapach. Najpierw w północnej czę-
ści terenu stanie budynek główny. W gmachu o wysokości  
14 m znajdą się dwie aule mieszczące po 200 osób, 13 sal 
wykładowych i dziewięć seminaryjnych, trzy pracownie 
komputerowe, gabinety naukowe, pomieszczenia gospo-
darcze i techniczne oraz dwupoziomowy garaż podziemny. 
Przetarg na wybór projektanta wygrała pracownia archi-
tektoniczna Archimedia. Projektanci chcą zachować widok 
na panoramę Starego Miasta, Traktu Królewskiego i skar-
py warszawskiej, a nowa inwestycja ma harmonijnie wpi-
sywać się w ten krajobraz. To, kiedy rozpocznie się pierw-
szy etap budowy, zależy od uzyskania dotacji z funduszy 
strukturalnych UE bądź pozyskania sponsora.

Podczas drugiego etapu zostaną dobudowane dwa 
skrzydła. Jedno, z salą gimnastyczną i boiskiem do koszy-
kówki, powstanie od ulicy Dobrej, drugie – od Wybrzeża 
Kościuszkowskiego. Między nimi planowany jest zielony 
dziedziniec. Podczas trzeciego etapu budowy odnowiona 
zostanie elewacja oraz wnętrze dawnych Łaźni Teodozji 
Majewskiej. Budynek zostanie połączony przejściami pod-
ziemnymi z głównym gmachem kompleksu.

tradycyjna i nowoczesna asP
Przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 trwa rozbudowa 

gmachu Akademii Sztuk Pięknych i budowa nowego bu-
dynku uczelni. Autorem całego projektu architektonicz-
nego jest pracownia JEMS Architekci.

Budynek ASP został wzniesiony w latach 1911-1914. Na 
zdjęciach z międzywojnia widać okazały gmach z interesu-
jącą wczesnomodernistyczną fasadą północną. Po II wojnie 
budynek powiększono o jedną kondygnację, a fasadę pozba-
wiono wykuszy i okien z drobnymi podziałami. Ponieważ 
podwyższone zostało również ogrodzenie od ulicy, głów-
ny korpus gmachu szkoły praktycznie nie istnieje w świa-
domości warszawiaków. Jest jednak szansa, że niedługo się 
to zmieni. Najważniejszym założeniem obecnego projektu 
jest przywrócenie charakteru północnej fasady. Architekci 
zaplanowali także nadbudowę budynku o jedną kondygna-
cję, która będzie miała kształt nawiązujący do historyczne-
go dachu uczelni – dwuspadowy nad korpusem głównym 
i kopertowy nad częścią frontową. 

Nowy budynek w części frontowej ma mieć pięć kon-
dygnacji, zaś w głębi działki będzie wyższy – bryła auli 
ma wystawać ponad główny korpus. Między obydwoma 
obiektami zaprojektowano dziedziniec, który stanowić 
będzie przestrzeń półpubliczną, m.in. będą tu organizo-
wane wystawy, także studentów. A w nowym kompleksie 
uczyć się będą studenci wydziałów Rzeźby, Sztuki Mediów 
i Scenografii, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, two-
rzonego obecnie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną 
oraz Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji.

Gmach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  
stanie między ulicami Bednarską, Wybrzeżem Kościuszkowskim, 

Dobrą i Nowym Zjazdem
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Całkowita wartość projektu wynosi 54,4 mln zł.  
63 proc. tej kwoty pokrywa Europejski Fundusz Ro-
zwoju Regionalnego, 37 proc. – Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Prace mają się zakończyć 
w drugiej połowie 2013 r.

w koperniku jak w domu
Niewątpliwie wisienką na torcie uniwersyteckiego 

Powiśla jest działające od 2010 r.Centrum Nauki Kopernik 
– największe centrum nauki w Polsce i jedno z większych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego pierwowzorem 
było Exploratorium utworzone w 1969 r. w San Francisco 
przez prof. Franka Oppenheimera. Możliwość poznawania 
praw przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie do-
świadczeń na interaktywnych wystawach sprawia, że war-
szawskie Centrum już od momentu otwarcia odwiedzane 
jest przez tłumy ludzi. Nie bez znaczenia jest także archi-
tektura budynku i jego usytuowanie nad Wisłą. Jak mówi 
Jan Kubec, architekt z RAr 2 Laboratorium Architektury 
Gilner+Kubec, autor projektu CNK: Od początku naszą 
rolą było zbudowanie bezpiecznej ramy dla centrum na-
uki. Słyszę od zagranicznych gości, którzy znają przepięk-
ne Centrum Nauki w Walencji projektu Calatravy, że tam 
jest kompletnie nie do życia, natomiast u nas w Warszawie 
czują się dobrze. (…) Mam wielką satysfakcję, że CNK żyje. 
Tutaj pracownicy mogą wszędzie wiercić, czują się swobod-
nie, zarazem ci, którzy zwiedzają, też zachowują się, jakby 
byli w parku albo we własnym domu. Ten budynek nie jest 
wyniosłym pałacem sztuki (www.archirama.pl). Architekci 
uznali, że ostra krawędź miasta kończy się na ulicy Wybrzeże 
Kościuszkowskie, a Centrum Kopernik jest już takim ele-
mentem wyrzuconym z tego miasta, bardziej krajobrazowym, 
naturalną enklawą zapewniającą absolutną swobodę.

Budynek CNK składa się z dwóch modułów tworzą-
cych literę L oraz planetarium. Moduł A, usytuowany 
prostopadle do Wisły, przeznaczony jest na wystawy sta-
łe, a moduł B, równoległy do rzeki, mieści galerię dla mło-
dzieży, sale konferencyjne i biura. Budynek otacza Park 

Odkrywców z edukacyjnymi zabawkami oraz zaprojek-
towanym specjalnie dla tego miejsca systemem siedzisk 
i małej architektury.

Jeżeli na Powiślu pojawia się nowy budynek którejś 
z uczelni wyższych, to korzystają na tym nie tylko stu-
denci i pracownicy, ale cała okolica. Wzmaga się ruch na 
ulicach, rozwijają się małe firmy, knajpki i sklepy. Uśpione 
partery kamienic zamieniają się w atrakcyjne kawiarnie 
i restauracje, które latem wykorzystują zielone trawniki 
i skwery. Wzrasta liczba cieszących się dużą popularno-
ścią kawiarnio-księgarni, takich jak Czuły Barbarzyńca 
czy Tarabuk, które wpasowują się w klimat dzielnicy uni-
wersyteckiej. Bliskość centrum, przy jednoczesnym odse-
parowaniu od tłocznych głównych ulic, sprawia, że Powiśle 
jest jedną z najatrakcyjniejszych i najprężniej rozwijających 
się dzielnic Warszawy. 

Wielka atrakcja nie tylko dla obecnych i przyszłych 
naukowców, czyli Centrum Nauki Kopernik

Przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37 
trwa rozbudowa gmachu ASP i budowa 
nowego budynku uczelni
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Ciepła piątkowa noc. Brzęczenie dzwonka ledwo prze-
bija się przez dźwięki muzyki. Franek Łapiński ra-
zem z kilkoma tuzinami gości hucznie obchodzi  

27. urodziny. Kilka miesięcy temu przeprowadził się z Kabat 
na Powiśle. Razem z trójką przyjaciół wynajmuje wielkie 
przedwojenne mieszkanie na Dobrej. – Franek, to policja! – 
krzyczy z przedpokoju chłopak w hawajskiej koszuli. Muzyka 
cichnie. Gospodarz udaje się na pertraktacje ze służbami po-
rządkowymi. Po chwili wraca. – Wszyscy wychodzimy, bo 
jak nie, to dostanę 500 złotych mandatu – obwieszcza gło-
śno gościom. Franek nie wydaje się jednak zasmucony. To 
nie koniec imprezy. Trzysta metrów od jego domu znajduje 
się miejsce, gdzie można bawić się do rana i nikomu nie prze-
szkadza głośna muzyka. Franek prowadzi gości nad Wisłę. 
Na Tamce ruch w piątek o pierwszej w nocy jest większy 
niż w ciągu dnia. Uczestnicy urodzinowej prywatki prze-
chodzą przez Wybrzeże Kościuszkowskie, stają na brzegu, 
by rozeznać się w sytuacji. Widok, który się przed nimi roz-
tacza, jest imponujący. Tłum złożony głównie z dwudzie-
stoparolatków aż po horyzont wypełnia szczelnie schody 
nad Wisłą i wlewa się na zakotwiczoną tuż przy brzegu bar-
kę. Jej pokład funkcjonuje jako klub muzyczny. Pod białym  

baldachimem bawi się kilkaset osób. To Barka, dzieło Michała 
Borkiewicza i Pawła Górskiego. Popularny Borek i Bebech 
są właścicielami małego klubowego imperium, którego perłą 
w koronie jest bar Plan B na placu Zbawiciela. Barka działa 
od dwóch lat i jest największą letnią atrakcją Powiśla tego se-
zonu. Bezpieczeństwa bawiących się pilnuje dwójka ratowni-
ków WOPR-u w specjalnie urządzonym posterunku. Obok, 
na zasadzie symbiozy, działa kilka innych lokali o mniejszej 
renomie. Bawią się w nich ci, dla których na Barce nie star-
czyło miejsca. Granice między knajpami są jednak płynne,  
nie ma między nimi żadnych płotów. Wiślane bulwary to 
w pełni demokratyczne miejsce. Tłum ludzi rozlewa się na 
południe w stronę mostu Poniatowskiego i dalej aż do Portu 
Czerniakowskiego. 

– To chyba przez ten zmieniający się klimat tyle osób 
bawi się na dworze – mówi Bebech. Opalony na brąz, ubra-
ny w białą lnianą koszulę, z długą brodą, wygląda jak do-
świadczony kapitan żeglugi śródlądowej. – Zimy są dłuższe, 
a lato coraz krótsze i bardziej gorące. Ludzie chcą je maksy-
malnie wykorzystać. Nikt nie chce siedzieć w zamkniętym 
gorącym klubie. 

zabawa pod chmurką
 
Jan S∑piewak
W ciągu ostatnich lat nastąpił wysyp klubów na Powiślu. część z nich zlokalizowana jest wzdłuż brzegów  
– w efekcie tłum złożony głównie z dwudziestoparolatków aż po horyzont wypełnia szczelnie schody nad Wisłą 
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Jeszcze trzy lata temu miejsca do zabawy w plenerze 
można było policzyć na palcach jednej ręki. W 2010 r. 
kronikarka towarzyskiego i kulturalnego życia młodej 
Warszawy Agnieszka Kowalska pisała o wiślanych bul-
warach: nie jest przyjaźnie nad tą naszą rzeką. (...) nie ma 
na tych wiślanych nadbrzeżach dosłownie nic. No przynaj-
mniej na tym odcinku, który dziś przeszłam – od BUW-u do 
Cypla Czerniakowskiego. Dzisiaj te słowa brzmią jak ba-
jania starych górali. Na tym samym odcinku po trzech 
latach funkcjonuje kilkanaście obleganych knajp. 

Prawdziwy wysyp klubów oferujących rozrywkę na 
świeżym powietrzu zaczął się w 2009 r., gdy dwójka mło-
dych przedsiębiorców postanowiła spróbować swoich sił ja-
ko restauratorzy. Wynajęli i wyremontowali dworzec PKP 
Powiśle. Budynek, który powstał w latach 60. według pro-
jektu Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, po 
remoncie odzyskał swój modernistyczny czar. W środku 
było jednak zbyt mało miejsca, by pomieścić wszystkich 
chętnych, dlatego od początku jego integralną częścią stał 
się ogródek. Warszawa Powiśle promowała się pod hasłem 
„Kiosk z wódką i kulturą”. Niestety, imprezy w pewnej 
chwili wymknęły się właścicielom spod kontroli. W każ-
dy weekend cały końcowy odcinek Kruczkowskiego za-
mieniał się w jedną wielką prywatkę. W najbliższej okolicy 
pojawiły się dwa nocne sklepy, a do pobliskiej stacji Orlen 
ustawiały się niekończące się kolejki po alkohol. Przewaga 
amatorów mocnych trunków nad kierowcami była tak du-
ża, że pracownicy musieli wywiesić ogłoszenie: zapłata za 
paliwo bez kolejki. Straż Miejska długo nie reagowała, aż 
rok temu urządziła nalot. Siedemdziesiąt mandatów wy-
stawionych w ciągu jednej imprezy oraz wniosek o pozba-
wienie koncesji sprawiły, że właściciele Warszawy Powiśle 
musieli zacząć egzekwować prawo o zakazie konsumpcji 
alkoholu pod chmurką. 

Rok przed Warszawą Powiśle powstał Plac Zabaw na 
Agrykoli – również dzieło właścicieli Planu B. Wynajęli oni 
od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania nieczynny 
publiczny szalet i zamienili go w bar. – Przez pierwsze dwa 

lata nic się nie działo. To, co wydarzyło się rok później, za-
skoczyło nas wszystkich – opowiada Jan Konopielko, któ-
ry pracował tam jako dozorca. W 2010 r. Plac Zabaw eks-
plodował. Nigdy dotąd w najnowszej historii Warszawy nie 
odbywały się tak wielkie i regularne imprezy pod chmurką. 
– Pamiętam takie, które potrafiły trwać non stop 48 godzin 
– wspomina Janek. Policja nie interweniowała. Pewnie dlate-
go, że imprezy, mimo wielkich tłumów, odbywały się w wy-
jątkowo przyjaznej atmosferze. W dodatku Plac Zabaw jest 
położony praktycznie pod Trasą Łazienkowską i w promie-
niu kilkuset metrów nie ma żadnych domów. 

Warszawska skarpa stanowiła doskonałą otulinę dla 
tego typu przedsięwzięć, które siłą rzeczy zakłócały ciszę 
nocną. Jednak napór budownictwa mieszkaniowego wymu-
sił ograniczenie rozwoju tego pasa rozrywki. Kolejnym na-
turalnym obszarem wolnym od nocnej ciszy stały się bul-
wary. – Wisła to strefa spokoju i natury, nie czujesz tutaj 
zgiełku miasta. W dodatku dla ratusza to idealne rozwią-
zanie. Kanalizuje w ten sposób miejski gwar, który gdzie in-
dziej często wywołuje konflikty – tłumaczy Kuba Oudak, 
student ASP i menedżer klubu Pomost 511. Pomost 511 wy-
różnia się na tle innych miejsc, które powstały tego lata nad 
Wisłą i zarazem może wskazywać przyszły kierunek rozwo-
ju klubów na Powiślu. Jako jedyny oprócz nocnych rozrywek 
oferuje również atrakcje wodne. – Każdy może trzymać na 
naszym pomoście swoją łódkę, przycumować. Chętni mo-
gą również wypożyczyć łódź ze sternikiem albo zrobić kurs 
na patent żeglarza jachtowego – opowiada Kuba. 

Do klubów na Powiślu ściąga cała Warszawa, ale co-
raz więcej gości to mieszkańcy samej dzielnicy. – Powiśle 
zmieniło swój charakter. Coraz więcej mieszka tu młodych 
ludzi, którzy wprowadzają się zwabieni rozrywkową ofertą 
i bezpośrednią bliskością centrum – kończy Kuba. O piątej 
nad ranem impreza nad Wisłą dobiega końca. Franek jest 
zmęczony, ale zadowolony. Siedzi na kamiennych schod-
kach. Nad Pragą wstaje słońce. – To były najlepsze urodzi-
ny. Jutro też tu wrócę – śmieje się. 

W końcu zaczęła się sobota.

Klub Cud nad Wisłą pojawił się w wakacje 2010 r.

Na Barce w piątkowe i sobotnie wieczory bawi się kilkaset osób
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O wyjątkowości Powiśla każdy zakochany w nim 
mieszkaniec mógłby opowiadać godzinami i każ-
dy z opowiadających zwróciłby zapewne uwa-

gę na inny aspekt życia tej części Śródmieścia. Jednych  
porywa bohaterska przeszłość Powiśla – heroiczna  
postawa załogi powiślańskiej elektrowni we wrześniu  
1939 r. i podczas okupacji czy bojowe zasługi mieszkań-
ców w czasie Powstania Warszawskiego. Inni podkreślą 
ekologiczny aspekt mieszkania w tej części miasta, peł-
nej zieleni i spokoju. Są też i tacy, dla których istotny jest 
fakt, że to tu znalazły swoje siedziby liczne klubokawiar-
nie będące ważnymi punktami kulturalno-towarzyskie-
go życia Warszawy. Zdaniem kochających Powiśle miesz-
kańców, już każdy z tych powodów z osobna wystarczy, by 
uznać je za nietuzinkowe i magiczne. Dzięki takim właśnie  
pasjonatom powstały „Powiślenia”.

Pierwszy festiwal odbył się 3 października 2009 r. 
i wzięły w nim udział różne instytucje i organizacje, m.in.: 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Powiśle, 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Teatr Ateneum, 
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Azji i Pacyfiku, Dom 
Sióstr Urszulanek, fundacje, szkoły, księgarnie, kluboka-
wiarnie, studio tańca i pracownia witraży. Lista współtwór-
ców i partnerów w ciągu pięciu lat jeszcze się wydłużyła. 

„Powiślenia” to przede wszystkim mieszkańcy Powiśla 
– mówi Katarzyna Federowicz, współtwórczyni festiwa-
lu. – Podczas zeszłorocznego, czwartego festiwalu wspól-
nota mieszkaniowa z Dobrej 24 zorganizowała wystawę 
zdjęć mieszkańców, pokazujących historię tego budyn-
ku z czasów Powstania Warszawskiego. Odbyło się też 
spotkanie z samymi mieszkańcami domu – świadkami 
i uczestnikami tamtych wydarzeń. 

Ważnym partnerem przy organizacji festiwalu jest 
Oddział Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, któ-
ry w tym roku obchodzi swoje 45-lecie. Jego założyciel-
ką i długoletnim prezesem była Zofia Wóycicka (rocz-

Organizatorzy pierwszych „Powiśleń”: Katarzyna Federowicz, 
Dorota Obidniak i Patryk Czaplicki oraz chór z Zielonki

Rafał Dajbor
Festiwal „Powiślenia” – coroczne święto Powiśla i Solca, czyli tej części Warszawy, która leży między 

Wisłą a skarpą wiślaną i rozciąga się od Trasy WZ do Trasy Łazienkowskiej – obchodzi w tym roku 

mały jubileusz: pięciolecie istnienia
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nik 1900), która w 1937 r. – ex aequo 
z Mirą Zimińską – zajęła pierwsze miej-
sce w pierwszym konkursie „Warszawa 
w kwiatach”, zainicjowanym przez pre-
zydenta Stefana Starzyńskiego. Po woj-
nie Wóycicka przez długie lata zabiegała 
o wznowienie konkursu, co ostatecznie 
udało się w 1984 r. Zmarła w Warszawie 
w 1999 r. To, że Zofia Wóycicka jest dziś 
patronką placu przed szpitalem na Solcu, 
u zbiegu czterech ulic: Solec, Czerwonego 
Krzyża, Jaracza i Dobrej, jest już zasługą dzisiejszej prezes 
TPW Oddział Powiśle – Elżbiety Wolffgram. Prowadzony 
przez nią od dziewięciu lat powiślański oddział to je-
den z najbardziej prężnych oddziałów TPW. Dzięki nie-
mu od 2008 r. warszawiacy mogą m.in. uczestniczyć 
w „Powiślańskich spotkaniach pod chmurką”, czyli spa-

cerach po dzielnicy z profesjonalnym przewodnikiem. 
TPW jest także twórcą „Święta ulicy Smulikowskiego”, 
imprezy, której powodzenie stało się ważnym impulsem 
do stworzenia „Powiśleń”. Staraniem Elżbiety Wolffgram 
park położony pomiędzy Solcem, Ludną, Kruczkowskiego 
i aleją 3 Maja otrzymał bliską dziecięcym sercom patronkę  
– Janinę Porazińską. Dla dzieci i młodzieży oddział 
Powiśle systematycznie organizuje w szkołach koncerty 
słowno-muzyczne, a w jego siedzibie przy ulicy Świętego 
Franciszka Salezego 4 czynna jest stała ekspozycja poświę-
cona Bohdanowi Grzymale-Siedleckiemu, znanemu var- 
savianiście i przewodnikowi turystycznemu. Oddział  
wydaje też kwartalnik „Na Powiślu” i cykl książek 
„O Powiślu trochę więcej”. 

Powiśle to miejsce pełne sprzeczności – z jednej 
strony, jest tu jeszcze wielu mieszkańców pamiętają-
cych czasy wojny, z drugiej zaś nowoczesna biblioteka  
i odwiedzane tłumnie przez studencką brać lokale spra-
wiają, że ten kawałek Warszawy wydaje się być miejscem 
stworzonym dla ludzi młodych. Powiśle, choć wciśnięte 
między Łazienki Królewskie a Starówkę, choć przecięte 
kolejową linią średnicową, jest dla swoich mieszkańców 
najprawdziwszą małą ojczyzną.

Akcja Grupy 
Okołofotograficznej

Koncert  
Natalii Przybysz

Konkurs na 
najlepszy wypiek

Pracownia florystyczna 
Metaflora na skwerze  
przy ulicy Kopernika

Warsztaty w teatrze 
Ateneum

Kawiarnia Kafka 
zaprasza na 

„Powiślenia“
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Z notatnika miastoluba

Maria Terlecka

Takich widoków w Peerelu nie 
było. Nie do pomyślenia, żeby na 
chodnikach, w podwórkach, w bra-
mach, na skwerach, plażach, na mo-
stach, pod mostami, na dachach,  
w piwnicach, na antresolach, pod 
filarami, na tarasach, pod sklepa-
mi, pomnikami stały stoły, krze-
sełka i serwowano jedzonko, picie, 
na gorąco, zimno, wegetariańsko, 
kiełbasiano, kaszankowo, ekspery-
mentalnie, tradycyjnie, na talerzach, 
w miseczkach, w bochnach chleba, 
kokilkach, w papierze, na plasti-
ku, na miejscu i na wynos. Miasto 
w okupacji stolików, krzeseł, leża-
ków i parasoli. Nie tylko knajpy, 
ale nawet sklepiki zajmują chodni-
ki lub trawniczki i serwują, co tam 
mają pysznego. We wnętrzach pa-
lić nie wolno, ale na powietrzu kop-
cić fajki można. Zatem popielnicz-
ki są na stołach.

UFO z jajecznicą

WWW.NAC.GOV.PLNARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

180 TYSIĘCY 
ZDJĘĆ ONLINE

REKLAMA 

Okolice Nowego Światu zajęte 
przez ławy, siedziska. Komu chłod-
no, temu kocyk, komu twardo, te-
mu poduszeczka. Coś jest gratis, 
coś promują, pozwalają degusto-
wać, zniżka na to lub tamto i kieli-
szeczek wiśniówki na deser na koszt 
firmy. Są gazety, książki, gry. Nawet 
galerie sztuki wystawiają leżaki, że-
by po trudach oglądania odsapnąć, 
przejrzeć albumy.

Snują się po mieście zapachy pie-
czonego mięsiwa, frytury, przypalo-
nej na grillu kiełbasy, słodkie wonie 
ciast. Głodny, a bez forsy przecho-
dzień może dostać pomieszania zmy-
słów: wzroku, węchu, a nawet słuchu 
od dźwięków skwierczącego tłusz-
czu. Jedynie sklepy monopolowe sto-
lików nie wystawiają. Spożywanie 
alkoholu w obrębie sklepu zabro-
nione, zatem pijaczkowie piją w bra-
mach, parkach, w krzakach.

Teatromani wiedzą, że teatralne 
bufety to mizeria. Zjeść tam moż- 
na batonik, popić coca-colą, a na go-
rąco podają herbatę lub kawę. Aliści 
i w teatralnym foyer zachodzą już 
zmiany. Bufet teatru Studio wy-
szedł na powietrze. Pod arkadami 
przed spektaklem „UFO. Kontakt” 
serwowano gotowane wegetariańs- 
kie pyszności, sałatki, owoce. Mię-
dzy misami z jadłem stała patelnia 
zasilana prawdopodobnie energią  
z kosmosu, a na niej ziemianin (zio-
mal) smażył jajka. Ktoś zażyczył  
sobie jajecznicę z sześciu jaj. Dos-
tał. Standard to sadzone z dwóch. 
Najedzony widz z trudem poko-
nywał liczne schody na widownię  
w malarni. Z ulgą padał na krze- 
sło i bez oporu poddawał się metafizy- 
ce spektaklu Iwana Wyrypajewa.
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Już pierwsze godziny powstania dla wielu mieszkańców 
Warszawy, zwłaszcza tych, dla których jego wybuch był 

zaskoczeniem, okazały się tragedią. Wyznaczenie przez 
dowództwo Armii Krajowej godziny „W” na 17.00 spra-
wiło, że duża liczba osób została odcięta od swoich bli-
skich podczas powrotu z pracy, zakupów. A to był do-
piero początek...

Już trzeciego dnia powstania na ulicach Woli by-
ło pusto. Idąc do akcji, spotykaliśmy tylko nasze od-
działy. Podwórza, domy, mieszkania były wymarłe. 
Najbardziej żywy, zaludniony, był cmentarz, na którym 
staliśmy – pisał po wojnie Stanisław Jankowski „Agaton” 
(„Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”, 
Warszawa 1980). Od pierwszych godzin powstania 
Warszawa stała się areną zbrodni dokonywanych przez 
oddziały niemieckie – ofiarami byli zarówno cywile, jak 
i złapani powstańcy. Wieczorem 1 sierpnia rozstrzela-
no mieszkańców domu przy ulicy Powązkowskiej 41. 
Nieudany atak wolskich oddziałów na Kole zakończył 
się wymordowaniem rannych. 

Największe straty w pierwszych dniach walk po-
niosły Ochota i Wola. Punkt kulminacyjny nastą-
pił w „czarną sobotę” 5 sierpnia. Tylko na Woli za-
bito, według szacunków, 50 tys. ludzi. 5 sierpnia 1944 r. 
przy ul. Staszica nr 4 wraz z mieszkańcami domu sie-
działem w piwnicach. W pewnym momencie wpa-
dli Niemcy i wypędzono nas – zeznawał we wrześniu 
1944 r. Jan Bęcwałek, jeden ze świadków masakry 
(w: „Documenta Occupationis Teutonicae. Zbrodnia 
niemiecka w Warszawie w 1944 r.”, Poznań 1946).  
– Przy wyjściu wydzierano rzeczy, które mieliśmy  

Od euforii  
po wściekłość
Ludność cywilna podczas walk
powstańczych
Sebastian Pawlina

Kiedy na początku sierpnia 1944 r. gen. Nikolaus von Vormann pytał SS-Gruppenführera Heinza Reinefartha 
o sytuację w Warszawie, usłyszał: „co mam robić z cywilami? Mam mniej amunicji niż jeńców”

63 dni Powstania Warszawskiego

z sobą. Oddzielano kobiety i mężczyzn. Kobiety pędzono 
w kierunku ul. Działdowskiej. W grupie mężczyzn zo-
stałem przeprowadzony na podwórze domu ul. Staszica 
nr 15. Spędzono tam kilkuset mężczyzn i wkrótce roz-
poczęto egzekucję. 

O tym, jak dramatyczna była sytuacja, informuje – 
publikowany wielokrotnie w różnych opracowaniach 
– meldunek płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława” 
z godzin porannych 6 sierpnia: Npl paląc kolejne do-
my – wycina ludność na Woli. (...) Szykuje się olbrzy-
mia tragedia tak jak historyczna rzeź Pragi. Robię, co 
mogę, by tę tragedię zmniejszyć, przepycham ludzi przez 
Powązki – postaram się trochę na Stare Miasto, ale co 
robić z tą masą młodzieży bezbronnej? Jeśli możecie 
dziś pomóc – to szybko – godzin zostało niewiele. Kijem  
nikogo nie obronię.

Nie tylko Wola i Ochota poniosły straty w pierwszych 
dniach. Często zapomina się o tym, co działo się na tere-
nach, których nie udało się opanować stronie polskiej, jak 
chociażby w „dzielnicy niemieckiej”. Do dzisiaj np. nie 
wiadomo, ile dokładnie osób w czasie powstania straci-
ło życie w gmachu gestapo w alei Szucha 25.

Niemcy już po kilku dniach walk postanowili ogra-
niczyć przeprowadzanie egzekucji. Nie chodziło jed-
nak o żadne względy humanitarne. Uznano zwyczaj-
nie, że wojsko nie ma ani czasu, ani środków na to, 
aby rozprawić się ze wszystkimi złapanymi. Na rozkaz  
gen. Ericha von dem Bacha, głównodowodzącego  
oddziałami pacyfikacyjnymi, najpierw miano zaprze-
stać rozstrzeliwania kobiet i dzieci, a po pewnym cza-
sie także i mężczyzn. Rozkazy te nie znalazły jednak 
potwierdzenia w rzeczywistości. Po upadku każdej  
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kolejnej dzielnicy nadal dochodziło do masowych zbrod-
ni. Niemal za każdym razem straty po stronie polskiej – 
głównie wśród cywilów – wynosiły kilka tysięcy osób.

Sytuacja mieszkańców Warszawy, którzy uniknęli 
egzekucji, z dnia na dzień stawała się tragiczniejsza. 
Dzień mija jak zwykle w wielkiej monotonii. Cerowanie 
podartej bielizny, zabijanie nieskończonej ilości much, 
trochę książek i drzemka poobiednia. Zaczynamy robić 
się złośliwi, jedno denerwuje się na drugie, jakby pono-
siło winę za przymusowy areszt domowy. Najgorsze są 
własne myśli, które nawiedzają nas często w chwilach 
bezczynności. Zawikłana sytuacja polityczna, brak wo-
dy, możliwość pożaru, obawa przed wypadami Niemców, 
którzy siedzą nam tuż pod bokiem. Nie wiem, do cze-
go prowadzi nasza droga – kiedyś do zwycięstwa i chwa-
ły, to pewne, ale kto z nas tego doczeka – pisała 14 sierp- 
nia Danuta Nogajewska, mieszkanka kamienicy przy 
ulicy Koszykowej 28, w swoich wspomnieniach, które 
w 2011 r. opublikowała „Karta”.

W tamtym okresie Śródmieście Południowe i tak by-
ło oazą spokoju w porównaniu z tym, co działo się ledwie 
kilka dni wcześniej na Woli, przez drugą połowę sierpnia 
na Starym Mieście czy później na Czerniakowie. Z cza-
sem jednak i tam, wraz ze zbliżaniem się Niemców, sytu-
acja robiła się coraz groźniejsza: Chodzimy po wodę wśród 
trzasków rozpryskujących się pocisków, pod obstrzałem broni 
maszynowej i myślimy tylko o tym, żeby jak najwięcej wia-
der napełnić cennym płynem i w całości donieść je do domu 
– czytamy w tym samym dzienniku pod datą 23 września. 
– Dwanaście godzin wyczekiwania w kolejce to nie byle co, 
a zdarza się, że z trudem zdobyty kubełek wody wyleje się, 
gdy się przebiega skurczonym we dwoje pod barykadą albo 
doznaje nagłego wstrząsu pod wrażeniem rozpryskującego 
się po drugiej stronie ulicy pocisku.

Brak wody, elektryczności i jedzenia. Przepełnione piw-
nice. Nieustanny ostrzał artyleryjski i bombardowania. 
Strach przed Niemcami i strach o najbliższych. Brak środ-
ków opatrunkowych i lekarstw. Problemy z pochowaniem 
zabitych. W takich warunkach ludność cywilna wytrzyma-
ła ponad dwa miesiące. Zapłaciła cenę straszliwą. Dzisiaj 
jej straty oblicza się na prawie 150 tys. zabitych.

***
Pierwszy powstaniec! – krzyknęliśmy. – A wiesz, Mironku, 

że ja bym mu się oddała – powiedziała do mnie Irena w za-
chwycie przez firankę. Tak pisał w swoim „Pamiętniku 
z Powstania Warszawskiego” Miron Białoszewski pod da-
tą 1 sierpnia. W ten prosty sposób znakomicie oddał at-
mosferę, jaka panowała wówczas w Warszawie. Atmosferę 
euforii, w której powstańcy z miejsca stali się bohaterami 
uwielbianymi niemal przez wszystkich warszawiaków.

Jednym z najpowszechniejszych obrazów pierwszych dni 
sierpnia 1944 r. w Warszawie, jakie wyłaniają się ze wspo-
mnień i meldunków wojskowych, jest budowa barykad. 
Powstawały one z płyt chodnikowych, kamieni, worków 
z piaskiem, mebli, wagonów tramwajowych – co tylko było 
pod ręką. Konstruowali je wspólnie żołnierze z cywilami. 
Tych drugich nie trzeba było specjalnie do tego nakłaniać. 
Każdy chciał mieć choćby niewielki wkład w zwycięstwo, 
w które na początku nikt nie wątpił. Przyszedł rozkaz bu-
dowania barykad. Polacy w chwili poważnej i decydującej są 
naprawdę godni podziwu. Barykady powstały w mgnieniu 
oka. Kobiety, mężczyźni, wszyscy znosili, co się dało – zano-
towała 2 sierpnia Danuta Nogajewska. Podobny wydźwięk 
miały również dokumenty władz wojskowych i cywilnych. 

Ślub sanitariuszki Haliny Trojtler  
i plutonowego podchorążego Jana Biegi
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Powstanie Warszawskie

Antoni Chruściel „Monter”, dowódca powstania, pisał 
w swojej odezwie z 2 sierpnia o nastroju wywołującym ra-
dosne zamglenie oczu. Z kolei Jan Stanisław Jankowski, de-
legat Rządu RP na Kraj, w piśmie skierowanym m.in. do 
prezydenta, podkreślał entuzjazm młodzieży, wszechobec-
ny posłuch wobec wojska, zapał i  ofiarność...

Chętnie dzielono się także jedzeniem. Bardzo szyb-
ko zaczęto organizować kuchnie dla żołnierzy. Stanisław 
Likiernik ze Zgrupowania „Radosław”, który swój szlak 
bojowy zaczął na Woli, wspomina po latach w książce 
„Diabelne szczęście czy palec Boży?” (Lublin 2004) lud-
ność tej dzielnicy, która przynosiła, co miała najlepszego: 
chleb, konfitury... Co tylko mogła. Ze wzruszeniem opo-
wiada o przemarszu swojego oddziału ulicą Okopową:  
Ja maszerowałem przy Stasinku Sosabowskim z thompso-
nem pod pachą. Garbarze, uszczęśliwieni widokiem wojska 
polskiego, poznając eks-kolegę, wrzeszczeli: – Cześć Stach, 
brawo, hurra! – Byłem dumny i szczęśliwy, chyba jedyny 
raz w czasie dwóch miesięcy powstania.

Jednak już przed upływem pierwszego tygodnia 
walk atmosfera wokół powstania zaczęła się zmie-
niać. Coraz trudniejsze położenie militarne, zbrodnie 
niemieckie, o których pogłoski rozchodziły się po ca-
łym mieście, tragiczne warunki życia pod nieustającym 
ostrzałem – wszystko to wpływało na nastawienie cywi-
lów wobec powstańców.

7 sierpnia w jednym z meldunków wywiadu informo-
wano dowództwo o nastrojach na Starym Mieście, gdzie 
morale spadło do poziomu ledwie dostatecznego i gdzie moż-
na było usłyszeć: Wyście nas zniszczyli i zgubicie. Takie sło-
wa powstańcom trudno było zapomnieć. Tomasz Sikorski, 
żołnierz Zgrupowania „Radosław”, pisał we wspomnie-
niach opublikowanych w ostatnim wydaniu „Pamiętników 

żołnierzy baonu AK Zośka” (2013), że nie naloty, ostrzał 
artyleryjski, czołgi i granaty były straszne. To tylko szar-
pie na strzępy nasze ciała, ale na to jesteśmy przygotowani 
– podkreślał. Tym, co faktycznie uważali za groźne, był 
fakt, że barykady nie wyrastają już wznoszone rękami cy-
wilów w parę minut, jak było w pierwszych dniach. Już nie 
jesteśmy powstańcami, już nikt na nas nie mówi: „To na-
si!”. Nikt nas już nie wita, nikt nie częstuje. Jesteśmy ban-
dytami. Przez nas płoną ich domy, przez nas muszą dnie 
i noce spędzać w piwnicach, przez nas nie mają co jeść. Pracę 
ich całego życia pożera płomień. Giną setkami, tysiącami. 
To przez nas.

Z kolei Leszek J. Wójcicki, również od „Radosława”, 
w swoim „Życiu na stos” (Londyn 1985) pisał, że wielu 
żołnierzy chciało krzyczeć, płakać lub tupać nogami z gnie-
wu. Nie wolno im było jednak tego robić. Mieli obowią-
zek wykazywać się spokojem, opanowaniem i rozsądkiem. 
Musieli zasklepić się w sobie, zacisnąć usta i milczeć. A to 
nie było łatwe...

17 sierpnia w Cafe Mocca przy ulicy Daniłowiczow-
skiej 2 ludność cywilna obiła podchorążego. Oddziały 
„Radosława” wchodzące na Stare Miasto na jednej z ulic 
przywitano kwiatami w doniczkach. Nikt ich jednak im 
nie wręczał – wręcz przeciwnie, kilku powstańców dosta-
ło nimi w głowę. Leszek J. Wójcicki wspominał, że ludzie 
pluli za żołnierzami przechodzącymi piwnicami, gdy ci 
nie patrzyli. Sam płk Jan Mazurkiewicz „Radosław”, jed-
na z legend Powstania Warszawskiego, miał ponoć spo-
tkać pewnego razu kobietę, która złapała go, krzycząc „To 
on! To ten, co zabił mojego Jasia!”.

Niestety wypadki złego traktowania zdarzały się i po 
drugiej stronie. Raporty wojskowe donosiły o pobiciach 
cywilów, grożeniu im bronią, nielegalnych rekwizycjach. 

Życie w piwnicy
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Problemem było także nadużywanie przez pojedynczych 
żołnierzy alkoholu, o czym pisał w rozkazie z 18 sierpnia 
Antoni Chruściel. Wystarczyło kilka negatywnych przy-
kładów, aby konsekwencje ponosili wszyscy, także ci nie-
winni. Zdarzały się też sytuacje naprawdę niebezpiecz-
ne. 25 sierpnia grupa cywilów, którzy znaleźli schronienie 
w kościołach na Nowym Mieście, postanowiła przejść na 
stronę niemiecką. Do sztabu mjr. Stanisława Błaszczaka 
„Roga” udała się delegacja. W trakcie ostrej wymiany zdań 
zagrożono im, że jeśli spróbują przejść na stronę niemiec-
ką... wojsko zacznie strzelać! Tłumaczono to później ko-
niecznością dbania o morale oddziałów, które nie broni-
łyby samych murów. 

Do szczególnie drastycznych wypadków doszło 31 sierp-
nia. Już od rana w rejonie Świętojerskiej, Koziej i Freta 
ludność rozwieszała białe flagi. Były one szybko ściąga-
ne przez wojsko, które nakłaniało ludzi do powrotu do 
piwnic. Z czasem jednak ruszyli oni w kierunku barykad 
znajdujących się na ulicach Freta i Bonifraterskiej. Przy tej 
pierwszej wycofali się po oddaniu przez powstańców sal-
wy ostrzegawczej. Ale już na Bonifraterskiej nic ona nie 
dała. W takiej sytuacji oficer dowodzący placówką, bojąc 
się, aby Niemcy nie uzyskali drogi wejścia na obszar zaję-
ty przez Polaków, zaczął strzelać w tłum! Padli ranni i za-
bici, reszta się rozpierzchła. Mimo to tego dnia Starówkę 
opuściło kilka tysięcy ludzi.

W drugiej połowie sierpnia zaczęły się pojawiać obawy, 
czy uda się utrzymać nastroje ludności na dotychczasowym 
poziomie. Walki trwały jeszcze prawie półtora miesiąca. 
W tym czasie oczywiście dochodziło do różnych incyden-
tów, które w warunkach powstańczej Warszawy były nie 
do uniknięcia. Mimo wszystko zarówno ludność cywil-
na, jak i powstańcy potrafili wspólnie przeżyć ten kosz-
mar, pomagając sobie i wspierając się nawzajem.

***
Na sam koniec czekał ich jeszcze dramat wypędzenia 

i obozów. Pierwsze grupy Niemcy wyprowadzali z miasta 
już w sierpniu, kiedy to rozpoczął się exodus ludności Woli 
i Ochoty. Najpóźniej, bo dopiero po upadku powstania, 
Warszawę opuścili ci, którzy schronili się w Śródmieściu. 
Historycy oceniają liczbę wypędzonych na 600-650 tys.

Po raz pierwszy zetknęłam się z obozem koncentracyjnym 
– pisała 6 października Danuta Nogajewska. – Straszne, 
straszne i jeszcze raz straszne. Drzwi zamknęły się za nami 
i pozostała nieprzyjemna świadomość niewoli. Zamknęli nas 
w olbrzymiej hali maszyn w nieczynnej już fabryce w Ursusie. 
I tak spędziliśmy noc, siedząc na plecakach w brudzie i ku-
rzu (…). A co nas czeka? Już w ciągu tego jednego dnia wę-
drówki zmieniłyśmy się nie do poznania, jesteśmy brudne, 
wymizerowane i małe są widoki na to, że wytrzymamy ten 
narzucany nam tryb życia. 

Po kapitulacji powstania Niemcy postanowili zniszczo-
ne podczas walk miasto zamienić w ruinę. „To miasto ma 
całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie 
jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu 
– mówił 12 października 1944 r. Heinrich Himmler.  
– (...) Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamen-
tów. Pozostaną tylko urządzenia techniczne i budynki 
kolei żelaznej”. W ciągu ponad trzech miesięcy od zakoń-
czenia walk Niemcy zburzyli pozostałą zabudowę lewo-
brzeżnej Warszawy. W trakcie 63 dni powstania zniszczo-
ne zostało 25 proc. budynków. Łączny bilans wojennych 
zniszczeń to strata 84 proc. zabudowy miasta. W stycz-
niu 1945 r. rozpoczęły się powroty. Warszawiacy wracali 
nie do miasta, tylko w ruiny. Z tym samym zapałem, ja-
ki pozwalał im walczyć mimo dysproporcji sił, z tym sa-
mym zawzięciem, które umożliwiło im przetrwanie po-
wstania – zabrali się do odbudowy Warszawy.

Ludność cywilna

Dziecko urodzone podczas powstania
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Powstańcy pomagają w opuszczaniu zagrożonej dzielnicy
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Działo się to 1 sierpnia 1944 roku, godzina była,  
dokładnie pamiętam, 4 min. 15 po południu. Byli u mnie 
Maliszewscy i Myszka Zakrzewska. Lekcja się nie od-
była, mówiliśmy o sztuce, wtem usłyszałem auto, które 
zajechało jak gdyby pod nasz dom. (…) Z auta wysko-
czył uzbrojony oficer niemiecki z żołnierzem, wpadli do 
bramy i niemal po chwili wybiegli z powrotem, wsko-
czyli do auta i odjechali. Dziwnie podejrzanie wyglą-
dał pośpiech tych Niemców. (…) Stało się! Jeszcze nie 
było piątej, jak syreny zaczęły ryczeć – a po chwili usły-
szeliśmy strzały i pękające granaty. Powstańcy atako-
wali elektrownię bronioną przez Niemców – tak reży-
ser i pedagog teatralny, twórca konspiracyjnego Studia 
Aktorskiego Iwo Gall zapamiętał moment wybuchu 
Powstania Warszawskiego. I dodawał w następnym 
zdaniu: 1 sierpnia 1944 r. studio przestało istnieć.

Wielu wybitnych artystów zginęło podczas walk po-
wstańczych. Wielu zaś młodych powstańców okazało się 
w późniejszych latach wybitnymi postaciami polskiego 
teatru, telewizji, kina i radia. Przyjrzyjmy się losom nie-
których z nich.

zginęli…
Już w pierwszych dniach powstania, 6 sierpnia, zginął 

Mariusz Maszyński. Był artystą wszechstronnym  
– na początku fascynował się architekturą i tę dziedzinę 
studiował, szybko jednak odkrył swoje aktorskie powo-
łanie. Występował m.in. w teatrach: Polskim, Małym, 
Narodowym i Ateneum, grając u tak wybitnych reżyse-
rów, jak Juliusz Osterwa, Leon Schiller, Karol Borowski, 
Edmund Wierciński, Aleksander Węgierko. Dał się za-
pamiętać jako znakomity Cyrano de Bergerac (1932) 
i Papkin z Fredrowskiej „Zemsty” (1933). Był też zna-
nym aktorem filmowym, a także dramatopisarzem. 
Wraz z bratem, Julianem Krzewińskim, wymyślił hi-
storię opracowaną potem w formie scenariusza pod ty-
tułem „Każdemu wolno kochać” i zagrał w tym filmie  
jedną z głównych ról, obok Adolfa Dymszy. Maszyński 
był znaną postacią okupacyjnej Warszawy, występo-
wał często podczas konspiracyjnych koncertów recy-
tatorskich w prywatnych mieszkaniach. Przez wiele  
lat opowiadano, jakoby rodzinę Maszyńskich w bestial-
ski sposób (poprzez poderżnięcie gardeł) zamordowali 

aktorzy 
w Powstaniu 
Warszawskim
Rafał Dajbor

Powstanie Warszawskie

Łączniczka Irena Kwiatkowska ps. „Basia” wśród oficerów grupy Północ, 1944 r.

Mariusz Maszyński i Barbara Ludwiżanka 
w przedstawieniu „Wszystkie prawa zastrzeżone”, 1935 r.

Józef Orwid i Jadwiga Smosarska w spektaklu 
„Dobra wróżka”, 1931 r.
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kolaborujący z hitlerowcami Ukraińcy. Aktor i jego ro-
dzina zostali jednak po prostu zastrzeleni we własnym 
mieszkaniu na Ochocie.

Trzynastego sierpnia stracił życie józef orwid, je-
den z ważniejszych aktorów charakterystycznych polskie-
go kina lat międzywojennych. Nigdy nie był tzw. gwiaz-
dą, tworzył za to znakomite, zapadające w pamięć kreacje 
drugoplanowe i epizodyczne. Orwid poniósł śmierć w zda-
rzeniu, które przeszło do historii jako wybuch czołgu-pu-
łapki na Starówce (w rzeczywistości pojazd nie był czoł-
giem, lecz specjalnym wozem bojowym przeznaczonym do 
przenoszenia ładunków wybuchowych). Kiedy powstań-
cy jechali ulicami pośród radujących się ze zdobycia nie-
mieckiej maszyny mieszkańców, doszło do niesamowitej 
nawet jak na wojenne warunki masakry – w eksplozji zgi-
nęło ponad 300 osób, kilkaset zostało rannych. Fragmenty 
ciał ofiar zawisły na parapetach i gzymsach, powpadały do 
mieszkań, niektóre szczątki ludzkie odnajdywano nawet 
na położonych znacznie dalej ulicach. W pamięci war-
szawiaków to wydarzenie pozostało jako wybuch czoł-
gu-pułapki wywołany zapalnikiem czasowym. Wielu hi-
storyków skłania się jednak ku tezie, że wybuch nastąpił 
przypadkowo, na skutek wypadnięcia z pojazdu skrzy-
ni z materiałami wybuchowymi. Od 1992 r. każda kolej-
na rocznica tego zdarzenia obchodzona jest jako Dzień 
Pamięci Starówki.

Dzień po Józefie Orwidzie śmierć poniósł Franci-
szek Brodniewicz. Był on, obok Eugeniusza Bodo 
i Aleksandra Żabczyńskiego, czołowym amantem pol-
skiego kina międzywojennego, a sławę przyniosła mu  
rola Waldemara Michorowskiego w filmach „Trędowa-
ta” (reż. Juliusz Gardan) i „Ordynat Michorowski”  
(reż. Henryk Szaro). Kariera Brodniewicza to swoisty 
ewenement – w czasach, gdy dla niemal każdego akto-
ra podstawowym i dającym największą satysfakcję ar-
tystyczną miejscem pracy był teatr, a film traktowa-
ny był niejednokrotnie dość pogardliwie, jako li tylko 
maszynka do zarabiania pieniędzy, artysta zdecydował 
się postawić właśnie na X muzę. Grywał oczywiście na  

deskach scenicznych, ale zdecydowanie faworyzował ki-
no i dziś to właśnie Brodniewicza można uznać za pierw-
szego polskiego aktora stricte filmowego.

Franciszek Brodniewicz nie zginął wprawdzie na sku-
tek eksplozji czy postrzału, ale mimo to aktora należy wpi-
sać na listę tych, którzy ponieśli śmierć w powstaniu. Od 
wielu lat cierpiał na chorobę wieńcową. Zmarł na zawał 
serca w swoim mieszkaniu przy ulicy Złotej 73, gdy tuż 
obok okien jego mieszkania wybuchła niemiecka bomba 
lotnicza. Miał 52 lata.

ina Benita była aktorką, o której dziś mówiłoby się 
„symbol seksu”. Urodziła się jako Janina Ferow-Bułhak 
w Kijowie w roku 1912. Od początku lat 30. dzieliła swój 
czas i talent między stołeczne teatrzyki rewiowe (m.in. 
Morskie Oko i Femina) a kino. Do wybuchu wojny zagrała 
w 16 filmach. Obdarzona urodą i seksapilem towarzyszy-
ła na ekranie najprzystojniejszym amantom tamtych cza-
sów. Lata wojny okazały się dla Benity czasem tragicznym. 
Występowała w teatrach jawnych, weszła też w związek 
uczuciowy z oficerem Wehrmachtu, Austriakiem, z któ-
rym w 1943 r. wyjechała do Wiednia. Owego oficera na 
początku 1944 r. wezwano do Warszawy. Po przyjeździe 
oboje zostali natychmiast aresztowani przez Niemców za 
„przestępstwo rasowe” (tzw. Rassenschande, czyli zhań-
bienie rasy). On trafił na front wschodni, ona na Pawiak, 
gdzie na świat przyszedł jej syn. Z więzienia wyszła  
31 lipca 1944 r. Widziano ją, gdy wraz z czteromiesięcz-
nym synkiem schodziła do kanału na Starym Mieście. 
I choć co jakiś czas pojawiały się sensacyjne informacje, że 
aktorka mieszka w Wiedniu, a nawet, że zmarła w Buenos 
Aires dopiero 1 sierpnia 2000 r., to faktem pozostaje, iż 
od chwili zejścia do kanału nikt już Iny Benity nie wi-
dział. Wszystko wskazuje więc na to, że ani ona, ani tym 
bardziej jej dziecko nie przeżyli wędrówki kanałami, zaś 
sierpień 1944 r. podawany jest we wszystkich źródłach ja-
ko data jej śmierci.

Maria Przybyłko-Potocka – to nazwisko zapi-
sało się w historii polskiego teatru złotymi zgłoskami. 
Urodziła się w Krakowie 23 marca 1873 r. Dwadzieścia 

Franciszek Brodniewicz i Jadwiga Smosarska 
w filmie „Dwie Joasie”, 1935 r.

Ina Benita w filmie „Ludzie Wisły”, 1937 r.
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lat później debiutowała na scenie. Szybko stała się naj-
lepszą z najlepszych; piszący jej biografię teatrolodzy 
nie wahali się nazywać jej najwybitniejszą polską aktor-
ką po Helenie Modrzejewskiej. Zafascynowany pięk-
nem i aktorskim talentem artystki Arnold Szyfman, 
z którym Przybyłko-Potocka związała się prywatnie, 
specjalnie dla niej – jak głosiła pogłoska – zbudował 
w 1913 r. Teatr Polski przy ulicy Karasia. Przyjaciel 
Szyfmana, Ludwik Hieronim Morstin, wspominał,  
że cała rzecz zaczęła się w Zakopanem, gdzie latem  
1906 r. Przybyłko-Potocka i Szyfman razem wypo- 
czywali. Wielka aktorka miała ponoć westchnąć, jak 
to by było cudownie, gdyby miała w Warszawie swój 
własny, niezależny teatr, na co Szyfman odrzekł z pełną 
powagą, że tak właśnie niebawem się stanie. Opowieść 
Morstina przytacza w swojej książce „Sylwety i wspo-
minki” Henryk Szletyński. Mało który z widzów cho-
dzących dziś do Teatru Polskiego wie, że u jego począt-
ków stoi tak romantyczna legenda, być może zresztą 
całkowicie prawdziwa.

Maria Przybyłko-Potocka zginęła 30 sierpnia. Na skutek 
fali uderzeniowej po wybuchu bomby jedne z drzwi w jej 
mieszkaniu zostały wyrwane z zawiasów i przygniotły ak-
torkę. Obrażenia okazały się śmiertelne. Pochowana zo-
stała w zbiorowej powstańczej mogile przy ulicy Odyńca. 
Do powtórnego jej pogrzebu doprowadził nie kto inny jak 
Arnold Szyfman. Zachowały się wstrząsające relacje opi-
sujące, jak Szyfman po powrocie z wojennej tułaczki oso-
biście zaglądał w twarze rozkładających się ekshumowa-
nych zwłok i skrupulatnie oglądał resztki okrywających  
je ubrań, poszukując wśród nich doczesnych szczątków 
swojej towarzyszki życia. W 1946 r. ciało Marii Przybył-
ko-Potockiej spoczęło na warszawskich Powązkach.

walczyli…
Długo byłoby wymieniać tych, którzy podczas walk po-

wstańczych byli pełnymi młodzieńczego zapału ludźmi, 
gotowymi iść w bój i walczyć z okupantem. Wśród nich 
należy wymienić zbigniewa rakowieckiego, ak-
tora uznawanego w drugiej połowie lat 30. za wielkie od-
krycie teatru i kina. Przed wojną zdążył zagrać w kilku fil-
mach, zaś karierę teatralną rozpoczął na deskach operetki, 
skąd ściągnął go do Ateneum sam Stefan Jaracz, powie-
rzając mu role Hrabiego Almawiwy w „Cyruliku sewil-
skim” i Oliwiera w „Szczęśliwych dniach”. Na początku 
sierpnia Niemcy osaczyli i rozbili oddział, w którym wal-
czył Rakowiecki. Lekko ranny aktor został rozstrzelany 
5 sierpnia. Miał 31 lat.

Epizod powstańczy znaleźć można w biografiach wielu 
polskich artystów teatru, którym dane było przeżyć woj-
nę. W powstaniu brał udział tadeusz Fijewski. Jak 
pisał Henryk Szletyński w cytowanej już książce: Po woj-
nie wszyscy musieliśmy wypełniać kwestionariusze weryfi-
kacyjne; każdy z nas oświadczał, co robił podczas okupa-
cji. W kwestionariuszu Fijewskiego napisano jego ręką, że 
pracował jako chłopiec na posyłki i sprzątający w restaura-
cji Fortuna przy ulicy Wspólnej i że awansował potem na 
kelnera. Jednak nie zamknęła się na tym jego karta okupa-
cyjna. Był żołnierzem w Powstaniu Warszawskim, wal-
czącym o wolność Ojczyzny, poznał ciężkie więzienie i naj-
cięższe obozy: Pawiak, Oranienburg, Dachau.

Powstańcem był też doskonale pamiętany po dziś 
dzień, a przez wielu uważany wręcz za aktora kultowe-
go zdzisław Maklakiewicz. Późniejszy inżynier 
Mamoń z „Rejsu” walczył pod pseudonimem „Han-
zen” w batalionie „Kiliński” i także został wywieziony  
w głąb Niemiec, skąd powrócił do Polski w drugiej połowie  

Powstanie Warszawskie

Maria Przybyłko-Potocka, 1933 r.

Zbigniew Rakowiecki, lata 30.

Tadeusz Fijewski, lata 70.
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1945 r. Powstańcze zasługi aktora zostały docenione wie-
le lat po jego śmierci (aktor zmarł w 1977 r.) – 2 sierpnia 
2009 r. prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył 
Zdzisława Maklakiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za osiągnięcia w działalności 
na rzecz rozwoju polskiej kultury”. Powstańcami byli tak-
że m.in. Feliks chmurkowski, leszek herdegen, 
tadeusz kosudarski, Bogdan niewinowski 
i andrzej Łapicki, który jako młody, debiutujący w la-
tach wojny aktor występował w podziemnych przedsta-
wieniach teatralnych, recytując poezję Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego. Był także aktorem Teatru 
Żołnierskiego Biura Informacji i Propagandy Komendy 
Głównej Armii Krajowej.

Walczyły również kobiety. Znana z licznych ról filmo-
wych i występów w Teatrze Syrena helena grossówna 
służyła podczas powstania w stopniu porucznika i pod 
pseudonimem „Bystra” dowodziła oddziałem kobiecym 
sformowanym w ramach batalionu „Sokół”. Ona także 
nie uniknęła wywózki do Niemiec. Grossówna to jedna 
z niewielu polskich aktorek, które mając w dorobku wie-
le ról w kinie lat międzywojnia, znalazły też swoje miejsce 
w kinematografii Polski Ludowej, choć w kinie powojen-
nym nie odzyskała nigdy swojej pozycji gwiazdy, jaką cie-
szyła się przed wojną. Debiutowała na ekranie w roku 1935 
rolą w „Kochaj tylko mnie” u boku Kazimierza Junoszy- 
-Stępowskiego. Grała w tak znanych produkcjach, jak „Dodek 
na froncie”, „Piętro wyżej” czy „Paweł i Gaweł”. Po wojnie 
była ulubioną aktorką drugoplanową Janusza Nasfetera.  
Po raz pierwszy pojawiła się u tego reżysera w roku 1960 ja-
ko matka jednej z bohaterek nowelowego filmu „Kolorowe 
pończochy”. Poza tym wystąpiła u niego jeszcze w trzech 
filmach. Były to: „Mój stary” (z jedyną niekomediową  

rolą główną Adolfa Dymszy), kryminał „Zbrodniarz i pan-
na” z Ewą Krzyżewską i Zbigniewem Cybulskim w ro-
lach głównych oraz dramat psychologiczny „Niekochana” 
z Elżbietą Czyżewską. Ponadto Grossówna zagrała matkę 
Jacka i Placka (grali ich Lech i Jarosław Kaczyńscy) w fil-
mie Jana Batorego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”. 
Zmarła 1 lipca 1994 r. w wieku 90 lat.

Choć w walkach Powstania Warszawskiego bra-
ły też udział m.in. danuta szaflarska i irena 
kwiatkowska, najbardziej dziś znaną ze swo-
jej powstańczej przeszłości polską aktorką jest alina 
janowska, która pod pseudonimem „Alina” dzia-
łała jako łączniczka w batalionie „Kiliński”. Artystka 
z pełną prostotą wyznała w jednym z wywiadów (doda-
tek specjalny „Rzeczpospolitej”, 2004): Jestem aktorką 
od wesołych rzeczy. Zdążyłam się przyzwyczaić do tej opi-
nii. Rozmowa na temat wojny i Powstania Warszawskiego 
jakoś rzadko wchodziła w grę. Żyłam w takich czasach, 
że udział w patriotycznym zrywie, jakim było Powstanie 
Warszawskie, uważałam za swój normalny obowiązek 
i starałam się go wypełnić najlepiej, jak mogłam. Janowska 
nie ukrywała także tego, że udział w powstaniu wiązał 
się nie tylko z wypełnieniem patriotycznego obowiąz-
ku, ale też i ze straszliwymi przeżyciami, które na długo 
pozostały w jej psychice: Od lat związana jestem z war-
szawskim Teatrem Syrena i zawsze dojeżdżałam tam uli-
cą Marszałkowską, choć znacznie wygodniej byłoby przez 
aleję Szucha. Ta jednak, jak wiadomo, wiąże się z najbar-
dziej mrocznymi wspomnieniami – mówiła w tym samym 
wywiadzie. I dodawała: Pamiętam, jak Andrzej Wajda 
zaproponował mi udział w filmie „Samson”. Z przefar-
bowanymi włosami grałam Żydówkę, która zgłasza się do 
gmachu gestapo właśnie przy alei Szucha. W czasie jedne-
go z ujęć zaczął padać śnieg. Wszyscy schowaliśmy się więc 

aktorzy

Andrzej Łapicki, lata 70.

Zdzisław Maklakiewicz, lata 50.

Helena Grossówna, 1939 r.
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O Powstanie pan pyta
              I czy było warto?
Czy jestem zdrowa i jak
              mi się żyje.
Żołnierz nie pyta o to,
               czy warto,
Żołnierz za kraj się bije!

Mieszkam teraz w Świdnicy.
                 To miłe miasto,
Z Warszawą nie łączą
                  już mnie żadne sprawy.
Ciągle jestem dumna z naszej Stolicy,
Ale już nie ma mojej Warszawy!

A oto fotografia. Ona mi została,
Jest tamtych dni realną częścią.
To na dzień przed ślubem,
Dwa dni przed Jego śmiercią.
Porucznik „Brzoza” z baonu „Brody”
Wciąż stoi z uśmiechem
                  Ze swoim Em-Pi,
Przez lat kilkadziesiąt pozostaje młody.

Nasz ślub powstańczy często mi się śni.
Te czarne kruki, przeklęte „sztukasy”
Zrzuciły bombę na placówkę Jurka.
Ich wycie przeraźliwie często
                       Ze snu budzi.

Niewiele z kamienicy wtedy pozostało.
Pamiętam płomienie, dym
                         i krzyki ludzi.
I Jego bezwładne, skrwawione
                         ciało.

Jaki przystojny na tej fotografii.
Nie widzi wcale, jak zmienił się świat.
Jestem bardzo stara
                         I tak się zmieniłam.
A on jak wtedy – ma dwadzieścia lat.
Ale niedługo znowu się spotkamy!
Jakaż to radość będzie bezmierna!
I śmiało spojrzę mężowi w oczy,
Bo pozostałam mu wierna.

do środka. Doznałam wstrząsu, bo poczułam zapach tych 
sal, które znałam z czasu wojny. Przed kamerą pojawiłam 
się więc w nastroju adekwatnym do tego, co czuła moja boha-
terka. Dodajmy na koniec, że 16 kwietnia tego roku Alina 
Janowska skończyła 90 lat, zaś jeszcze do niedawna grała 

Pomnik Łączniczki AK w Józefowie  
jest jedynym w Polsce monumentem 

wzniesionym jako wyraz hołdu dla kobiet 
– żołnierzy pełniących służbę w latach  

II wojny światowej 

w popularnym serialu „Złotopolscy”. Debiutem filmowym 
aktorki były natomiast „Zakazane piosenki” Leonarda 
Buczkowskiego, film, w którym Powstanie Warszawskie 
było jednym z głównych, dramatycznych wątków.

Środowisko artystyczne Warszawy poniosło podczas 
wojny dotkliwe straty. Zatrzymało się normalne aktorskie 
życie wyznaczane rytmem prób, premier, przedstawień 
i dni zdjęciowych, wielu artystów zginęło, wielu wyjecha-
ło… Runęły teatry, uczelnie aktorskie, teatralne archiwa 
i magazyny. Bohaterstwo wielu polskich aktorów, których 
„rekwizytem” w tamtych tragicznych czasach był karabin 
lub granat, zasługuje na pamięć i szacunek. Podobnie jak 
tragiczna śmierć tych, którzy zginęli jako cywile.

Powstanie Warszawskie

Wywiad z łączniczką
Zdzisław Michał Kaminski

Zdzisław Michał  
Kamiński debiutował  
w latach 60. Uprawia poezję 
satyryczną i liryczną, pisze 
limeryki, fraszki, aforyzmy, 
jest laureatem licznych kon-
kursów poetyckich. Wydał 
trzy zbiory utworów  
(„Popołudnie fauna”, „Era 
Wodnika”, „Skończyły się 
żarty”). Był jednym z czoło-
wych autorów Kabaretu 
Olgi Lipińskiej, dla którego 
napisał 33 piosenki.

Po drugiej wojnie, jak wie-
lu warszawiaków, przez  
kilka lat mieszkał poza sto-
licą. Uczęszczał do liceum 
w Świdnicy, gdzie czwartą 
część uczniów stanowiła 
młodzież pochodząca 
z Warszawy. To właśnie 
w Świdnicy spotkał dawną 
łączniczkę z powstania.  
Tak powstał ten wiersz.

Danuta Szaflarska w spektaklu „Złote czasy  
zacnego króla Karola”, 1957 r.

Alina Janowska, 1968 r.
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Hubert Kuberski: Jest Pan z urodzenia warszawiakiem.
Stanisław Aronson: – Tak jak mój ojciec i dziadek.  

Urodziłem się w Warszawie w 1925 r. Później, między 
1931 a 1939 r., mieszkaliśmy w Łodzi, ale często bywa-
liśmy w Warszawie, odwiedzając babcię i stryjów.  
Warszawa nie była mi więc tak zupełnie nieznana.

Jak zapamiętał Pan to przedwojenne miasto?
– Niestety, zapamiętałem zaledwie jego fragmen-

ty. Jak kamienicę przy ulicy Senatorskiej 24, gdzie się 
urodziłem. Stała naprzeciwko Galerii Luksemburskiej, 
w której występował kabaret Qui Pro Quo, a dalej  
rozciągał się Ogród Saski – jako dziecko bawiłem się 
tam codziennie.

Pana dziadek był współwłaścicielem Pasażu Simonsa.
– Tak, ale ja przed wojną nigdy tam nie byłem. 

Dopiero na przełomie lat 1942 i 1943, gdy przez jakiś 
czas nikt z nas nie miał grosza przy duszy, wpadłem 
na pomysł, by odwiedzić administratora Pasażu i po-
prosić go o „pożyczkę” dla wnuka współwłaściciela. 
Pomysł bardzo spodobał się moim kolegom  
z konspiracji. Jednego dnia Leszek Rybiński  
(ps. „Pat”), Olgierd Cemerski („Remec”), 
Włodzimierz Cegłowski („Sońka) i ja („Rysiek”) 
przespacerowaliśmy się do Pasażu. Jego część  
– od strony Długiej – która nie należała  

do dziadków, już nie istniała, została zbombardo-
wana w 1939 r. Dotarliśmy do budynku od uli-
cy Nalewki, biuro administratora było na parterze. 
Wszedłem tam, grzecznie się przedstawiłem i wyja-
śniłem, co mnie sprowadza, dodając, żeby nie robił 
głupstw, bo na ulicy jest obstawa. Bez dyskusji dał mi 
jakąś sumę. Tak naprawdę, to nie byliśmy uzbrojeni, 
nie wolno było nam chodzić na spacery z bronią.

To było już w latach 40. A wcześniej, tuż po wybuchu wojny,  
Pana rodzina uciekła do Lwowa. Dlaczego po napaści Niemiec  
na Sowiety zdecydowaliście się przyjechać do Warszawy?

 – Pozostanie we Lwowie wydawało się niemożli-
we. Niemcy i Ukraińcy polowali na Żydów. Nie moż-
na było liczyć na to, że kobieta, która wynajmowała 
nam mieszkanie, nadal będzie chciała ryzykować  
życie. Ona prawdopodobnie zdawała sobie sprawę 
z tego, że jesteśmy Żydami.

W Warszawie znaleźliście się w getcie.
– Do getta warszawskiego przybyliśmy w okresie, 

gdy życie tam było jeszcze „znośne”, a ludzie mieli na-
dzieję na przetrwanie. W getcie skończyłem pierwszą 
klasę liceum i zacząłem drugą. Jednocześnie pracowa-
łem w fabryce. Z getta przed Gross Aktion zapamięta-
łem tłumy przechodniów. I straszliwą biedę, jakiej  
po „aryjskiej” stronie nie było widać.

„Rysiek” 
z Kedywu
Ze STANISŁAWEM ARONSONEM, 
oficerem Armii Krajowej,  
członkiem Kedywu Kolegium „A”,  
rozmawia Hubert Kuberski Stanisław Aronson z rodzicami i siostrą 

Janiną we Lwowie, 1940 lub 1941 r.
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Czy ktoś proponował tam Panu wstąpienie do żydowskiej 
konspiracji?

– W czasie mego rocznego mieszkania w getcie 
przy Chłodnej 36 nikt mi nie złożył takiej propozycji. 
Dopiero kiedy wybuchło tam powstanie – a ja byłem już 
po „aryjskiej” stronie, w konspiracji AK – zdałem so-
bie sprawę, że w getcie istniała konspiracja. Opierała się 
zresztą głównie na syjonistycznych organizacjach mło-
dzieżowych, do których nie należałem. Prawdopodobnie 
był to jeden z powodów, dla których nie nawiązałem 
kontaktu z jej przedstawicielami. Ani oni ze mną.

W styczniu 1943 r. znalazł się Pan w transporcie do Treblinki... 
– Wagon, do którego nas załadowali, był tak pełny, 

że nie można było się ruszać. Kiedy dopchałem się  
do małego okienka, podjąłem decyzję, by przy pierw-
szej okazji wyskoczyć z jadącego pociągu. Pociąg ru-
szył między 4 a 5 rano, ale już po kwadransie się za-
trzymał. Było jeszcze ciemno. Skoczyłem z wysokości 
3-4 metrów i ukryłem się pod pociągiem. Widziałem, 
jak strażnicy pilnujący transportu oświetlali „szpera-
czami” okolice wokół pociągu. Gdy reflektory zmie-
niły kierunek oświetlania, wstałem i przebiegłem kil-
kaset metrów przez pole. Zamierzałem dotrzeć do 
pobliskiego lasku, ale „szperacze” ponownie zaczęły 
oświetlać pole. Upadłem na ziemię i leżałem  
15-20 minut bez ruchu. Wówczas pociąg odjechał.

Jak to się stało, że po tej ucieczce został Pan zaprzysiężony  
w polskiej konspiracji?

– To był przypadek. Niemka, ciotka przyjaciółki  
mojej siostry Janki, która udzieliła mi pomocy i schro-
nienia, była związana z polską konspiracją. U niej po-
znałem mężczyznę, był to prawdopodobnie Józef 
Rybicki, ps. „Andrzej”, szef grupy bojowej Tajnej 
Organizacji Wojskowej i zastępca komendanta warszaw-
skiego Kedywu. Zaprzysiężony zostałem przez jego  
zastępcę, por. Tadeusza Wiwatowskiego, ps. „Olszyna”. 
Dostałem dokumenty na nazwisko Ryszard Żurawski.

Jak wyglądała organizacja konspiracyjna, w której zaczął Pan 
działać?

– „Grupa Andrzeja” (późniejszy Kedyw Kolegium 
„A”) to był oddział liczący około 75 żołnierzy, składają-
cy się z trzech plutonów, m.in. z „Grupy Żoliborz” pod 
dowództwem Stanisława Sosabowskiego, ps. „Stasinek”, 
mającej około 25 żołnierzy. Pluton ten dzielił się na pod-
oddziały (drużyny). Tak samo było z plutonami Woli: 
jeden z nich – „Żbik” – pod dowództwem Zdzisława 
Zajdlera, miał 20 żołnierzy podzielonych na trzy ze-
społy bojowe: Śródmieście, Czerniaków i Mokotów. 
Ja zostałem przydzielony do Czerniakowa. Było nas 
tam około dziesięciu. Zajmowaliśmy się wykonywa-
niem wyroków sądu podziemnego, akcjami zbrojny-
mi przeciw posterunkom niemieckiej policji i dywer-
sją. Wlewaliśmy np. chemikalia do zbiorników benzyny 
w ciężarówkach Schutzpolizei, co powodowało uszko-
dzenie silników. Czasami wrzucaliśmy do tych  

zbiorników detonatory z kilkugodzinnym opóźnie-
niem, ale to było niebezpieczne dla przechodniów. 
Uszkadzaliśmy też wagony poprzez wlewanie chemika-
liów do systemu hamulcowego – straty były ogromne.

Które akcje Kedywu szczególnie utkwiły Panu w pamięci?
– Jedną z nich było wysadzenie w sierpniu  

1943 r. głównego garażu niemieckiej poczty przy  
ulicy Ratuszowej, co widziała cała Warszawa, bo wrzu-
ciliśmy detonatory do wielkich podziemnych zbiorni-
ków. Całą akcję przeprowadziliśmy we dwóch z kolegą. 
Po zamknięciu garażu, ubrany jak robotnik, powie-
działem stróżowi, że zostałem przysłany do sprzątnię-
cia pomieszczeń. Czekałem z miotłą i taczką na kolegę, 
który przyniósł ładunki wybuchowe. Przystąpiliśmy 
do „sprzątania”, chodząc od jednego do drugiego po-
jazdu, potem do beczek z benzyną, a na koniec do  
podziemnego zbiornika benzyny. Po zaminowaniu 
obiektów usiedliśmy na wysokim dachu i czekali-
śmy na wybuch. Przez dwie godziny nic się nie działo. 
W końcu nastąpiła seria strasznych wybuchów. 

Również akcję w Skrudzie – odwetowe wysadze-
nie pociągu wojskowego na linii Warszawa – Mińsk 
Mazowiecki – pamiętam dość dobrze. Było to pierw-
sze tego rodzaju przedsięwzięcie całego Kolegium „A”, 
a zaczął je wybuch miny pod parowozem, unierucho-
miający pociąg. Potem ogień otworzyły kaemy, a po 
paru minutach podbiegliśmy do wagonów, wrzucając 
do nich granaty. Traumatycznym wspomnieniem jest 
dla mnie natomiast nieudana próba likwidacji Borysa 
Smysłowskiego z Abwehry, który miał nawiązać 
współpracę z AK – później z NSZ. Wówczas zginął 
„Żbik” – to był straszny cios po 10 miesiącach wspól-
nej walki stracić dowódcę. 

Najtrudniejszym zadaniem okazał się jednak prze-
prowadzony w listopadzie 1943 r. atak na niemieckie 
budy policyjne na wiadukcie mostu Poniatowskiego. 
Przewożono nimi Polaków z łapanek, których potem 
likwidowano lub wywożono na roboty do Niemiec. 
Nie mogę dokładnie określić, w ilu akcjach wziąłem 
udział. W każdym razie było tego sporo, bo musiałem 
zrezygnować z „przykrywki” – pracy blacharza – i cał-
kowicie zaangażowałem się w działania dywersyjne.

Był Pan jednym z 20 tys. Żydów ukrywających się w okupowanej 
przez Niemców Warszawie. Żyjąc po „aryjskiej” stronie, nie miał 
Pan już rodziny. Jak udało się Panu to wszystko przetrzymać?

– Dzięki moim kolegom z konspiracji nigdy nie czu-
łem się samotny. Łączyło nas – nie chciałabym, aby za-
brzmiało to zbyt pompatycznie – braterstwo krwi. To 
trudno dzisiaj zrozumieć. Poza tym koledzy, chociaż 
zdawali sobie sprawę z mojego żydowskiego pochodze-
nia, nigdy nie pozwolili sobie nawet na najmniejszą 
aluzję na ten temat. Muszę wyjaśnić, że ja do końca nie 
wiedziałem o śmierci rodziny. Chcę także podkreślić, 
że absolutnie nie byłem przedstawicielem „utajonego 
miasta” (tytuł książki Gunnara S. Paulssona).  

Powstanie Warszawskie
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Nie ukrywałem się, żyłem tak samo jak moi koledzy. 
Mam wrażenie, że niewielu Żydów miało taką moż-
liwość, dlatego moje losy nie są typowe dla Żydów 
w okupowanej Polsce. Wręcz przeciwnie.

Jak wyglądała okupacyjna rzeczywistość? Co pamięta Pan z ostat-
nich chwil przed całkowitym zniszczeniem miasta po powstaniu?

– Żyliśmy w ścisłym gronie. To byli głównie ludzie 
związani z konspiracją, nigdy nie chodziliśmy do kin 
czy kawiarni. Weekendy spędzaliśmy razem, przeważ-
nie w pałacach w Wilanowie, Natolinie lub w miesz-
kaniu Branickich przy ulicy Smolnej (naszą koleżanką 
z konspiracji była Beata Branicka, ps. „Atka”). Często 
nocowałem w „chińskim pokoju” w wilanowskim  
pałacu nawiedzanym przez duchy, które mnie jednak 
nie nękały. Z powrotem do miasta Braniccy wysyłali 
nas czterokonnym landem ze stangretem w liberii  
– Niemcy nigdy nas nie zatrzymali.

Moja praca w blacharstwie była krótka, ciągle 
w tym samym gronie. Zapewne na początku 1944 r. 
Kedyw załatwił mi pracę w Głównej Dyrekcji Lasów 
(Hauptateilung Försten). Zostałem pomocnikiem pol-
skiego buchaltera i miałem świetne niemieckie doku-
menty, nie bałem się łapanek. Miałem też dostęp do 
telefonu. Polak krył mnie, gdy wychodziłem na ak-
cje. Zamieszkałem w willi na Mokotowie, a siostra ko-
leżanki z pracy pomogła mi przygotować się do ma-
tury. Wiosną 1944 r. złożyłem ją w tajnym liceum 
prowadzonym przez siostry [Prywatne Komplety 
Pedagogiczne Sióstr Urszulanek]. Niestety, moja  
praca w Dyrekcji nie trwała długo, gdyż podczas  
akcji prawdopodobnie widział  mnie szef mojego  
działu, Niemiec. Z willą też rozstałem się po wsypie 
dwóch kolegów, którzy znali mój adres. Zamieszkałem 

w wynajętym wspólnie z „Remecem” pokoju przy  
ulicy 6 Sierpnia [obecnie Nowowiejska]. Ukończyłem  
także konspiracyjną Szkołę Podchorążych. 
Zdawaliśmy egzaminy, a na koniec wyższy oficer 
awansował nas na stopień kaprala podchorążego.

Na ile wy – konspiratorzy – byliście wtajemniczeni w działania  
organizacji? Czy znaliście nazwę oddziału i jego założenia 
programowe?

– O tym, że oddział nazywa się Kedyw Kolegium 
„A”, nie wiedzieliśmy aż do początku 1944 r. Nie czyta-
liśmy też żadnych założeń programowych, wykonywali-
śmy tylko zadania. Całkowicie ufaliśmy naszym dowód-
com. Mieliśmy głównie pojęcie o celu akcji i to wszystko. 
Nasi bezpośredni dowódcy nie wiedzieli dużo więcej. 
Pamiętam, że przed jedną z akcji „Żbik” nas zebrał i ob-
jaśnił moralną stronę ekspropriacji. Powiedział, że mię-
dzy tym, co robimy, a bandytyzmem jest bardzo cienka 
granica. I musimy zawsze zauważać, gdzie ona przebiega.

A kiedy otrzymaliście wiadomość, że wybuchnie powstanie?
– Zarządzenie o pogotowiu powstańczym dostali-

śmy tydzień przed wybuchem powstania, ale tak na-
prawdę w każdej chwili byliśmy gotowi do natych-
miastowych akcji. W każdym razie zorganizowaliśmy 
kwaterę, w której czekaliśmy na rozkaz o rozpoczę-
ciu powstania i skąd mieliśmy przekazać tę wiadomość 
innym kolegom wraz z informacją o miejscu zbiór-
ki całego Kedywu Kolegium „A”. Dowódca przydzie-
lił mi funkcję oficera łącznikowego w tej kwaterze. 
Ostateczny rozkaz dostałem 1 sierpnia z samego rana. 

Jaka była pierwsza akcja w czasie powstania?
– Mój szlak bojowy zaczął się od zbiórki  

w budynku Urzędu Celnego przy ulicy Inflanckiej,  
koło Dworca Gdańskiego. Wtedy całe Kolegium „A”  

Stanisław aronson

2 sierpnia, Wola. Czwarty od prawej 
Stanisław Aronson „Rysiek”. 

Wszyscy w niemieckich mundurach 
zdobytych w ataku na magazyny SS 

przy ulicy Stawki
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– Po wycofaniu się naszych kolegów ze Starego 
Miasta oczekiwaliśmy na Niemców. Kiedy wtargnę-
li do szpitala, nasi dotychczasowi jeńcy niemieccy, któ-
rzy leżeli tam razem z nami, ocalili nas przed rozstrze-
laniem, krzycząc, że myśmy ich uratowali. Myśleliśmy, 
że to cud. Opierając się na dwóch miotłach, znala-
złem się na ulicy, był piękny dzień. Na tych miotłach 
i jednej nodze pomaszerowałem razem ze starcami, 
dziećmi i kobietami w kierunku Pruszkowa. Panie 
z Czerwonego Krzyża stały na rogach i dawały nam 
pić. Na ulicach było pełno Niemców.

W drugiej połowie września do szpitala psychicz-
nie chorych, gdzie skierowały nas służby medyczne, 
przybyła delegacja Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, w której był Andrzej Potocki, znany mi 
z Wilanowa. Po zakończeniu wizyty wrócił po nas 
i ostrzegł przed planowanym śledztwem gestapo 
w szpitalu. Potem wywiózł nas do krewnych „Reny” 
[Maria Renata Brenstjern Phanhauser-Rostworowska] 
– majątku w Dalechowicach.

Jak Pan zapamiętał wyzwolenie? I czy to było wyzwolenie?
– Kiedy weszli Sowieci, wyrzucili nas z Dalechowic. 

Ruszyliśmy do mojego domu w Łodzi. Okazało się, 
że zarekwirowały go władze. Po strasznych awantu-
rach dano nam jeden pokój z łazienką. Mieszkaliśmy 
tam niezłą paczką – „Remec”, „Pat”, ja, „Machabeusz” 
[Staszek Likiernik], „Rena”, „Danuta” [Danuta 
Mancewicz], „Irys” [Irena Wnękówna-Kulczycka] i in-
ni. Zacząłem studia medyczne, ale dość szybko zrozu-
miałem, że system komunistyczny nie jest dla mnie. 
Incydent z oficerem sowieckim, który chciał mnie za-
aresztwać po sprzeczce u fryzjera, skłonił mnie do 
opuszczenia kraju. „Remec” odprowadził mnie na 
dworzec. To był smutny moment, milczeliśmy.  
Na koniec uścisnął moją dłoń i powiedział: „Rysiek, 
tylko ostatnie słowo. Nie zapominaj o nas. Staraj się 
nie mówić źle o nas – Polakach. Znasz prawdę lepiej 
niż wielu innych. Nie wszyscy odwrócili się od prze-
śladowanych. Wielu z nas pomagało”. Nigdy więcej nie 
zobaczyłem „Remeca”. Zmarł na gruźlicę w 1965 r.,  
ale nie zapomniałem jego ostatnich słów.

się poznało, nałożyliśmy biało-czerwone opaski,  
przypięliśmy orzełki. Stąd o godz. 17 skierowaliśmy 
się w stronę Umschlagplatz, który zdobyliśmy razem 
z magazynami SS, uwalniając 50 Żydów. To było  
nasze pierwsze zadanie jako oddziału dyspozycyjne-
go ppłk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Rano 2 
sierpnia pomaszerowaliśmy na Wolę. Ludzie stali na 
ulicach, witali nas kwiatami i płakali. Na Woli sta-
nęliśmy w dwupietrowym domu na rogu Okopowej 
i Żytniej (lub Leszna). Następnego dnia zaczęła się po-
ważna wojna, byliśmy cały czas na pierwszej linii. Od 
12 sierpnia walczyliśmy w ramach batalionu „Zośka”. 
Kilka dni wcześniej  zostaliśmy zmuszeni do wycofa-
nia się na Stare Miasto. Wtedy zostałem ranny odłam-
kiem pocisku z moździerza. Straciłem przytomność 
i obudziłem się w szpitalu.

Jaki był stosunek żołnierzy i oficerów Kedywu AK do informacji 
o wybuchu Powstania Warszawskiego?

– Wiedzieliśmy, że nasi przełożeni negatywnie od-
noszą się do idei powstania, co jednak nie zmniejszało 
naszego entuzjazmu i chęci do walki. Ale już 3 sierpnia 
zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że coś jest nie tak, bo 
większość jednostek powstańczych była nieuzbrojona. 
Kiedy ciężko ranny znalazłem się w szpitalu przy ulicy 
Długiej 7 (obecnie gmach Archiwum Głównego Akt 
Dawnych), mogłem już obserwować wśród moich to-
warzyszy niedoli wszechobecny pesymizm i narastają-
cą niechęć do dowódców. 

Kiedy pod koniec sierpnia pokonane polskie oddziały zaczęły się 
wycofywać ze Starówki, Pan wraz z innymi rannymi żołnierzami 
musiał pozostać w szpitalu na Długiej.

Stanisław Aronson ps. „Rysiek” (ur. 6 maja 1925 r.)  
po zakończeniu wojny zaangażował się w konspiracyjną działalność 
organizacji wojskowej NIE, której zadaniem było kontynuowanie 
walki o niepodległość Polski po 1945 r.  
Po zdekonspirowaniu uciekł z Polski i służył w II Korpusie  
gen. Andersa. Obecnie mieszka w Tel Awiwie. Jego historia została 
uwieczniona w biografii autorstwa Patrycji Bukalskiej „Rysiek 
z Kedywu. Niezwykłe losy Stanisława Aronsona” (Kraków 2009).

Powstanie Warszawskie

Władysław Bartoszewski, Stanisław Aronson i ówczesny prezydent 
Warszawy Lech Kaczyński podczas odsłonięcia tablicy upamiętniającej akcję 

Kolegium „A” z sierpnia 1944 r. przy ulicy Stawki, 2005 r.
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Pierwszy transport więźniów przybył do obozu 
7 sierpnia 1944 r. Byli to przerażeni i wyczer-
pani mieszkańcy Woli, którzy całą drogę poko-

nali pieszo. Do 16 stycznia 1945 r., kiedy to niemiec-
ka załoga Dulagu uciekła przed zbliżającą się ofensywą 
Armii Czerwonej, przez obóz pruszkowski przeszło 
około 650 tys. ludzi. W wyniku selekcji 150 tys. więź-
niów zostało wywiezionych na przymusowe roboty 
do Niemiec, a 60 tys. – do obozów koncentracyjnych. 
W halach warsztatów panowały tragiczne warunki by-
towe: przepełnienie, brud, robactwo, brakowało wody, 
toalet, a w obozowym „szpitalu” – leków i materiałów 
opatrunkowych. Szerzyły się epidemie tyfusu i czer-
wonki, zdarzały się przypadki śmierci z wycieńczenia 
i chorób. Przeprowadzane były egzekucje. 

Muzeum w Pruszkowie upamiętnia martyrologię 
więźniów Dulagu oraz bohaterstwo mieszkańców 
miasta i okolic wspierających uwięzionych. – Wnętrze 
muzeum nieprzypadkowo nawiązuje architekturą i wy-
strojem do hal warsztatów kolejowych, z których dzie-
więć zostało zamienionych na baraki obozowe – mó-
wi Małgorzata Bojanowska, dyrektor placówki. Wśród 
eksponatów znajdują się opaska pracownika obozowej 
kuchni, kubek i łyżki należące do więźniów, klucze wy-
rzucone na rampę kolejową przez wywożonych w głąb 
Rzeszy warszawiaków, ołowiane żołnierzyki, który-
mi bawiło się jakieś dziecko, i odręczny list Jarosła- 
wa Iwaszkiewicza dotyczący losu więzionych w obozie 
ludzi kultury. Przejmujące wrażenie robi replika frag-
mentu wagonu bydlęcego, jakim wywożono więźniów 

Dulag 121
– w drodze z piekła do piekła
Michał Górczyn∑ski

Pamiątki po więźniach, eksponaty 
dokumentujące obozowe życie 
i wspomnienia uczestników wydarzeń 
– wszystko to można zobaczyć 
i usłyszeć w Muzeum Dulag 121 
zlokalizowanym na terenie byłych 
warsztatów kolejowych w Pruszkowie. 
To tutaj w 1944 r. Niemcy spędzili  
do utworzonego przez siebie  
obozu przejściowego ludność 
z powstańczej Warszawy
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obozu na dalszą tułaczkę, i zrekonstruowany kanał słu-
żący do naprawy taboru kolejowego, wypełniony wa-
lizkami, tobołami z pościelą i odzieżą, naczyniami, za-
bawkami. – W każdej hali takie kanały służyły jako 
kloaczne doły, pełno w nich było gnijących odpadów, 
robactwa. Nad kanałami spali ludzie i toczyło się obo-
zowe życie – opowiada dyrektor Bojanowska.

Duża część ekspozycji to powiększone fotografie 
pokazujące exodus ludności Warszawy i życie w obo-
zowych warunkach. Poruszający jest widok kolumny 
przestraszonych ludzi idących do obozowych baraków, 
koczujących pod gołym niebem i czekających na selekcję 
czy długich kolejek ustawiających się po posiłek. Napis 
pod zdjęciem informuje, że zupą posilić się mogli tylko 
ci, którzy zabrali z sobą naczynia. Na innych kadrach  
– siostry zakonne pełniące służbę sanitarną i posługę sa-
marytańską. Wśród nich urszulanka Maria Tyszkiewicz, 
przełożona polskiego personelu medycznego. Niemcy da-
rzyli ją szacunkiem i zaufaniem, co pomagało jej w nie-
sieniu pomocy wysiedlonym. Warto zatrzymać się przy 
fotografii Izabelli Wolfram, współtwórczyni obozowej 
służby sanitarnej. Doktor Izabella, pełna ofiarności, le-
czyła chorych i rannych oraz organizowała szpitale po-
lowe w mieszkaniach prywatnych, gdzie umieszczano 
chorych wyprowadzanych z obozu. 

Uwagę zwracają też umieszczone na wysokości pierw-
szego piętra olbrzymie fotografie obozowych okien, z któ-
rych wychylają się więźniowie. W więziennej rzeczywi-
stości takie zachowanie było zabronione. Niezwykłym 
elementem scenograficznym jest makieta drewniane-
go płotu z przyklejonymi karteczkami informującymi 
o losie wywożonych z obozu. Na jednej z nich czytamy: 
Wyjeżdżamy z obozu, dokąd, Bóg jeden wie. Do wiado-
mości Aliny. Takie powiadomienia, wiszące w czasie woj-
ny na parkanie nieopodal rampy kolejowej, pomagały 
rodzinie zdobyć informacje o najbliższych.

W muzeum można wysłuchać wspomnień byłych 
więźniów i obejrzeć film Adama Gzyry „Dulag 121” 
dokumentujący tragedię przebywających w obozie 
i pomoc udzielaną im przez polskich lekarzy i sanita-
riuszki oraz mieszkańców Pruszkowa i okolic. Ci ostatni 
dostarczali żywność, bieliznę, pościel, lekarstwa, naczy-
nia kuchenne, udzielali schronienia tym, których udało 
się wyprowadzić z obozu. Organizatorem pomocy była 
miejscowa delegatura Rady Głównej Opiekuńczej kie-
rowana przez księdza Edwarda Tyszkę. 

Ekrany dotykowe pozwalają na samodzielne „po-
znawanie” Dulagu między innymi poprzez zdjęcia, 
okupacyjne ulotki, artykuły prasowe, biogramy osób 
związanych z obozem, sprawozdania, raporty i doku-
menty Polskiego Państwa Podziemnego. Wymownie 
brzmią słowa depeszy generała Leopolda Okulickiego 
z października 1944 r. powiadamiającego Centralę 
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Wypędzani ze swego miasta warszawiacy przed 
kościołem św. Stanisława na ulicy Wolskiej
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w Londynie, że Niemcy zdolnych do pracy wywożą w za-
mkniętych wagonach na roboty do Rzeszy, starców, dzie-
ci i chorych ładują w węglarki 60 t odkryte po 100 osób 
na jeden wagon i bez żadnego posiłku, na deszczu wie-
zie się przez 30 i więcej godzin bez możności opuszcza-
nia wagonu. Dużo ciężkich zachorowań. (…) Ludność 
ginie z głodu i zimna. 

Pruszkowska placówka, oprócz wystawy stałej zwią-
zanej z obozem Dulag 121, prezentuje ekspozycje cza-
sowe. Prowadzone są tu lekcje muzealne i warsztaty hi-
storyczne dla młodzieży, działa Klub Bardzo Młodego 
Historyka. Odbywają się spotkania z cyklu Literatura 
i Historia, pokazy filmów, wspomnieniowe wieczory 

historyczno-muzyczne. – Istniejące od czterech lat mu-
zeum pełni też funkcję terapeutyczną – mówi dyrek-
tor Bojanowska. – Przychodzą tutaj ludzie, którzy po 
wielu latach milczenia „otwierają się”, zaczynają mówić 
o swoich obozowych przeżyciach. Przez lata nikt się ni-
mi nie interesował, nie mieli okazji wyrzucić z siebie de-
monów przeszłości. Muzeum daje im tę szansę. 

Muzeum Dulag 121 zwraca się z prośbą o przekazywanie pa-
miątek, dokumentów, fotografii, wspomnień (pisemnych, audio 
lub wideo) związanych z obozem oraz informacji o osobach, 
które tu przebywały. Kontakt: Muzeum Dulag 121 w Pruszko-
wie, ul. 3 Maja 8a, 05-800 Pruszków; tel./faks: (22) 758 86 63, 
kom.: 696-591-295; www.dulag121.pl.

Dulag 21

Jedna z obozowych hal, 
do których trafiali 
warszawiacy

Fragment muzealnej ekspozycji Klucze wyrzucane na pruszkowską rampę  
przez wywożonych do Rzeszy warszawiaków
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Dla Tuwima, który we wspomnieniach miał skłon-
ność do mitologizowania i „ocieplania” wize-
runku rodzinnej Łodzi i w ogóle świata swojej 

młodości, wyprowadzka w 1916 r. do Warszawy wcale 
nie była wydarzeniem szczególnie dramatycznym. Jak 
wspominała jego siostra, Irena, młody Julek szukał tylko 
okazji, aby wyrwać się z dużego, ale ciemnego, wiecznie 
niedogrzanego i urządzonego bez gustu łódzkiego miesz-
kania Tuwimów przy ulicy św. Andrzeja. Przyczyną te-
go była też zapewne panująca tam atmosfera wiecznych 
nieporozumień między romantycznie usposobioną, za-
wiedzioną w swoich uczuciach, neurotycznie domaga-
jącą się miłości i uwagi matką a wciąż uciekającym od 
jej pretensji i rodzinnych obowiązków ojcem. Także sa-
mo miasto – wyrosłe w ciągu stu lat z zabitej dechami 
wioski na gigantyczną, ale budowaną bez serca i este-
tycznego zamysłu aglomerację – przerażało delikatne-
go poetę. Miasto, w którym pałace świeżych rublowych 
milionerów sąsiadowały ze skleconymi z byle czego le-
gowiskami nędzarzy, w którym powozy panów fabrykan-
tów,/ panów prezesów i bogaczy,/ zadowolonych posiada-
czy/ pałaców, banków i brylantów ochlapywały ulicznym 
błotem bałuckie limfatyczne dzieci (cytaty z „Kwiatów 
polskich”), biedaków o żółtych, wyniszczonych pracą, 
głodem i gruźlicą twarzach. Miasto, gdzie żydowscy, 

polscy, niemieccy, rosyjscy, a nawet czescy mieszkań-
cy wciąż czuli się przybyszami, którzy nie powinni za-
puszczać tu korzeni.

Definitywny wyjazd łódzkiego prowincjusza do nie-
odległej, choć przygniecionej niemiecką okupacją, ale 
jednak światowej Warszawy wzbudzał w nim – jak pisał 
później poeta w „Kwiatach polskich” – wielkie obawy:

Nie miałem serca dla Warszawy,
Gdy opuszczałem miasto Łódź (…)
I już mnie z Łodzi do Warszawy
Nie pociąg, lecz karawan wiózł,
I jak żałobnych wieńców szarfy
Zwisały strzępy trosk i trwóg:
Że jestem biedny i myszaty
I że w mieszkaniu będzie szczur.

A więc opuszczenie Łodzi to był jakby pogrzeb daw-
nego – choć zbyt ciasnego dla szerokiej duszy poety, ale 
bezpiecznego, bo znajomego – życia. Pogrzeb, który miał 
wprawdzie przynieść zmartwychwstanie, ale nie wiado-
mo: w niebie czy w piekle. 

Tymczasem w Warszawie zastrachany prowincjusz bar-
dzo szybko zmienił się w  gwiazdora. Najpierw brylował 
wśród zainteresowanych literaturą studentów Uniwersytetu 

Jarosław Górski
Warszawskie mieszkanie Juliana Tuwima przy ulicy Mazowieckiej 7  nawet w kryzysowych latach 30. nieustannie odwiedzali producenci filmowi, teatralni, właściciele wodewilów i kabaretów z propozycjami łatwej i przyjemnej roboty za bardzo przyzwoite pieniądze 

warszawy 
tuwima

2013 zosTał ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. 

w Tym roku PrzyPada 60. rocznica śmierci PoeTy

– zmarł 27 grudnia 1953 r. – oraz 100. rocznica  

Jego liTerackiego debiuTu – PublikacJi wiersza  

„Prośba” w „kurierze warszawskim”
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Warszawskiego, uczestników wieczorków autorskich i kółek 
dyskusyjnych, by w końcu, u progu niepodległości, stać się 
prawdziwą gwiazdą rozpoznawaną na ulicy nie tylko przez 
miłośników poezji, ale także przez czytelników ilustrowa-
nych czasopism, bywalców modnych kabaretów i kawiar-
ni, niezliczonych snobów. Sukces przyniosły mu może nie 
tyle pierwsze drukowane tomiki, ile właśnie występy przed 
tłumną kawiarnianą publicznością, recytowanie własnych 
wierszy w kabarecie Pikador, a później w innych kabare-
tach, niezliczone felietony, humoreski, satyry, a także wy-
wiady i zdjęcia w coraz liczniejszych gazetach, kolorowych 
pismach i pisemkach. Kiedy Warszawa po odparciu bol-
szewickiej inwazji odzyskiwała status i styl życia „Paryża 
północy” (przynajmniej w bogatym Śródmieściu), Tuwim 
był już rozpoznawany nie gorzej niż gwiazdy rewiowych 
teatrzyków czy nowego, lecz niezwykle już w Polsce po-
pularnego medium: filmu.

W latach 30., kiedy znakomita większość obywateli  
II Rzeczypospolitej doświadczała skutków potwornego 
kryzysu gospodarczego, mieszkanie poety na Mazowieckiej 
nieustannie odwiedzali producenci filmowi, teatralni, wła-
ściciele wodewilów i kabaretów z propozycjami łatwej i przy-
jemnej roboty za bardzo przyzwoite pieniądze. Jedną z ta-
kich wizyt wspominał, także pisujący scenariusze, Tadeusz 
Wittlin w książce „Ostatnia cyganeria” (LTW 2010): W ga-
binecie [Tuwima] siedzą ci sami dwaj finansiści, którzy bez-
skutecznie usiłowali mnie skłonić do wydania Emilii Plater za 
mąż za rosyjskiego oficera. (…) Nadal poszukują historyczne-
go scenariusza opartego na autentycznym wydarzeniu, przy 
czym utwór musi być patriotyczny z czasów carskiego zabo-
ru. Tuwim, oczywiście, nie ma w tej chwili żadnej koncepcji, 
lecz na wszelki wypadek zapytuje, ile interesanci zamierzają 
zapłacić. Panowie, którzy niedawno gotowi byli wybulić mi 
trzy tysiące złotych, teraz, w mojej obecności, muszą zaofiaro-
wać Tuwimowi znacznie więcej. Proponują zatem pięć tysię-
cy. Wizja tak nieoczekiwanie wysokiego honorarium działa 
na autora „Jarmarku rymów” olśniewająco. Pomysł na pa-
triotyczny film, historyczne wydarzenie z czasów carskiego 
zaboru Tuwim wydobywa jak z rękawa. I to nie tylko sam 
temat, lecz i frapujący tytuł. Filmowcy są oczarowani i wy-
kładają na biurko tradycyjne pięćset złotych zaliczki. Na wi-
dok tej sumy Tuwim podnosi się i intonuje: „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. Jego śpiew przedsiębiorcy przyjmują jako obja-
wienie wielkiego poety, który przed chwilą miał patriotycz-
ny przebłysk genialności i stają na baczność. Wspólna praca 
nad scenariuszem zajęła Tuwimowi i Wittlinowi tydzień, 
a potem jeszcze kilka dni, w ciągu których panowie doko-
nali „przeróbki dobrego scenariusza na zły”, czyli dostoso-
wali go do gustów niewybrednej publiczności. Suma pię-
ciu tysięcy złotych odpowiadała w latach 30. trzyletnim 
zarobkom wykwalifikowanego robotnika, można było 
za nią kupić średniej klasy auto. Warszawa stała się więc  
dla niedawnego przestraszonego imigranta miejscem bły-
skotliwej literackiej i towarzyskiej kariery, a także olśnie-
wająco zamożnego życia.

Warszawski sukces poety miał też jednak swój rewers. 
Jak twierdzi Piotr Matywiecki w książce „Twarz Tuwima” 
(W.A.B. 2007), poeta, bywalec najmodniejszych lokali 
i przyjaciel towarzyskiej śmietanki, nieustannie odczu-
wał powierzchowność i płytkość życia, jakbyśmy to dziś 
nazwali, „warszawki” (zmiażdżonej przez poetę w znako-
mitym „Balu w operze”). Poza tym gnębił go także „kom-
pleks dobrobytu”, czyli poczucie winy twórcy chroniącego 
się w luksusie przed bólem i nędzą świata, których powi-
nien doświadczać, skoro problemy te są tak ważne w je-
go dziełach. W „Wierszu z głuchym końcem” to właśnie 
Warszawa stała się synonimem sytego i pustego życia czło-
wieka pozbawionego codziennych trosk bliźnich:

Nie grzech, lecz obrzydliwość pusta:
Dobrobyt mój i bystra sława,
I lśniących rymów pełne usta,
I dowcip zwinny, i Warszawa.

Nie można jednak powiedzieć, że Tuwim nie przyglą-
dał się wnikliwie tej Warszawie, która nie miała szczęścia 
doświadczania sytego i lekkiego życia. Jego skłonność do 
liryczności i mitologizacji oraz fascynacja warszawskim 
folklorem nie łączyły się w miejską ludomanię czy ide-
alizację à la Wiech. Tuwim, jeszcze od czasów łódzkich, 
miejskiemu ludowi przypatrywał się z mieszaniną zainte-
resowania, nieco protekcjonalnej życzliwości oraz nieskry-
wanego przerażenia prostactwem i brzydotą życia, a nawet 
okrucieństwem jego relacji i obyczajów. Spójrzmy na przej-
mujący i arcywarszawski wiersz „Zośka-wariatka” z 1933 r. 
Jego bohaterka, mieszkanka zadymionej sutereny, młoda 
dziewczyna, z którą spracowana matka zarabiająca na ży-
cie praniem cudzych brudów i ojciec, obleśny prostak, roz-
mawiają wyłącznie za pomocą obelg i ciosów, ucieka z do-
mu, aby choć przez jedną noc doświadczyć lepszego losu. 
Kiedy pijana wraca do mieszkania, kiedy już ojciec zdzie-
lił ją krzesłem, a matka zwymyślała od ostatnich, umie to 
wyjaśnić tylko w taki sposób:

– A co? a co? możem miała z wami
Suche kluchy i czarny chleb gryźć?
Jak mnie inni karmią tłustościami,
To wolałam na zabawę iść,
Na zabawie tańczyć z fryzjerami!
Tam są wszystkie kawalery szyk,
W kolorowych kraciastych koszulach,
Każdy na mnie okiem tylko mig,
A król jeich Felek ze mną hulał!
Tłusty, pulchny, a pachnie jak róża,
A jak mówi – to oczy przymruża,
A jak tańczy – to słodko przytula
I ma wargi czerwone, ogniste,
A u niego forsy – Jezu Chryste!
Jak nie kochać fryzjerskiego króla?
A na czole ma zagięty lok,
A krawacik ma w groszki liliowe,
Komplimenty mi prawił co krok,
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Niby jakiejś babilońskiej królowej.
Tańczył ze mną – o tak, o tak – 
Patrzcie, starzy, jak mnie w siebie wgarniał!
Zaśpiewało mi serce jak ptak,
Zamroczyła mnie ta słodka męczarnia!
I już teraz będzie tylko śpiew,
Śpiew błagalny wszechmocnemu Bogu,
By dzieciątko wydał z moich trzew!
Córka wam się puściła, psiakrew,
Ale dziwką nie będzie na rogu!
I już teraz będzie tylko tan,
Straszny taniec Zośki obłąkanej
O tym, jak mnie po nocy pijanej
Huknął w pysk oblubieniec mój, pan,
Król fryzjerski, Felek ukochany!...

W świecie warszawskich suteren, chętnie postrzega-
nym przez pryzmat apaszowskiej ballady lub satyrycz-
nego felietonu Wiecha, miłość musi się skończyć zdzie-
leniem kochanki w pysk przez szykownego fryzjera. Ale 
Tuwimowska Zośka nie chce przyjąć tego do wiadomości. 
Wariuje, będzie od tej pory tańczyć i żebrać po podwór-
kach, nie chcąc pamiętać niczego poza tą jedną jedyną no-
cą, kiedy czuła się piękna, kochana, potrzebna. 

Zestawmy ten wiersz z podobnie warszawskim „Żydkiem” 
z 1925 r., w którym – sytuacja to w przedwojennej stoli-
cy codzienna – mały wariat-żebrak zawodzi pod oknami 
przyzwoitej kamienicy z prośbą o jałmużnę:

Śpiewa na podwórku, tuląc się w łachmany,
Mały, biedny chłopiec, Żydek obłąkany.
Ludzie go wygnali, Bóg pomieszał głowę,
Wieki i wygnanie pomieszały mowę.
Drapie się i tańczy, płacze i zawodzi
O tym, że się zgubił, że po prośbie chodzi.
Pan z pierwszego piętra patrzy na wariata:
Spójrz, mój bracie biedny na smutnego brata.
Kędy nas zaniosło? Gdzieśmy się zgubili,
Światu ogromnemu obcy i niemili?

Pan z pierwszego piętra, brat twój opętańczy
Głową rozpaloną po wszechświecie tańczy.
Pan z pierwszego piętra wyrósł na poetę:
Serce swe, jak grosik, zawinie w gazetę –
I przez okno rzuci, żeby się rozbiło,
Żebyś je podeptał, żeby go nie było!
I pójdziemy potem każdy w swoją stronę
Na wędrówki nasze smutne i szalone.
Nie znajdziemy nigdy ciszy i przystani,
Żydzi śpiewający, Żydzi obłąkani.

Oczywiście ów pan z pierwszego piętra to sam poeta, 
z jednej strony dostrzegający w tańczącym Żydku współ-
brata w cierpieniu i samotności, z drugiej zaś, zawstydzony 
własną zamożnością i hipokryzją wyobcowanego miesz-
czucha. Warszawa pełna jest takich życiowych rozbitków, 
Zosiek-wariatek i bezimiennych Żydków, których od pa-
nów poetów, choćby gotowych rzucić im swoje serce, dzie-
li zawsze odległość piętra.

W życiu zamożnego i rozrywanego towarzysko poety 
oraz bawiącej się Warszawy nastąpił jednak tragiczny 
przełom. We wrześniu 1939 r. Julian Tuwim uciekł przed 
wojną i zagładą, a potem tułał się po zagarnianej po ka-
wałku przez Niemców Europie i obu Amerykach. Na po-
wrót do całkowicie zrujnowanej Warszawy i Polski, gdzie 
wśród milionów Żydów zamordowano jego ukochaną 
matkę, przyszło mu czekać siedem lat. W Warszawie zna-
lazł się dopiero w czerwcu 1946 r. (zamieszkał w Aninie). 
I od razu uderzyła go witalność miasta – choć zamienio-
ne przez Niemców w morze ruin, powstawało z martwych 
i tętniło już miejskim gwarem. Mimo że poetę ogarnia-
ła powoli trwająca aż do śmierci niemoc twórcza, napisał 
wiersz o warszawskiej handlarce, która dzień po wyzwo-
leniu, zamiast opłakiwać poległych, zamiast biadać nad 
okrucieństwem zbrodniarzy, rozstawia swój stragan i wo-
ła przechodniów.

Dnia Osiemnastego Stycznia roku Tysiąc Dziewięćset 
Czterdziestego Piątego, 

Na rogu Ruin i Kresu, 
Na rogu Gruzów i Śmierci, 
Na rogu Zwalisk i Zgrozy, 
Na rogu Marszałkowskiej i Jerozolimskiej, 
Co padły sobie w płonące objęcia, 
Żegnając się na zawsze, całując płomiennie – 
Zjawiła się pękata warszawska babina, 
Nieśmiertelna paniusia z chusteczką na głowie, 
Postawiła, dnem do góry, skrzynkę na ruinach, 
Podparła ją – meteorem: jakimś szczątkiem Miasta
I zawołała nieśmiertelnym tonem: 
„Do chierbaty, do chierbaty, 
Do świeżego ciasta!”

Takie handlarki stały się zaczynem życia odradzającej się 
stolicy, w której poeta znalazł swoją ostateczną przystań.

Nowy Świat 57, lata 30. – tu mieściła się kawiarnia Pod Pikadorem,  
w której działał założony przez skamandrytów kabaret Pikador
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Po śmierci Józefa Piłsudskiego w maju 1935 r., Julian 
Tuwim opublikował w „Wiadomościach Literackich” 
odę „Aere paerennius”. Był już wtedy bardzo daleki 

od bezkrytycznego uwielbienia dla Marszałka, a zwłasz-
cza dla tych ludzi z jego otoczenia, którzy w imieniu 
Piłsudskiego dopuszczali się rzeczy coraz bardziej zasługu-
jących na potępienie, ale chciał docenić wielkość człowie-
ka, który dał Polsce wolność. Wraz ze śmiercią Marszałka 
kończyła się ostatnia romantyczna epoka w historii Polski. 
Nikt nie wiedział, co będzie dalej. Piłsudski nie pozosta-
wił następcy o porównywalnym formacie. 

Dla skamandrytów, dla dużej części inteligencji  
II Rzeczypospolitej, dla samego Tuwima Piłsudski był 
też ostatnim człowiekiem, który mimo wszystkich wad 
i dyktatorskich ciągot mógł powstrzymać Polskę na złej 
drodze, na której kraj się znalazł. Ale Piłsudskiego wła-
śnie zabrakło.

Pomnik trwalszy nad spiż własnym żywotem wzniósł, 
Górą trudów się wzbił ponad Giewontu szczyt, 
I nie skruszy go czas ani nie przeżre rdza, 
Ani stokrotny wiek skazy nie znajdzie się w Nim.

Dziesięć lat później, na wojennej emigracji, szykując się 
już do powrotu do nowej Polski, i przeczuwając być może, 
że innych będzie opiewał bogów, zastanawiał się, jak tylu 
ludzi, wśród nich i on sam, mogło dać się tak zaczadzić „ro-
mantycznym fluidem” promieniującym od Piłsudskiego. 
Dużo się na to złożyło powodów – pisał – a m.in. oszoło-
mienie niepodległością, emocjonalne zabrnięcie w rozma-

ite fałsze historyczne, przyjęte przez moje pokolenie za do-
brą monetę, straszliwy balast poezji i „mistycyzmu”, jaki 
najniepotrzebniej przejęliśmy od wieku XIX, zamiast go 
zrzucić z siebie.

W połowie lat 30. kończyły się już także dobre stosun-
ki skamandrytów z sanacyjnymi oficerami i ministra-
mi. Coraz mniej mieli czasu na spotkania, coraz częściej 
różnili się poglądami. Po uwięzieniu w twierdzy brzeskiej 
opozycyjnych posłów, po utworzeniu w Berezie Kartuskiej 
obozu, w którym bez wyroku sądowego izolowano ludzi 
uznanych przez rząd za przeciwników, nawet przyjaźń 
z Wieniawą zaczęła się rozłazić, rwać, pękać w szwach. 
Słonimski i Tuwim czuli, jak brunatnieje życie w Polsce, 
dla Wieniawy za późno już było na zmianę skóry. Im co-
raz mniej było po drodze z sanatorami, on bronił wybra-
nej drogi życia. Marian Hemar napisał wiersz „Pułkownik 
i poeci”. O cygańskiej kompanii, eleganckim pułkowniku 
i szykownych poetach, którzy spotykali się co dzień między 
drugą a trzecią na półpiętrze w Ziemiańskiej: Czulili się, 
klepali, / Komplementowali, / Oni – że taki zdolny, / On 
ich – że tacy śmiali. Uwielbiali się, bo oni widzieli w nim 
nie oficera, ale romantyka, on w nich wojowników. Aż 
przyszedł czas, że przestali siadywać przy zarezerwowa-
nym stoliku, przestali się rozumieć, coraz więcej rzeczy 
mieli sobie już za złe. Długoszowskiego irytowała fascy-
nacja Słonimskiego i Tuwima pacyfizmem, radosno-po-
chwalny gwałt, którym witana jest byle brechta, aby tylko 
zabarwiona barszczem antywojennym. 

„Wystarczy wykazać w materii wojny tylko obiektyw-
ność, aby narazić się na napaść albo w najlepszym razie 
milczenie” – mówił rozgoryczony o skłaniających się co-
raz bardziej ku lewicy przyjaciołach, żonglujących piękny-
mi słowami, wspaniałymi ideami i świetnymi dowcipami, 

Mariusz Urbanek
Artykuł jest fragmentem książki Mariusza Urbanka 
„Tuwim. Wylękniony bluźnierca”, która ukaże się  
w październiku nakładem wydawnictwa Iskry

Przyjęcie w hotelu Polonia z okazji jubileuszu pracy pisarskiej Wacława Sieroszewskiego 
(siedzi z lewej). Julian Tuwim stoi za krzesłem Józefa Piłsudskiego, 1927 r.

Fo
t. N

AC

Koniec
pięknej 
legendy



50

ale coraz mniej jego zdaniem rozumiejących ze świata. 
Dzisiaj się czasem, z dala, / Ujrzą – ogień i woda... / Ogień 
westchnie: niestety... / Woda zaszemrze: szkoda... – napi-
sał Hemar.

Kilka lat później Wieniawa trafił na karty powstających 
w Brazylii i USA „Kwiatów polskich”. Ale długi fragment 
o „cyganie szwoleżerskim”, z którym Tuwim miał stwo-
rzyć Pułk Pegazów – imienia Pięknej Legendy… Mówię o tej 
Błękitnej, Siwej – wypadł z drukowanej po wojnie wersji 
poematu. Niezależnie od tego, czy Tuwim usunął go do-
browolnie, czy też uległ cenzurze, która nie akceptowała 
przywoływania mitu Marszałka, pozostał w tych słowach 
żal za przyjaźnią, która umarła tak niespodziewanie.

Tak dobiegła kresu jedna z najpiękniejszych legend 
dwudziestolecia, możliwa tylko wtedy, gdy poeci zakła-
dają mundury, by bić się o niepodległość, a generałowie 
malują i piszą wiersze. Został sentyment, czasem reszt-
ki lojalności. Choć bywało, że skamandryci jeszcze z niej 
korzystali.

We wrześniu 1936 r. cenzor wstrzymał po próbie 
generalnej szykowaną w Cyruliku Warszawskim pre-
mierę farsy Tuwima i Hemara „Kariera Alfa Omegi”. 
Grający w spektaklu rolę Ekscelencji Tadeusz Olsza po 
charakteryzacji zbyt przypominał urzędującego szefa 
rządu. Autorzy popędzili do premiera Felicjana Sławoja 
Składkowskiego z interwencją. „Słyszałem, że panowie 
zrobiliście mnie tu na…” – Marian Hemar nie zdradził, 
co dokładnie usłyszeli, ale premier nie mógł mieć raczej 
złudzeń, że Ekscelencja jest postacią świetlaną. Mimo to 
zgodę dał. „Ufam waszemu smakowi” – miał powiedzieć 
po trwającej zaledwie minutę audiencji. Akceptacja same-
go premiera („Puścić w całości!”) miała taką moc, że żaden 
cenzor nie śmiał więcej ingerować w treść sztuki. Było to 
kłopotliwe, wspominał Hemar, bo część najostrzejszych 
żartów wcale nie była przeznaczona na scenę, miała tylko 
ułatwić targi z cenzorami o rzeczy, na których autorom 
naprawdę zależało. 

„Kariera Alfa Omegi” drwiła przede wszystkim ze słyn-
nego już wtedy na całym świecie tenora, Jana Kiepury, 
któremu najwyraźniej przestała wystarczać popularność 
artysty i zaczął „zbawiać świat”. W przerwach między 
ariami wyśpiewywanymi z dachów samochodów i bal-
konów hoteli dzielił się z publicznością swoimi historio-
zoficznymi i politycznymi teoriami na temat tego, co zro-
bić, żeby było lepiej.

Tuwim już wcześniej drwił z megalomanii śpiewaka. 
W ulotce „Jan Kiepura = 44” ogłosił sensacyjne odkry-
cie, ostatecznie rozstrzygając kwestię, kogo miał na myśli 
wieszcz Adam. A w skeczu „Jan Piekura” grający głów-
ną rolę Adolf Dymsza przechwalał się: Pewien hiszpań-
ski lord chciał zostać moim pedikiurzystą i płacić mi za to 
tysiąc dolarów tygodniowo. Zgodziliśmy się na tysiąc pięć-
set. W Mediolanie w teatrze La Scala wziąłem tak wyso-
kie c, że przebiło dziurę w suficie. 

Dlatego, gdy świat z wizji Kiepury zaczął przybierać nie-
bezpiecznie autorytarne kształty, Tuwim szydził ze śpiewaka 
tym chętniej. Alf (w Cyruliku grał go także Dymsza), na co 
dzień skromny urzędnik Państwowego Urzędu Obserwacji 
Lotu Ptaków, niespodziewanie rozpoczyna światową ka-
rierę jako tenor: Omega ach, Omega ach! / Omega śpiewa, 
wlazł na dach! / Omega film! Omega z płyt! / Omega raj! 
Omega szczyt! / Omega skok! Omega hop! / Omega bardzo 
fajny chłop! / Omega grzmi! Omega łka! / Omega Alf – to 
ja! Po takiej prezentacji nikt nie mógł mieć wątpliwości, że 
Omega, „prosty chłopak z Brzozowca”, to właśnie Kiepura 
– „chłopiec z Sosnowca”. Zdobywszy popularność Alf chce 
więcej. Postanawia podpowiedzieć Ekscelencji (szefowi 
PUOLP-u), jak obudzić entuzjazm narodu. Potrzebne są 
trafiające do serc hasła i silne ręce, które wezmą władzę. 
Recenzenci nie mogli mieć wątpliwości, że spektakl to 
przy okazji gryząca satyra na zapędy sanacyjnej władzy. 
A premier Felicjan Sławoj Składkowski (Ekscelencja za-
zdrosny o popularność Alfa postanawia nawet nauczyć 
się śpiewać) jak najbardziej słusznie podejrzewał, że, naj-
oględniej mówiąc, nie wypada w nim najlepiej.

Autorzy wodewilu satyrycznego  
„Kariera Alfa Omegi” – Julian Tuwim,  

Fryderyk Jarossy i Marian Hemar  
– podczas próby generalnej  

w Cyruliku Warszawskim, 1936 r. 
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„Kariera Alfa Omegi” cieszyła się w Warszawie 
ogromną popularnością, recenzje były znakomite, 
160 przedstawień kończyło się owacjami. I to mimo 
ataków przypuszczonych przez „Prosto z mostu” i en-
decką popołudniówkę „Jutro”, w których odmawiano 
„dwóm Żydom” Tuwimowi i Hemarowi nie tylko pra-
wa do pisania, ale nawet do polskiego obywatelstwa. 
„Wiadomości” w rubryce „Camera obscura” (a więc 
zapewne piórem Tuwima) odpowiedziały, że przecież 
Wojciech Wasiutyński z „Jutra” i Stanisław Piasecki 
z „Prosto z mostu” to pół krwi Żydzi, a więc z proste-
go rachunku wynika, że razem składają się na jedne-
go Żyda i jednego Polaka. Wasiutyński, dotknięty do 
żywego sugestią, że w jego żyłach mogłaby płynąć ży-
dowska krew, wytoczył nawet „Wiadomościom” pro-
ces, ale sąd uznał, że ujawnienie żydowskiego pocho-
dzenia ani go nie obraża, ani nie grozi utratą zaufania 
czytelników.

Jeszcze gorzej było, kiedy Cyrulik ruszył z przed-
stawieniem w Polskę. W Krakowie obyło się bez pro-
blemów, ale w Poznaniu antysemiccy korporanci mieli 
dość siły, by zablokować pokazy sztuki „napisanej przez 
wnuków niearyjskich babek”. We Lwowie prawdziwi 
Polacy byli wystarczająco zdeterminowani, by nie dopu-
ścić do „rozkładowej propagandy obrażającej państwo-
we i narodowe instynkty”, szerzonej przez komunistę 
Tuwima. W Sosnowcu swoje dołożyli lokalni patrioci, 
do żywego dotknięci „lżeniem” ich znanego na całym 
świecie krajana i Polaka. Dwóch Żydków postanowiło go 
ośmieszyć. Napisali głupawy „szmonces”, scenicznie dobrze 
zrobiony, i nabijają się pośrednio z Polaków, iż się cieszą 
z powodzenia Polaka – pisał ukazujący się w Zagłębiu 
Dąbrowskim prawicowy „Kurier Zachodni”.

Pomysł „Kariery Alfa Omegi” podpowiedział auto-
rom Kazimierz Wierzyński. Po awanturach i zakazach 
Tuwim ogłosił w „Szpilkach” „List do przyjaciela-po-
ety (aryjczyka, katolika i »Gazety Polskiej« współpra-
cownika)”. Relacjonując perypetie wodewilu w różnych 
miastach, wezwał przyjaciela w przewrotnym liście, by 
uderzył się w piersi i zameldował gdzie trzeba, że to on 
sam, z własnej woli namówił Tuwima i Hemara do na-
pisania sztuki mającej na celu rozkładową propagandę, 
lżenie narodowych uczuć i szczucie na prawdziwych 
patriotów. A na drugi raz nie podbechtuj Żydków, mój 
aryjski i katolicki Żuczku, do pisania antypaństwowych 
i rozkładowych sztuk. Całuję cię, w co każesz. I oni mnie 
też – kończył list.

W tym samym czasie, co farsową „Karierę”, Tuwim pi-
sał cykl zatytułowany „Z wierszy o państwie”. Dwanaście 
wierszy ukazało się w „Wiadomościach Literackich” w marcu 
1935 r. Poeta nie krył w nich rozgoryczenia i zawodu Polską. 
Jasno mówił, czym różni się Polska Piłsudskiego od Polski, 
w której Piłsudskiego zabrakło, zarzucał rządzącym niszcze-
nie kraju, tłumaczył, dlaczego jest mu w ojczyźnie źle. Nie 
o takiej ojczyźnie śnił, nie tak ją sobie wyobrażał. 

Wielki to mozół i tortura 
Być państwem wymodlonym przez 
Poetów, co maczali pióra 
W gorzkim inkauście krwi i łez.

Wymodlona przez Tuwima Polska nie miała być pań-
stwem ksenofobicznym, policyjnym, niesprawiedliwym, 
w którym używa się wielkich słów przywołujących daw-
ne ideały, by ukryć coraz bardziej ponurą rzeczywistość. 
Poeta bał się czarnosecinnego jaśniechamstwa coraz bar-
dziej rozpychającego się i panoszącego na łamach gazet. 

Otóż: czy Panu Ministrowi 
Wiadomo, że od wielu lat 
Ferajna durniów i szumowin 
Fałszywe słowa puszcza w świat? 

Czy Pan Minister nie uważa, 
Że zbrodnia ta, powszechna już, 
Na wielkie straty skarb naraża, 
Skarb (mówiąc szeptem) ludzkich dusz?

– zwracał się Tuwim wprost do ministra spraw we-
wnętrznych. Poeta, dla którego słowo było materiałem 
najdelikatniejszym, którym posługiwał się jak wirtuoz, 
nie mógł pogodzić się z myślą, że ten sam język może słu-
żyć do okłamywania ludzi, gmatwania znaczeń, ukrywa-
nia prawdy. Chciał odebrać państwowotwórczym ideolo-
gom prawo do posługiwania się słowami, którymi wcześniej 
posługiwali się romantycy. Tym bardziej, że dojrzewał już 
w nim „Bal w operze”.

Wyróżnienia od redakcji

Karykatura  
Juliana Tuwima  

autorstwa Zdzisława 
Czermańskiego 
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Anna Kalinowska: Wersal nie kojarzy się nam 
z Marią Leszczyńską, raczej z Ludwikiem XIV, 
Marią Antoniną...
Anita Chiron-Mrozowska: – Można powie-

dzieć, że gwiazdą w dziejach Wersalu była 
Maria Antonina (1755-1793), ale Maria 
Leszczyńska też zapisała swoje karty  
w historii tego miejsca. Ludwik XIV,  
Król Słońce, mieszkał głównie w oficjal-
nych apartamentach. Maria Leszczyńska, 
żona jego prawnuka Ludwika XV, oprócz 
tego miała apartamenty prywatne. Dwór 
żył w trzech wielkich rezydencjach – latem 

w Compiègne, jesienią w Fontainebleau,  
a przez resztę czasu przebywał w Wersalu.

Maria Leszczyńska była w zasadzie odsunięta  
od spraw dworu?
– Nigdy nie stała się – jak Maria Antoni-

na – kobietą wpływową. Raz sprawdziła, 
na ile Ludwik XV liczy się z jej zdaniem. 
W prywatnych apartamentach zaaranżo-
wała spotkanie króla z będącym u niego 
w niełasce księciem de Burbon. Konse-
kwencje takiego postępowania były dla 
królowej bardzo nieprzyjemne – małżonek 
nie rozmawiał z nią przez kilka tygodni.

Co zobaczymy na wystawie? Meble, obrazy?
 Nie tylko. Chcemy pokazać, kim była 

Maria Leszczyńska i jak znalazła się na 
francuskim tronie, bo to ciekawa i niezbyt 
znana historia. Ludwik XV, kiedy miał 
dwa lata, stracił starszego brata i rodziców, 
którzy zmarli na różyczkę. Całe jego dzie-
ciństwo i młodość bano się, że jeśli coś mu 
się stanie, Francja zostanie pozbawiona 
króla i... jego następcy. Dlatego też szybko 
starano się znaleźć mu żonę. Najpierw zo-
stał zaręczony z infantką hiszpańską  
Marianną Wiktorią Burbon, ale on miał 

Z ANITĄ CHIRON-MROZOWSKĄ o wystawie „Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka 
dworska we Francji XVIII wieku” w Zamku Królewskim rozmawia Anna Kalinowska

Pani
na Wersalu

Jean-Baptiste van Loo 
„Portret Marii 
Leszczyńskiej“,  
około 1730 r.
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11 lat, a ona trzy. Uznano więc, że trzeba 
znaleźć osobę w poważniejszym wieku. 
Została przygotowana lista 99 kandydatek, 
która zresztą znajdzie się na naszej wysta-
wie. Marię Leszczyńską, zajmującą na tej 
liście 23. pozycję, już na początku skreślo-
no jako zbyt ubogą. Część kandydatek 
okazała się jednak za stara, część za młoda, 
inne nie były katoliczkami, więc w końcu 
wybrano jednak ją.

Czytałam, że Ludwikowi bardzo spodobał się por-
tret Marii Leszczyńskiej, który, jak się potem oka-
zało, był mocno wyidealizowany.  
– Ale ona nie była brzydka, choć może 

nie była też najładniejsza. Dla ojca Marii, 
Stanisława Leszczyńskiego, ten ślub to 
było spełnienie marzeń, wielki honor. Na 
początku Ludwik XV był bardzo związa-
ny z żoną, kochał ją, może nawet do koń-
ca życia. To była jego pierwsza miłość. 
Król nie pamiętał swojej matki, bo zaraz 
po urodzeniu został oddany mamce. Być 
może Marię Leszczyńską, siedem lat od 
niego starszą, traktował trochę jak star- 
szą siostrę? Królowa dwa lata po ślubie 
urodziła bliźniaczki. Młody ojciec okazy-
wał zadowolenie, mimo że nie był to syn.  
Po narodzinach kolejnej córki Ludwik 
XV już tak się nie cieszył. W końcu uro-
dził się syn, delfin Ludwik Ferdynand, 
potem drugi i kolejne dzieci, w sumie 
dziesięcioro w ciągu 12 lat. Po jakimś 
czasie jednak król zaczął się rozglądać  
za innymi kobietami.

Po tylu porodach królowa mogła stracić na urodzie.
– Tak, poza tym lekarze orzekli, że kolej-

ne porody mogą być dla niej groźne. Ale 
Ludwik XV zdradzał żonę już wcześniej. 
Najpierw z Ludwiką Julią de Mailly-Nesle, 
jedną z pięciu sióstr, z których oprócz niej 
jeszcze trzy zostały kochankami króla, 
oczywiście nie jednocześnie. Potem nasta-
ły czasy słynnej Madame de Pompadour. 

To była silna osobowość.
– A także mądra i ładna kobieta. Trzeba 

jednak przyznać, że Leszczyńska też miała 

dobre wykształcenie, dużo czytała, znała 
obce języki. Bardzo dobrze jeździła konno, 
a ponieważ Ludwik był wielkim amatorem 
polowań, to na początku często mu pod-
czas nich towarzyszyła. Lubiła muzykę, 
choć nie wykazywała szczególnych uzdol-
nień. Malowała również obrazy. 

Czy któreś z nich się zachowały?
– Maria Leszczyńska malowała małe 

portrety różnych świętych i obdarowywała 
nimi przyjaciół i rodzinę. Tych, niestety, 
nie mamy. Mamy za to kopię obrazu „La 
Ferme” (Zagroda) Oryginał, którego twór-
cą był Jean-Baptiste Oudry, został nama-
lowany dla syna królowej. Potem Maria 
zrobiła tę kopię, zresztą bardzo dobrą. 
Możliwe, że sam Oudry jej pomagał. Na 
wystawie pokażemy też liczne obrazy ów-
czesnych malarzy, m.in. portrety dzieci 
królewskich, portret Marii Józefy Wettyn, 
drugiej żony delfina, córki króla Augusta 
III, zwycięskiego konkurenta Stanisława 
Leszczyńskiego do korony polskiej. 

Podobno Maria była bardzo religijna.
– Tak, jej syn również. Ludwik Ferdy-

nand, jako człowiek niezwykle pobożny, 

bardzo przeżył publiczną spowiedź ojca, 
który ciężko zachorował i przed spodzie-
waną śmiercią wobec wszystkich rozliczał 
się ze swojego życia. Dla młodego człowie-
ka to musiało być upokarzające, kiedy 
tekst spowiedzi wydrukowano i odczyta-
no we wszystkich kościołach. 

Królowa jednak też nie była wolna od pewnych 
słabostek.
– Bardzo lubiła grać w różne gry hazar-

dowe i traciła na to poważne sumy, które 
płacili za nią ojciec albo małżonek. Na 
wystawie będzie jej sakiewka na monety. 

Wygląda na to, że mimo rewolucji i zniszczeń 
w Wersalu przetrwało dużo pamiątek. Te przed-
mioty trafią do nas na czas remontu pałacu?
– Tak, dostaniemy stamtąd aż 61 obiek-

tów. Luwr też coś nam wypożyczył, ale  
większość będzie z Wersalu. To eksponaty 
o dużej wartości, jak obrazy, których auto-
rami są Jean-Baptiste van Loo, Alexander 
Roslin, Jean-Marc Nattier czy Hyacinthe 
Rigaud. Będą też prezentacje multimedial-
ne poświęcone m.in. dzieciom Marii Lesz-
czyńskiej, ówczesnej modzie, francuskim 
ogrodom. Pomogą nam przedstawić losy 
Marii od ślubu z Ludwikiem XV do jej 
śmierci. Mamy nadzieję, że  uda się nam 
w pełni pokazać sylwetkę polskiej królowej 
Francji i Wersal w czasach jej panowania.

Wystawa „Wersal Marii Leszczyńskiej. Sztuka 
dworska we Francji XVIII wieku”, Zamek Królew-
ski w Warszawie we współpracy z Pałacem w Wer-
salu, 20 września 2013-6 stycznia 2014

Maria Leszczyńska „La Ferme“, kopia obrazu Jeana-Baptisty Oudry‘ego
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Maria Leszczyńska (1703-1768) – królowa Francji w latach 1725-1768. Młodsza córka 
Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski. W 1725 r. poślubiła Ludwika XV (1710-1774), 
prawnuka Króla Słońce Ludwika XIV (1638-1715). Urodziła mu dziesięcioro dzieci. Została 
pochowana w Bazylice Saint-Denis pod Paryżem. Wnukiem Marii Leszczyńskiej i następcą 
Ludwika XV na tronie Francji był Ludwik XVI (1754-1793), zgilotynowany podczas 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
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 Muzea za złotówkę
Od 1 września dzieci i młodzież do 16. 
roku życia za wstęp do muzeów pań-
stwowych zapłacą tylko złotówkę. Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego liczy, że dzięki temu najmłodsi 
staną się bardziej aktywnymi uczestni-
kami kultury. 

 Muzyka i malarstwo
W marcowym numerze „Stolicy” pisa-
liśmy o serii muzycznej wydawanej przez 
Muzeum Narodowe we współpracy  
z EMI Classics. Płyty CD prezentu- 
ją muzykę wielkich kompozytorów  
w najlepszym wykonaniu, a każdą z płyt 
ilustruje jeden obraz wybrany z kolekcji 
muzeum, którego opis znajduje się w 
dołączonej do płyty książeczce. Ostatnio 
w serii ukazały się kolejne krążki:  
z muzyką Igora Strawińskiego i „Kom-
pozycją fantastyczną” Witkacego, Dy-
mitra Szostakowicza z „Szałem” Włady-
sława Podkowińskiego oraz wybór 
utworów Pawła Szymańskiego, Philipa 
Glassa, Henryka Mikołaja Góreckiego  
i Steve'a Reicha zilustrowany „Pejzażem 
zimowym z rzeką” Juliana Fałata.

 Powstaje Muzeum PRL
W Nowym Dworze Mazowieckim po-
wstaje pierwsze na Mazowszu Muzeum 
PRL, którego otwarcie planowane jest 
na wiosnę 2014 r. Twórcy muzeum 
pragną odtworzyć ówczesny klimat co-
dziennego życia w Polsce Ludowej, dla-
tego też proszą o przekazywanie im 
przedmiotów z tamtego okresu. Dzięki 
temu niepotrzebne już sprzęty mogą 
zyskać drugie życie.

 Przetwory w Królikarni
W Muzeum Rzeźby im. Xawerego 
Dunikowskiego w Królikarni pokazane 
zostaną najlepsze prace laureatów kon-
kursu „Przetwory” z lat 2010-2012, 
promującego nowoczesny, ekologicz- 
ny design wykorzystujący recycling.  
1 września-24 października.

 Stracone dzieciństwo
Galeria Elektor przy ulicy Elektoral- 
nej 12 przygotowuje ekspozycję obra-
zów Małgorzaty Malinowskiej „Pokole-
nie utracone”. Inspiracją artystki były 
wykonane w latach 1933-1939 zdjęcia 
żydowskich dzieci, zajętych zabawą  
i nieświadomych zbliżającego się horro-
ru wojny. 16 września-20 października.
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e Digitalizacja 
Zamku
W Zamku Królewskim dobiegł końca pierw-
szy etap digitalizacji zbiorów. W ramach pro-
jektu sfotografowano liczne muzealia ze 
wszystkich kolekcji Zamku (obrazy, rzeźby, 
meble, tkaniny, numizmaty itd.) i przeprowa-
dzono digitalizację 3D Sali Rycerskiej. W ko-
lejnych etapach, oprócz dalszego fotografowa-
nia obiektów, przewidziane jest stworzenie 
witryny internetowej w polskiej i angielskiej 
wersji językowej, dostosowanej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowi-

dzących. Sfotografowane zostaną nie tylko 
muzealia prezentowane w zamkowych wnę-
trzach, ale również te na co dzień ukryte w ma-
gazynach. Na efekty tych prac trzeba będzie 
jednak poczekać jeszcze kilka miesięcy. (ak)

Borowczyk i Kramer w Iluzjonie

Na wrzesień kino Iluzjon przygotowało dwa 
ciekawe przeglądy filmowe: z okazji 90. rocz-
nicy urodzin Waleriana Borowczyka, twór-
cy oryginalnych i wysmakowanych plastycz-
nie filmów o tematyce erotycznej, oraz 100. 
rocznicy urodzin Stanleya Kramera, wybit-
nego reżysera i producenta amerykańskie- 
go. Organizatorzy przypominają krótkome-
trażowe filmy Borowczyka tworzone wspól-
nie z Janem Lenicą i jego największe skandali-

zujące dzieła, takie jak „Dzieje grzechu” (na 
zdjęciu z lewej) czy „Goto – wyspa miłości”. 
Wielbiciele twórczości Kramera będą mogli 
obejrzeć m.in. „Statek szaleńców” i „Uciecz-
kę w kajdanach” (na zdjęciu z prawej) oraz 
inne jego obrazy, poruszające problemy rasi-
zmu, chciwości czy totalitaryzmu. (ak)

przegląd filmów Waleriana Borowczyka: 2-20 września
przegląd filmów Stanleya Kramera: 16-30 września

Dobrze i lepiej o stolicy
Muzeum Karykatury zaprasza na 
pokonkursową wystawę „War-
szawa i Warszawka, czyli dobrze 
i lepiej o naszej stolicy”. Rysun-
ki na konkurs napłynęły nie tyl-
ko z całej Polski, ale i z Ukrainy, 
Luksemburga, Włoch, a nawet 
z Chin. To właśnie praca nade-
słana z Ukrainy przez Vladimira 
Kazanevsky’ego zdobyła Grand 

Prix, pierwszą nagrodę jury przy-
znało natomiast polskiemu ry-
sownikowi Jerzemu Fedrze. Do 
niedawna zapowiedź ekspozy-
cji można było oglądać w Gale-
rii Plenerowej Stołecznej Estrady 
na Podzamczu, gdzie prezento-
wa-no 40 ze 180 prac wybranych 
na wystawę. (ak)

17 września-10 listopada
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Zimerman na Warszawskiej Jesieni
Zbliża się 56. edycja Warszawskiej Jesieni, jed-
nego z najważniejszych na świecie festiwali 
muzyki współczesnej. Tegoroczna odsłona za-
tytułowana „Nowe w kontekście” upłynie pod 
znakiem trzech ważnych dla świata muzyczne-
go rocznic urodzin – 100. Witolda Lutosław-
skiego, 80. Krzysztofa Pendereckiego i również 
80. Henryka Mikołaja Góreckiego. Oprócz 
dzieł tych uznanych kompozytorów wysłu-
chamy utworów muzyki najnowszej. Jednym 
z gości festiwalu będzie Krystian Zimerman, 

który wykona III Symfonię i Koncert forte-
pianowy Lutosławskiego, napisane specjalnie 
dla tego artysty. Wystąpią też m.in. szwedz-
ka skrzypaczka Karin Hellqvist i amerykań-
ski saksofonista, kompozytor i performer Keir 
Neuringer. Program festiwalu na: www.war-
szawska-jesien.art.pl. Po raz trzeci imprezie 
będzie towarzyszyć Mała Warszawska Jesień, 
wprowadzająca najmłodszych i ich rodziców  
w świat muzyki współczesnej. (ak)

20-28 września

Arkadia Barbieriego
Giovanni Francesco Barbieri, znany jako Gu-
ercino, to jeden z najwybitniejszych włoskich 
twórców barokowych. Już niedługo jego ob-
razy będzie można podziwiać w warszawskim 
Muzeum Narodowym. To wyjątkowa okazja, 
by zobaczyć dzieła malarza, na co dzień wysta-
wiane we włoskich galeriach, m.in. w rzym-
skiej Galerii Barberini, i w Cento, rodzinnym 
mieście artysty. Oprócz monumentalnego 
malarstwa ekspozycja będzie zawierać szkice,  

studia rysunkowe i ryciny Barbieriego. Atrak-
cją wystawy stanie się na pewno rzadko opusz-
czający Rzym obraz „Et in Arcadia ego”,  
jedno z najbardziej tajemniczych dzieł mala-
rza. To pierwsza w Europie, oczywiście po-
za Włochami, ekspozycja ukazująca na taką 
skalę dorobek artysty, który wywarł ogromny 
wpływ na kształtowanie się całego malarstwa 
barokowego. (ak) 

21 września 2013-2 lutego 2014

Czas wolny w obiektywie
Zachęta przygotowała wystawę „Czas wolny. 
Fotografie” pokazującą, jak w Polsce Ludowej 
spędzano czas wolny od pracy i oficjalnych 
uroczystości. Zdjęcia sześciu fotoreporte-
rów pracujących dla ówczesnej prasy (m.in. 
dla „Przekroju” czy „Przyjaźni”) ukazują lu-
dzi odpoczywających, bawiących się, cho-
dzących na randki, ale też stawiających czoło 
trudnej rzeczywistości. W założeniu słuszne 
ideologicznie fotografie, publikowane jako 

ilustracje do artykułów, wywiadów i repor-
taży, często miały wydźwięk wręcz odwrot-
ny od oczekiwanego przez ówczesnych pro-
pagandzistów. Ekspozycja jest uzupełnieniem 
książki Łukasza Modelskiego „Fotobiografia 
PRL. Romuald Broniarek, Aleksander Jało-
siński, Bogdan Łopieński, Jan Morek, Woj-
ciech Plewiński, Tadeusz Rolke. Opowieści 
reporterów”. (ak)

do 22 września

Szalone Dni Muzyki
Przed nami czwarte Szalone Dni Muzyki, czy-
li polska edycja międzynarodowego festiwa-
lu La Folle Journée, przełamującego stereoty-
py dotyczące muzyki klasycznej. W tym roku 
będzie można posłuchać dzieł kompozytorów 
francuskich i hiszpańskich, takich jak Clau-
de Debussy, Georges Bizet, Maurice Ravel czy 
Manuel De Falla. Ponad 60 koncertów, na któ-
rych wystąpi kilkuset artystów, odbędzie się  

w salach Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej oraz w namiocie koncertowym na pla-
cu Teatralnym. W ramach festiwalu zostaną 
również zorganizowane programy edukacyjne 
dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz koncer-
ty dla najmłodszych, kobiet w ciąży i niemow-
ląt. Bilety do nabycia w kasach Teatru Wiel-
kiego. Wybierzcie się koniecznie! (ak)

27-29 września

Jerzy Fedro 
„Siada sobie“

Tadeusz Rolke
„Jazz nad Odrą“, 
Wrocław 1966 r.
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 Parkowanie z książką
Wilanowski park po raz kolejny otwiera 
się na miłośników czytania w plenerze. 
Przy zabytkowej Pompowni czeka na 
nich regał z pozycjami do wypożycze-
nia. Po zakończeniu akcji „Parkowanie  
z książką” książki zostaną przekazane 
Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wila-
nów. Do 22 września.

 Warszawskie Dni Rodzinne
Warszawa może być miastem przyja-
znym dla dzieci i rodziców – pragną to 
udowodnić organizatorzy Warszawskich 
Dni Rodzinnych. Stołeczne instytucje, 
firmy i kafejki włączyły się do tworzenia 
trzydniowego programu gier i zabaw dla 
najmłodszych. Udział w większości zajęć 
jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. 
Program na: www.warszawskiedniro-
dzinne.pl. 20-22 września.

 Inwestycja w naukę
„Brak inwestycji w naukę to inwestycja 
w ignorancję” – to hasło 17. Festiwalu 
Nauki. Chętni będą mogli uczestniczyć 
w wykładach, spotkaniach i dyskusjach 
dotyczących wszelkich dziedzin nauki, 
od geologii po etnografię i antropologię 
kulturową. Program na: www.festiwal-
nauki.edu.pl. 20-29 września.

 Festiwal Tańca Współczesnego
Zbliża się 12. Międzynarodowy Festiwal 
Tańca Współczesnego Ciało/Umysł  
w Teatrze Studio. Organizatorzy zapo-
wiadają wiele wydarzeń, m.in. spektakl 
francuskiego artysty Jérôme Bela czy 
performance poświęcony Wacławowi 
Niżyńskiemu. 20-27 września.

 Jak się zmienia stolica
W Nowym Teatrze przy ulicy Madaliń-
skiego 10/16 już wkrótce zostanie 
otwarta wystawa „Zdjęcia miasta. Foto-
grafia warszawska i praktyki pokrewne”. 
Ma pokazać Warszawę kilku pokoleń, 
od zrujnowanego wojną miasta po co- 
raz bardziej nowoczesną metropolię.  
20 września-24 listopada.

 Pamiętamy o Bądarzewskiej
Z okazji 152. rocznicy śmierci Tekli  
z Bądarzewskich Baranowskiej Towa-
rzystwo Przyjaciół Warszawy organizuje 
spacer po cmentarzu Stare Powązki wraz 
ze złożeniem kwiatów na grobie kompo-
zytorki. 29 września, godz. 11, miejsce 
spotkania: ul. Powązkowska, brama 
Świętej Honoraty.
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e Cieniom powstania 1863 r.

„Gorzka chwała. Cieniom stycznia 1863 ro-
ku” to tytuł wystawy zorganizowanej przez 
Muzeum Niepodległości w 150. rocznicę po-
wstania styczniowego. Ekspozycję  podzielono 
na trzy części: „Czas nadziei”, „Na śmiertel-
ny bój” i „Pogrzebane marzenia”. Szczegól-
nie ciekawa jest część pierwsza, cofająca nas 
do lat 50. XIX wieku i przybliżająca ówcze-
sną sytuację polityczną, społeczną i gospodar-
czą na terenach Polski i Rosji, w jakiej doszło 
do tego romantycznego zrywu narodowego.  
Zwiedzający mogą oglądać fotografie pols- 
kich działaczy politycznych i powstańców,  

grafiki, obrazy, liczne militaria i ubiory po-
wstańcze, a nawet wiernie odtworzony salo-
nik z tamtego okresu. 

Ekspozycja powstała we współpracy z Mu-
zeum Mazowieckim w Płocku, mającym  
w swych zbiorach liczne pamiątki z powsta-
nia, w tym bogate zbiory biżuterii patriotycz-
nej z okresu żałoby narodowej. Wystawie to-
warzyszą rozmaite publikacje, m.in. polecany 
przez nas w poprzednim numerze „Stolicy”  
album „Powstanie styczniowe” pod redakcją 
Tadeusza Skoczka. (ak)

do 11 listopada

150 lat Braci 
Łopieńskich
Obowiązkowo należy się wybrać do Mu-
zeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 na wy-
stawę „Bracia Łopieńscy – tytani warszaw-
skiego brązownictwa”, poświęconą firmie 
założonej w 1862 r. i działającej do dziś,  
w której swoje projekty realizowali tacy ar-
tyści, jak Xawery Dunikowski, Konstan-
ty Laszczka czy Edward Wittig. Stamtąd 
też pochodzą słynne warszawskie pomniki, 
m.in. Jana Kilińskiego i stojąca nad Wisłą 
syrenka autorstwa Ludwiki Nitschowej. Na 
ekspozycji, obok licznych multimediów, fo-
tografii i nagrań, zaprezentowane zostały też 
oczywiście wspaniałe, misterne brązy z pra-
cowni Łopieńskich. (ak)

do 11 listopada 

Modelarnia w fabryce Braci 
Łopieńskich, 1925 r.
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Fotografie   Lilpopa
W Domu Spotkań z Historią trwa wystawa 
zdjęć Stanisława Wilhelma Lilpopa „Będę 
fotografował w kolorach. Początek XX wie-
ku na trójwymiarowych zdjęciach Stanisła-
wa Wilhelma Lilpopa”. Wykonane w latach 
1908-1930 znakomite artystycznie fotografie 
dokumentują ówczesne spotkania towarzy-
skie, polowania i podróże. O ich wyjątkowości 
świadczy jednak nie tylko to, co przedstawiają, 
ale i technika wykonania – Lilpop był prawdo-
podobnie pierwszym polskim fotografem ro-
biącym kolorowe zdjęcia metodą autochro- 
mu, czyli wywoływał je na szklanych płyt-
kach. Na pewno jako pierwszy w Polsce wpro-
wadził kolor do fotografii stereoskopowej, czy-
li dającej wrażenie trójwymiarowości. W tym 
samym czasie, co wystawę w DSH, w Mu-
zeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  
w Stawisku (Anna Iwaszkiewiczowa była cór-
ką Stanisława Wilhelma Lilpopa) można oglą-
dać ekspozycję archiwaliów związanych z au-
torem zdjęć, m.in. aparat czy klisze. (ak)

do 11 listopada

REKLAMA 

Hania Lilpopówna z przyjaciółką Marią Wysocką w Podkowie Leśnej, 1909 r.
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Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych  
– którego twórcą jest Jan Englert, aktor, wielo-
letni rektor warszawskiej Akademii Teatralnej, 

a obecnie dyrektor artystyczny Teatru Narodowego –  
w tym roku odbył się po raz siódmy. Pierwszy festiwal 
(mający dziś charakter biennale) został zorganizowany  
w 2002 r. z okazji 700-lecia Akademii Teatralnej. Jan 
Englert marzył o tym, by poznać i skonfrontować pol-
skich studentów z kolegami z całego świata oraz porów-
nać różne metody kształcenia młodych aktorów. Wówczas 
było to wydarzenie o tyle ważne, że już dwa lata później 
Polska miała się stać częścią Unii Europejskiej. Na za-
kończenie pierwszego festiwalu przyjaciel imprezy, wy-
bitny francuski reżyser i późniejszy juror Jacques Lassalle 
powiedział słowa, które do dziś mogą być mottem tego 
niezwykłego święta ludzi teatru: „Podczas takich imprez 
chodzi nie tylko o przyszłość teatru, ale także w jakimś 
sensie o przyszłość świata (...) Tu idzie o stawkę podwój-
ną – artystyczną i pedagogiczną – to oczywiste, ale rów-
nież o polityczną”.

W tym roku festiwal zgromadził kilkanaście grup 
studenckich z różnych państw i kontynentów. Pomimo 
że krótszy, zdecydowanie bardziej oszczędny i… cieszący 
się mniejszym zainteresowaniem ze strony mediów, nie 
zmienił charakteru i niezwykłego klimatu. Najlepszym 
dowodem na to może być fakt, że to właśnie na tym fe-
stiwalu, na sąsiednich scenach, prezentowali się młodzi 
aktorzy z Izraela i Iranu. Oba spektakle poruszały bar-
dzo ważne i szeroko dyskutowane problemy współczesne-
go świata. Aktorzy Studia Sztuk Performatywnych z Tel 

Awiwu sięgnęli po tekst Isaaca Bashevisa Singera – „Miłość 
niewieścia”. Choć przedstawia on historię sprzed ponad 
100 lat, jest wciąż aktualny – to sentymentalna opowieść 
o zakazanej miłości dwóch żydowskich chłopców. Twórcy 
odwołali się do żydowskiej tradycji i folkloru, by pokazać 
niemożliwy do rozwiązania konflikt między uczuciem 
kochanków, szacunkiem do rodziny i religią. 

Niezwykle plastyczny spektakl artystów z Teheranu  
– „Drużyna pływacka” – okazał się jedną z najbardziej ory-
ginalnych pozycji festiwalu. To historia młodej irańskiej 
dziewczyny, która w pustynnym miasteczku próbuje na-
uczyć koleżanki pływać. Do dyspozycji ma jedynie pusty 
basen i… własną wyobraźnię. To przedstawienie to także 
niezwykle mocny głos w dyskusji o problemach, z jakimi 
zmagają się współczesne muzułmańskie kobiety. 

Publicystyka zdominowała również  inne festiwalowe 
pozycje. Spektakl włoski, z Akademii Teatralnej „Sofia 
Amendolea” w Rzymie – „Barwy egzekucji” – dotknął 
problemu wciąż obecnej w wielu krajach kary śmier-
ci. Na scenie młodzi aktorzy wcielili się w role skazań-
ców – zabójcę, pedofila, cudzołożnicę i homoseksualistę 
– którzy oczekują na wymierzenie wyroku. Ich myśla-
mi kieruje motto: „ten, kto zna datę swojej śmierci, mo-
że znaleźć kolory, by namalować życie”. Niestety, włoski 
spektakl, mimo poważnej politycznej tematyki, zagubił 
indywidualność aktorską i słynną włoską improwizację. 
Na tle prezentowanych podczas poprzednich festiwali 
mistrzowskich spektakli dell’arte „Barwy egzekucji” nie 
wypadły porywająco.

Z kolei aktorzy Akademii Teatralnej z Szanghaju po-
stanowili zapoznać festiwalową publiczność z wojenny-

Anna Mikołajczyk
Tegoroczne warszawskie lato już na wstępie 
wybuchło niezwykłą teatralną energią. 
A wszystko za sprawą dwóch oryginalnych 
międzynarodowych wydarzeń – Festiwalu Szkół 
Teatralnych i Spotkania Teatrów Narodowych
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mi problemami Chin lat 40. „Przeklęty diabeł” to opo-
wieść o dwóch jeńcach, którzy w zamian za uratowanie 
życia muszą zdobyć pożywienie dla głodującej wioski. 
Również ten spektakl, mimo iż zupełnie odmienny sty-
listycznie, nie zdobył wielkiego aplauzu.

Na tle festiwalowych produkcji zupełnie nieźle za-
prezentowały się dwa przedstawienia ze szkół polskich. 
„Shopping and Fucking” – na podstawie zaliczanego 
do nurtu nowego brutalizmu tekstu Marka Ravenhilla  
– wystawione przez studentów z Łodzi, oraz „Noce sióstr 
Brontë” z warszawskiej Akademii Teatralnej. Obie sztu-
ki, choć odmienne stylistycznie i tematycznie, poruszają  
istotny dla młodych ludzi temat potrzeby miłości i zagu-
bienia wśród własnych uczuć. Grand Prix 7. festiwalu zdo-
byli studenci Państwowej Akademii Sztuk Teatralnych  
w Sankt Petersburgu za spektakl „Cudotwórca” na pod-
stawie autobiograficznej powieści Daniiła Charmsa, 
barwnej postaci szarej rzeczywistości ZSRR. Aktorzy  
z powodzeniem i pasją pokazali ludzką twarz poety, zna-
nego prowokatora i dziwaka. Jury uhonorowało ich za 
niezwykłą zbiorową kreację. Na zakończenie przewod-
niczący festiwalowego jury, wieloletni przyjaciel imprezy, 
włoski reżyser i aktor Claudio de Maglio w swoim pod-
sumowaniu podkreślił, że to nie nagrody są najważniej-
sze, lecz spotkanie: „warszawski festiwal to piękna uto-
pia, która naprawdę istnieje”.

Obok Festiwalu Szkół Teatralnych w czerwcu trwa-
ła w Warszawie także inna ważna impreza, której przy-
świeca podobna idea łączenia i konfrontacji różnych 
kultur oraz sposobów myślenia o teatrze – Spotkanie 
Teatrów Narodowych. Także to niecodzienne wyda-
rzenie powstało z inicjatywy Jana Englerta. W tym ro-
ku przegląd odbył się już po raz trzeci.

Z niezwykłym rozmachem rozpoczęli go aktorzy wie-
deńskiego Burgtheater inscenizacją „Księcia Homburga” 

Heinricha von Kleista w reżyserii Andrei Breth, artystki 
uważanej dziś za jedną z najciekawszych twórczyń nie-
mieckojęzycznego teatru. Warszawska publiczność po 
raz pierwszy miała okazję zetknąć się z jej przenikliwą  
i zaskakującą teatralną estetyką.

Tydzień po wiedeńczykach na warszawską scenę na-
rodową wkroczyli artyści z Litwy. Narodowy Teatr 
Dramatyczny z Wilna pod przewodnictwem jednego  
z najbardziej oryginalnych współczesnych reżyserów zza 
naszej wschodniej granicy Oskarasa Koršunowasa po-
kazał spektakl „Wygnanie”. Jego temat z pewnością za-
interesował zarówno polską, jak i litewską publiczność. 
Wykorzystany tekst Mariusa Ivaškevičiusa opowiada  
bowiem o ciemnych stronach emigracji na Zachód. Spektakl 
wywołał burzliwą dyskusję i wiele komentarzy.

Kolejną narodową sceną, która zaprezentowała się 
w Warszawie, był Teatr Dramatyczny ze Sztokholmu. 
Szwedzi przedstawili „Sonatę widm” Augusta Strindberga 
w niezwykłej, wizjonerskiej inscenizacji jednego z naj-
większych mistrzów europejskiego teatru tańca – Matsa 
Eka. Największe szwedzkie wydarzenie teatralne sezo-
nu z pewnością pokazało nieznane możliwości i arty-
styczne poszukiwania mogące wyznaczać nowy trend 
scen narodowych. Spotkania Teatrów Narodowych za-
kończył klasyk współczesnej rosyjskiej sceny Walery 
Fokin. Tym razem z aktorami Teatru Aleksandryjskiego 
z Sankt Petersburga wystawił „Liturgie zero” na podsta-
wie „Gracza” Fiodora Dostojewskiego.

Nowatorskie inscenizacje z różnych zakątków świa-
ta z pewnością zainspirują kolejnych twórców do wła-
snych poszukiwań. I można się chyba pokusić o stwier-
dzenie, że jest to najważniejsza idea, która od początku 
przyświeca twórcy obu festiwali – Janowi Englertowi. 
Być może dzięki łączeniu i przenikaniu estetyk i filozo-
fii jesteśmy coraz bliżej teatru na miarę XXI wieku.

REKLAMA 



60 Twórcy sceny są absolwentami Ogniska, które 
wychowało tysiące młodych ludzi. Katarzyna 
Figura, Agnieszka Dygant, Edyta Jungowska, 

Piotr Adamczyk, Cezary Pazura – to tylko niektórzy  
z nich. Nie wszyscy wychowankowie zostali aktorami (są 
wśród nich także dziennikarze, menedżerowie firm, pe-
dagodzy, architekci, artyści plastycy), ale wszyscy wynie-
śli z Ogniska szacunek dla kultury, wrażliwość na pięk-
no, umiejętność komunikowania się z ludźmi – cechy 
cenione w każdej profesji. Zostali też zarażeni gotowo-
ścią działania na rzecz innych i wiarą, że teatr ma nie 
tylko siłę edukacyjną, ale i zdolność do kształtowania 
ludzkich postaw. Obdarzona charyzmą wielkiego peda-
goga Halina Machulska często podkreśla, że jej zada-
niem było wychowanie nie tylko dobrych aktorów, samo-
dzielnych w poszukiwaniu środków wyrazu, ale przede 

Teatr Ognisko
Jacek Górski
W stolicy powstała nowa scena – Teatr Ognisko. Nazwa nawiązuje do legendarnego już Ogniska Teatralnego 
stworzonego przez Halinę i Jana Machulskich, działającego w latach 1970-1996 przy Teatrze Ochoty. 7 czerwca  
w nowym teatrze odbyło się przedstawienie premierowe „Dwoje na huśtawce” Williama Gibsona

wszystkim dobrych ludzi. Za swą twórczość teatralną  
i działalność dydaktyczną została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Marzeniem Haliny Machulskiej było powstanie wie-
lu takich ognisk teatralnych. I tak też się stało, bo sek-
cje teatralne działają dziś chyba we wszystkich cen-
trach kultury w kraju. W Warszawie, oprócz dawnego 
Ogniska Teatralnego, istnieje Szkoła Teatralna przy 
Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Teatrów dla Dzieci i Młodzieży (ASSITEJ). Działa rów-
nież nowe Ognisko Teatralne przy ulicy Bartyckiej 18, 
gdzie uczęszcza młodzież w wieku od 13 do 18 lat, po-
znając tajniki sztuki teatralnej na zajęciach aktorskich, 
ruchowych i muzycznych. Przygotowywane są też spek-
takle, a latem wychowankowie wyjeżdżają na warszta-
ty teatralne.

Premiera Teatru Ognisko – „Dwoje na huśtawce” Williama Gibsona – odbyła się w klubie o niecodziennej nazwie „1500 m2 do wynajęcia” 
przy ulicy Solec 18/29. Atmosfera tamtejszych pomieszczeń, budzących skojarzenia z klubami nowojorskiej cyganerii wystawiającej ambitne 
przedstawienia off Broadway, jest jakby stworzona dla tej sztuki.
„Dwoje na huśtawce” to utwór bardzo trudny do wystawienia. Reżyser i aktorzy muszą się zmierzyć z niełatwym zadaniem przekonującego 
sportretowania dwojga nieudaczników o skomplikowanej psychice. Magdalena Górska i Michał Maciejewski, prowadzeni przez reżysera  
Adama Wojtyszkę, wywiązali się z tego zadania brawurowo. Górska była wzruszająca jako skrzywdzona przez życie chorowita tancerka,  
a Maciejewski jako zakompleksiony, bezrobotny prawnik przypominał Zbigniewa Cybulskiego, który grał tę rolę w Teatrze Ateneum  
ponad pół wieku temu. Publiczność zgotowała owację zarówno twórcom przedstawienia, jak również ich pedagogowi, obecnej na sali  
Halinie Machulskiej.
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iMagdalena Górska i Michał 
Maciejewski w spektaklu 

„Dwoje na huśtawce”
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projekt: Tadeusz Kazubek
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Varsaviana

Partyzant trzech puszcz

Książka Adolfa Pilcha „Partyzanci 
trzech puszcz” to na pozór zwy-
czajne wspomnienia wojenne 

partyzanta. Ot, jedne z wielu, jakie można 
znaleźć na półkach. A jednak jest w tej 
książce coś szczególnego. Wyjątkowy jest 
na pewno sam autor. Major cichociemny 
Adolf Pilch ps. „Góra”, „Dolina”, który 
mógłby swoim wojennym życiorysem  
– jak pisze we wprowadzeniu Kazimierz 
Krajewski – obdzielić kilka postaci; oficer 
Armii Krajowej zaliczający się do grona 
najwybitniejszych polskich dowódców 
partyzanckich ostatniej wojny. 

Kierując Zgrupowaniem Stołpecko- 
-Nalibockim działającym na 700-kilome-
trowym szlaku bojowym (począwszy od 
Puszczy Nalibockiej za Niemnem, przez 
Puszczę Kampinoską i samą Warszawę,  
w lasach za Pilicą kończąc), Adolf Pilch 
stoczył ponad 200 walk i potyczek. A wal-

czył zarówno z Rosjanami, jak i z Niem-
cami. W pewnym momencie, zagrożony 
przez partyzantkę sowiecką, zawarł na-
wet czasowe zawieszenie broni z Niem-
cami. On nie atakował ich, oni nie ścigali 
jego – a nawet dostarczyli broń przeciw-
ko Rosjanom. 

W książce nie brak także warszaw-
skich wątków. To z Saskiej Kępy autor 
wspomnień wyruszył na wojnę we wrze-
śniu 1939 r. To w okupowanej Warsza-
wie spędził pierwsze tygodnie po powro-
cie do kraju w lutym 1943 r. (tutaj uwagę 
zwracają fragmenty, w których Pilch pi-
sze, jakim szokiem dla niego było pozna-
wanie życia w mieście rządzonym przez 
Niemców). W końcu to pod Warszawą,  
w Puszczy Kampinoskiej, zaprawiony 
w bojach oddział „Góry”-„Doliny” brał 
udział w Powstaniu Warszawskim. Od 
pierwszych sporów o to, kto ma dowodzić 

całością sił kampinoskich, przez sukce- 
sy w starciach z wrogiem, aż po tragicz-
ny koniec pod Jaktorowem, skąd w zasa-
dzie tylko ludzie Pilcha zdołali ujść cało.  
Swoją walkę wspólnie toczyli jeszcze do 
stycznia 1945 r. Ich los najlepiej chyba  
oddają słowa pewnego węgierskiego ofi-
cera, z którym pertraktowali w okresie 
powstania: Jesteście dzielni, ale szkoda 
was. (sp)



62

C
SW

 ZA
M

E
K

 U
JA

ZD
O

W
SK

I

C
C

A
 U

JA
ZD

O
W

SK
I C

A
ST

LE

RE
KL

A
M

A
 Słowa, barwy, dźwięki

Bogumił Paszkiewicz

Jednym z najbardziej widocznych i trwałych efektów październikowej odwil-
ży w Polsce był żywiołowy rozwój jazzu. Poczynając od krakowskich Zadu-
szek (’54) i sopockich festiwali (’56, ’57), jazz wyszedł z katakumb, zyskał uta-

lentowanych wykonawców i rzesze fanów. Początkowo wszyscy grali wszystko,  
ale z czasem zarysował się podział na muzyków tradycyjnych i nowoczesnych. Jazz 
tradycyjny pełnił funkcje wykształcone jeszcze na początku XX wieku w Nowym 
Orleanie: niósł radość w tańcu i podczas parad ulicznych, pomagał wyrazić smutek  
i żal na pogrzebach, nowoczesny natomiast, uznany za prawdziwą sztukę, trafił  
do filharmonii i sal koncertowych.

Jeszcze w latach 60. na parkietach warszawskich klubów studenckich di-
xieland z powodzeniem konkurował z zespołami gitarowymi. Ekskluzyw-
ne Hybrydy preferowały nowocześniejsze rytmy, głównym zaś ośrodkiem jaz-
zu tradycyjnego była bardziej plebejska Stodoła. Pomysł konkursu o nagrodę 
Złotej Tarki, tak ściśle związany ze środowiskiem stodolanym, narodził się  
w 1964 r. we… Wrocławiu. Wymyślili go i zrealizowali na pierwszym festiwalu  
Jazz nad Odrą stołeczni fani muzyki nowoorleańskiej: ówczesny prezes Stodoły  
inż. Jerzy Bojanowski, dziennikarz radiowy Andrzej Zarębski i prawnik, później- 
szy dyplomata Krzysztof Wilski. Rekwizyt – metalową tarę do prania – kupili w skle- 
pie z artykułami gospodarstwa domowego. 

Metalowa tara była cenionym przez murzyńskich artystów, bo tanim i praktycz-
nym, instrumentem perkusyjnym, świetnie więc nadawała się na symbol nagrody 
nawiązującej do korzeni jazzu. A kiedy najważniejsze festiwale w Polsce zdomino-
wał jazz nowoczesny, konkurs o Złotą Tarkę stał się ważnym elementem dorocznej 
imprezy pod nazwą Old Jazz Meeting, która z racji organicznych związków ze Sto-
dołą była ważnym znakiem na mapie kulturalnej Warszawy. Była – do roku 1993. 
Z czasem bowiem zmieniła się percepcja jazzu w Polsce, zmieniła się też Stodoła. 

Nowa sytuacja wymagała nowych rozwiązań. Zaproponował je ówczesny pro-
minentny działacz Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Stanisław Cejrowski, oj-
ciec późniejszego kontrowersyjnego publicysty i podróżnika. Cejrowski w poro-
zumieniu z władzami Iławy przeniósł Tarkę do miasta nad Jeziorakiem, gdzie od 
20 lat stanowi niemałą atrakcję w sezonie turystycznym. Specjalnie na potrzeby fe-
stiwalu miasto wybudowało amfiteatr, któremu nadano imię Louisa Armstronga. 
Zrodzona we Wrocławiu, przeniesiona do Iławy impreza nigdy jednak nie straciła 
związków ze Stodołą. Dyrektorem artystycznym festiwalu i autorem jego sukcesów 
był znakomity trębacz, aranżer i bandleader Henryk Majewski; tegoroczną impre-
zę przygotował świetny pianista i pedagog Wojciech Kamiński, od lat związany  
z Tarką; niemały udział w powodzeniu dotychczasowych edycji mieli: wspomnia-
ny Jerzy Bojanowski, m.in. jako juror konkursu, konferansjer Andrzej Śmigielski,  
a także skupieni w klubie Stara Stodoła wierni fani muzyki synkopowanej.

Kilkanaście dni przed tegorocznymi koncertami warszawscy jazzmani muzy-
ką towarzyszyli w ostatniej drodze swojemu koledze Ryszardowi Zawistowskie-
mu, wybitnemu puzoniście, współzałożycielowi i liderowi zespołu o symbolicznej 
nazwie Gold Washboard, laureatowi Złotej Tarki sprzed lat. Ludzie odchodzą, ale 
zmaterializowane idee żyją nieraz dłużej niż ich twórcy. Złota Tarka będzie żyła 
tak długo, jak długo będą chętni do słuchania muzyki, która narodziła się w No-
wym Orleanie sto kilkadziesiąt lat temu, a w warszawskiej Stodole wciąż ma wy-
trwałych, choć nie najmłodszych wyznawców.

Tarka szczerozłota
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Niedawno ukazała się kolejna 
książka Stanisława Milewskiego 
– „Życie uliczne niegdysiejszej 

Warszawy” – w której znów przenosimy się 
w fascynujący świat dawnej Warszawy. 
Tym razem przyjrzymy się ruchowi ulicz-
nemu, budowie ulic, komunikacji miejskiej 
oraz tworzeniu i przestrzeganiu (lub nie) 
przepisów drogowych. Zanurzymy się  
w barwne i specyficzne środowisko doroż-
karzy, ulicznych sprzedawców wszelkich 
dóbr, kieszonkowców, oszustów i żebraków 
oraz prostytutek. Jak we wszystkich swoich 
książkach Stanisław Milewski pisze barw-
nie i obrazowo, jego gawędziarski styl 
wciąga i niemal pozwala poczuć zapachy 
kiełbasek, kapuśniaku i owoców sprzeda-
wanych na ulicach. Podawane lekkim  
i przyjemnym językiem informacje mają 

jednak silne oparcie w bogatej bazie źró-
dłowej, na którą składa się głównie ówcze-
sna prasa warszawska i literatura wspo-
mnieniowa. Tekst jak zawsze uzupełniają 
cytaty, anegdoty, ilustracje i dowcipy ry-
sunkowe z dawnych czasopism. (ak)

Stanisław Milewski „Życie uliczne niegdysiejszej 
Warszawy”, Iskry, 2013

Autorka książki „Raz dwa trzy za 
siebie! Rozmowy o dzieciństwie” 
Joanna Rolińska poprzez rozmowy 

z twórcami i artystami różnych pokoleń, 
m.in. Józefem Henem, Wandą Chotomską, 
Maurycym Gomulickim czy Sylwią Chut-
nik, stara się stworzyć panoramę dzieciństwa 
XX wieku. Rozmówcy wspominają miejsca, 
w których spędzali czas, książki, które czy-
tali, dziecięce zabawy i strachy, niektórzy 
również przeżycia wojenne. Nie można się 
oprzeć wrażeniu, że rozmówcy urodzeni 
przed II wojną światową wypowiadają się 
zdecydowanie ciekawiej, opisując dzieciń-
stwo barwne, wzbogacone udziałem w ich 
życiu rodziców, dziadków i nauczycieli – 
mistrzów. Wspomnienia z czasów PRL na-
znaczone są nutką samotności przerywanej 

podwórkowymi ekscesami. Co będą pamię-
tać urodzeni w III Rzeczypospolitej? Czas 
spędzony przy grach komputerowych? 
Książka nie za wysokich lotów, ale warta 
zastanowienia. (ak)

Joanna Rolińska „Raz dwa trzy za siebie! 
Rozmowy o dzieciństwie”, G + J Książki, 2013

Elżbieta Baniewicz, krytyk teatralny, 
prowadząca dział teatralny w mie-
sięczniku „Twórczość” oraz autorka 

licznych artykułów i książek o teatrze, tym 
razem prezentuje zbiór szkiców omawiają-
cych chronologicznie kilkadziesiąt spektakli 
wybranych z ostatnich 12 lat. Zestawione 
razem teksty dają wyraźny obraz licznych 
zmian zachodzących we współczesnym te-
atrze w tym wyraźnie nie najszczęśliwszym 
dla twórczości teatralnej okresie. Ta pozycja 
powinna zainteresować wszystkich aktyw-
nych i pragnących być na bieżąco ze sztuką 
sceniczną wielbicieli teatru. (ak)

Elżbieta Baniewicz „Dziwny czas. Szkice o teatrze  
z lat 2000-2012”, Instytut Książki – „Twórczość”, 2012

Życie uliczne Warszawy

Rozmowy o dzieciństwie

Szkice teatralne

Varsaviana
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W sierpniU „stolica” pisała
W 1953 r. 

a jak adam, m jak...
W sierpniu 1953 r. redakcja „Stolicy” udo-
wodniła swoim czytelnikom, jak istotna 
jest znajomość literatury. Jako materiał 
pokazowy wykorzystano pewną historię 
z końca XIX wieku. Otóż wtedy ton życiu 
kulturalnemu Warszawy nadawały dwa 
konkurujące z sobą dzienniki, to jest „Kurier 
Warszawski” i „Kurier Codzienny”, któ-
re nie omijały żadnej okazji, żeby się na-
wzajem ośmieszać. Pewnego razu w jed-
nej z innych gazet opublikowano kilka 
bajek. Zamiast podpisu umieszczono je-
dynie inicjały: A.M. Traf chciał, że w obu 
„Kurierach...” pracowali panowie, któ-
rym można by z tej okazji przypisać au-
torstwo. Pierwszy zareagował Aleksander 
Michaux (Miron), kierownik artystyczny 
i teatralny „Kuriera Warszawskiego”, poeta 
liryczny byronowskiej szkoły. Zaatakował 
współpracującego z konkurencją litera-
ta Adama Mieczyńskiego, nazywając 
jedną z bajek niesmaczną i nieestetycz-
ną. W „Kurierze Codziennym” tekst 
wywołał zapewne niemałą radość, gdyż 
dał okazję do ośmieszenia całego zespo-
łu „Kuriera Warszawskiego” za literacką 
ignorancję. Jak się bowiem okazało, baj-
ki napisał jak najbardziej Adam. Ale nie 
Mieczyński, lecz Mickiewicz.

W 1963 r. 
Na dworcach PKP bez zmian

Ponad 100 000 urlopowiczów opuści-
ło w sierpniu Warszawę – informowała 
„Stolica” – udając się na zasłużony odpo-
czynek do różnych zakątków naszego kraju. 
Redakcja pochwaliła przy okazji warszaw-
ską PKS za poradzenie sobie w szczyto-
wym okresie wyjazdowym. Mniej dobrego 
można było powiedzieć o sytuacji w PKP. 
Na dworcach panował bowiem tłok i roz-
gardiasz. Tutaj aż ciśnie się na usta pyta-
nie: a dzisiaj to może jest lepiej?

Żeby było lepiej, postarała się natomiast 
Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, któ-
ra w sierpniu 1963 r. ustawiła na zaple-
czu CDT pierwszy w Polsce prototypowy 
kiosk z piwem. Pomysł ten narodził się 
pod wpływem złego wyglądu wcześniej-
szych punktów tego typu, wokół których 
walały się beczki, skrzynki i butelki. Tym 

razem jednak wyodrębniono i oddzielono 
od przechodniów miejsca przechowywania 
beczek i skrzynek, a nawet przyozdobiono 
kiosk kwiatami! Grunt to pomysł.

W 1973 r. 
mocne, bo polskie!

Cudze chwalicie, swego nie znacie – tak 
można by podsumować informację po-
daną przez „Stolicę” w sierpniu 1973 r. 
Jak bowiem donosiła redakcja, liczni ro-
dacy z zagranicy, którzy w czasie pobytu 
w Warszawie spędzili wieczór w niedaw-
no otwartej Adrii, chwaląc wiele zalet te-
go eleganckiego lokalu, żalili się na swego 
rodzaju dyskryminację polskich alkoholi. 
Okazało się, że choć bez problemu moż-
na tam zamówić pośledniej marki whisky 
i giny, to już np. krajowej Wyborowej  
– która zdobyła medalowe uznanie za 
granicą i która w świecie jest niewiele tań-
sza od preferowanego w Adrii koniaku  
– nie. Skandal wisiał w powietrzu.

Jeśli ktoś już jednak wybrał się do 
Adrii i miał ochotę na półtorej godzi-
ny cofnąć się w czasie, mógł udać się na 
plac Starynkiewicza. Stamtąd bowiem 
codziennie między 10.00 a 17.00 kurso-
wał zabytkowy tramwaj – jeden z pierw-
szych, jakie pojawiły się w Warszawie 
w 1908 r.! Kiedy wsiada się do turystycz-
nego tramwaju, ma się wrażenie, iż czas 
cofnął się co najmniej o pół wieku. Stylowe 
oświetlenie, wygodne, miękkie kanapki 
w I klasie – pisała „Stolica”, dodając jed-
nocześnie – tyle że za oknem współcze-
sność i trudno wyobrazić sobie, jakie było 
to nasze miasto w 1908 r. Jak to śpiewa-
no w pewnej piosence dla dzieci: bo fan-
tazja jest od tego...

W 1983 r. 
cieć i dzieci, czyli farsa

Dawno, dawno temu w kamienicy naszej 
nie było dozorcy, była za to dozorcówka 
w postaci pięknego pokoju z kuchnią z wszel-
kimi udogodnieniami, zajęta przez liczną 
rodzinę. Tak niejaki pan Robert zaczynał 
opowieść o losach „Domu ciecia”, którą 
w sierpniu 1983 r. opisała „Stolica”. W pew-
nym momencie w śródmiejskiej kamieni-
cy pojawiła się para młodych ludzi, którzy 
od wczesnego ranka cicho i sprawnie myli 
schody, uprawiali ogródek... Zadowoleni 

lokatorzy postanowili się odwdzięczyć. 
Los chciał, że mieszkańcy dozorców-
ki dostali lokal w innym bloku. Młodzi 
sprowadzili się na ich miejsce. Po jakimś 
czasie urodziły im się dzieci. Sprzątać nie 
mieli czasu. Zamiast nich robiła to pew-
na pani, która nie mieszkała w kamie-
nicy. I znowu tak się złożyło, że młode 
małżeństwo dostało większe mieszka-
nie, a nowa gospodyni wprowadziła się 
na ich miejsce. Niedługo później zaszła 
w ciążę... Gdzie klucz do sprawy? W mo-
mencie spisywania losów „Domu ciecia” 
do dozorcówki wprowadziła się już pią-
ta generacja (historia za każdym razem 
powtarzała się: nowi gospodarze, dziec-
ko, przeprowadzka). I jak tu nie wierzyć 
w magię miejsca?

Stare „Stolice” przeczytał  
i skomentował Sebastian Pawlina
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Jarosław Zieliƒski

Na początku lat 30. XX wieku uli-
ca Puławska – główna trasa wy-
lotowa na południe – mogła się 

poszczycić jedynie wielokilometrową dłu-
gością, ale z pewnością nie należała do ar-
terii o reprezentacyjnym charakterze. Bliżej 
placu Unii Lubelskiej stało trochę kamie-
nic, wśród nich kilka nawet elegancko wy-
kończonych, wzniesionych krótko przed 
pierwszą wojną światową i w latach 20. 
Czynszówki te tworzyły niewielkie wyspy 
między starą, parterową, na poły drewnia-
ną zabudową dawnego przedmieścia Mo-
kotów, fabryczkami, zajezdnią tramwajową 
(w miejscu wylotu obecnej ulicy Goworka), 
a nawet oczkami glinianek dawno już zli-
kwidowanych cegielni. Cały ten galimatias 
był okraszony XIX-wiecznym kościółkiem 
parafialnym oraz kilkoma cennymi zabyt-
kami (wśród których wyróżniały się pałac 
Szustra i Królikarnia) skrytymi w rzadko 
tu spotykanych oazach zieleni. Wąskoto-
rowa kolejka grójecka, symbol minionych 
czasów, zagrażała kolizjami z rozbudowu-
jącą się trakcją tramwajową, ponieważ ulica 
była wąska, a na dokładkę źle zabrukowana 
„kocimi łbami”, z których były uformowa-
ne także nieczynne już rynsztoki.

Za czasów prezydentury Stefana Sta-
rzyńskiego ulica Puławska, zwana już 
wówczas nieco na wyrost aleją, w ciągu za-

ledwie pięciu lat zmieniła się nie do pozna-
nia. Mozolny i niezwykle kosztowny pro-
ces wykupu działek po zachodniej stronie 
ulicy miał na celu radykalne poszerzenie 
arterii i choć do chwili wybuchu wojny 
nie został zakończony, to i tak miasto mia-
ło powody do dumy. Do 1938 r. udało się 
całkowicie przebudować dwa odcinki Pu-
ławskiej: od ulicy Skolimowskiej do Dwor-
kowej i od ulicy Odyńca aż po rejon obec-
nej ulicy Rzymowskiego, czyli niemal do 
nowego Toru Wyścigów Konnych na Słu-
żewcu. Dwie jezdnie przedzielone trawia-
stymi, podwójnymi torowiskami tramwa-
jowymi (w tym układzie ulica funkcjonuje 
do dziś!) wybrukowano gładką kostką gra-
nitową i ustawiono rzędy latarni elektrycz-
nych. Wytyczono także nowy plac, imienia 
gen. Juliana Stachiewicza, który istnieje do 
dziś jako zieleniec między wylotami Róża-
nej i Dąbrowskiego (przedwojennej ulicy 
Szustra). Wzdłuż zmodernizowanych od-
cinków Puławskiej jak grzyby po deszczu 
wyrosły szeregi nowoczesnych kamienic,  
z których te wystawione na odcinku pół-
nocnym należały często do najbardziej luk-
susowych w Warszawie, dystansując nawet 
swe śródmiejskie odpowiedniki. Jeszcze 
dziś można się o tym przekonać, zagląda-
jąc do wnętrz domów stojących między wy-
lotami ulic Madalińskiego i Narbutta. 

Prezentowana fotografia została opu-
blikowana w 1938 r. w wydanej przez 

magistrat broszurce „Rozwój południo-
wych dzielnic Warszawy (1934-1938)”.  
Z balkonu kamienicy nr 154 obserwujemy  
w dużym skrócie fasadę trzypiętrowe-
go domu nr 152, który po dziś dzień stoi 
na rogu ulicy Ksawerów. Płoty po prawej 
stronie kryją pozostałości starego folwar-
ku przy Królikarni. Nowo przebita ulicz-
ka Zawrat oddziela te rudery od muru 
otaczającego zabytkowy zespół pałacowo-
parkowy należący podówczas do hr. Kra-
sińskich. Widoczne za murem budynki 
przy prawym skraju kadru to szpitalik św. 
Józefa prowadzony przez zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, któ-
ry dysponował 40 łóżkami. Działał w tym 
miejscu od 1898 r. dzięki zapisowi na rzecz 
Towarzystwa Opieki nad Nieuleczalnie 
Chorymi, uczynionemu przez ówczesne-
go właściciela Królikarni, hr. Zygmun- 
ta Pusłowskiego. Widoczna w tle wieża na-
leżała do pałacowej kaplicy wybudowanej w 
1865 r. Podczas Powstania Warszawskiego,  
16 września 1944 r., Niemcy zbombardo-
wali kaplicę wraz z częścią przyległej doń 
oficyny szpitalnej, grzebiąc pod gruza-
mi pięć sióstr franciszkanek oraz ich pod-
opiecznych – żołnierzy i bezdomnych 
mieszkańców Mokotowa. Pozostałości za-
bytkowej zabudowy rozebrano na począt-
ku lat 90. i dziś, choć znów siostry opiekują 
się tu chorymi, z dawnych czasów pozostał 
tylko mur ogrodzenia.   
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Warszawa na starej fotografii






