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Wiadukt Pancera, most Aleksandrowski (Kierbedzia) i Zamek Królewski około 1900 r.

Fotografia wykonana w warszawskim atelier Rembrandt

Od redakcji
Po wakacyjnej przerwie, którą i my urlopowo wykorzystaliśmy, przekazujemy Państwu kolejne powiększone i znowu podwójne wydanie „Stolicy”. Sierpień i wrzesień są miesiącami
wyjątkowo obfitującymi w upamiętnianie historycznych wydarzeń, ważnych dla naszej współczesnej świadomości i tożsamości. Obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, wspomnienie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
wiążemy ze Świętem Wojska Polskiego, a w kilka dni potem
przypominamy sobie o podpisanych porozumieniach sierpniowych. Wrzesień to przede wszystkim dni – pierwszy i siedemnasty. W tym roku przypada 100. rocznica zakończenia
w Warszawie zaboru rosyjskiego. Wydarzenie to było dotychczas raczej pomijane w kalendarzach rocznic, a data
5 sierpnia należała do zapomnianych. Przywołujemy ją

w bieżącym wydaniu w tekstach oddających atmosferę i koloryt Warszawy tamtych dni. Polecam zwłaszcza refleksję
nad znaczeniem i konsekwencjami wyjścia Rosjan z Warszawy pióra prof. Jana Kieniewicza, a także tekst prof. Aleksandra R. Sokołowa prezentujący meandry carskiej dyplomacji,
w którą zaangażowana była też Cerkiew. Dodatek specjalny
wydania to warszawska Praga i przeobrażenia, jakie dokonują się w tej części Warszawy. Pragi nie można pokazywać
bez obrazów z jej przeszłości. Namawiam szczególnie do
lektury tekstu o bazarze Różyckiego i losach związanego
z tym miejscem Kolki – uwielbianego przez warszawiaków
boksera Antoniego Kolczyńskiego. Czytałam ten tekst kilkakrotnie z wielką przyjemnością, czego i Państwu życzę.
Ewa Kielak-Ciemniewska
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Bronisław Komorowski skierował
tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną
do Trybunału Konstytucyjnego bez
podpisu. Ustawa miała zahamować
wzrost liczby budynków użyteczności publicznej objętych roszczeniami. Prezydent Andrzej Duda odmówił wycofania ustawy z TK.
Zgodnie z porozumieniem pomiędzy zarządem województwa mazowieckiego a Miastem Stołecznym
Warszawa część zadań związanych
ze strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizować będzie Miasto. Warszawa
i 39 gmin wokół niej wystąpią razem po środki unijne m.in. na inwestycje drogowe, wspieranie przedsiębiorczości, żłobki.
Blisko 1,5 mln zł zostanie w bieżącym roku wydanych na likwidację barier architektonicznych. W ramach projektu stowarzyszenia
SISKOM i Miasta pn. Warszawska
Mapa Barier zmodernizowanych
będzie 331 miejsc pod kątem
osób niepełnosprawnych, starszych,
rodziców z dziećmi w wózkach itp.
Wprowadzanie zmian, m.in. instalacja płyt ostrzegawczych dla osób
z wadami wzroku, już się zaczęło.
Szpital dziecięcy przy ul. Niekłańskiej otrzyma 12 mln zł unijnego
dofinansowania na zakup sprzętu
medycznego i wyposażenia nowego
budynku placówki. Nowoczesna
aparatura zostanie wprowadzona
na blok operacyjny, oddział pooperacyjny i intensywnej terapii.
Publiczna sieć rowerowa Veturilo
to dziś 197 stacji i 2941 rowerów,
z których skorzystało już ponad
340 tys. mieszkańców stolicy. Rower wynajmowany jest średnio co
10 sekund. Ostatnio do warszawskich wypożyczalni włączono
10 tandemów oraz rowerki dla dzieci. Pilotażowa stacja rowerków stanęła u zbiegu al. Niepodległości
i ul. Batorego. To jedna z najpopularniejszych wypożyczalni, położona tuż obok Pola Mokotowskiego.
W podwarszawskiej Drewnicy
powstaje najnowocześniejszy szpital
psychiatryczny w Polsce. Proekologiczna i przyjazna pacjentom pla-

Wizualizacja ogólna – zespół muzealny na terenie
Cytadeli Warszawskiej, projekt pracowni WXCA

Muzeum Historii Polski
w Cytadeli Warszawskiej

S

iedziba muzeum ulokowana będzie
na terenie Cytadeli Warszawskiej,
na powierzchni około 24 tys. m 2 .
W zespole muzealnym znajdą się ponadto: istniejące już Muzeum X Pawilonu, budowane Muzeum Katyńskie
oraz Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Historii Polski zajmie główne
miejsce w całym kompleksie tzw. Cytadeli Muzeów. Otwarcie placówki
planowane jest na listopad 2018 r.
– w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Realizacja programu zamknie się w kwocie 310 mln zł.
W nowym gmachu umieszczona
będzie ekspozycja stała MHP, przybliżająca najważniejsze wątki z histo-

rii politycznej, życia społecznego
i obyczajów, oraz wystawy czasowe.
Centralne miejsce zajmie historia
polskiej wolności. W ramach siedmiu
galerii: Polska Piastów i Jagiellonów,
Dawna Rzeczpospolita, Wiek XIX
– pod zaborami, II Rzeczpospolita,
II wojna światowa, PRL i tematy po
roku 1989 prezentowane będą obiekty oryginalne, których obecność dopełnią multimedia, środki audiowizualne i scenograficzne. Twórcy
programu prognozują, że MHP stanie się centrum popularyzacji historii
i dialogu na temat dziedzictwa narodowego, odwiedzanym przez turystów z Polski i zagranicy. [kkm]

Pierwsze piętrusy

P

ESA Bydgoszcz SA kończy produkcję swoich pierwszych wagonów piętrowych systemu push-pull
(pchaj-ciągnij) dla Kolei Mazowieckich. System umożliwia jazdę dwukierunkową, bez konieczności przepinania lokomotywy. Rozpoczęto już jazdy
techniczne, prowadzone z prędkością
do 160 km/h.
Wagony uzyskały nowoczesny design, wyposażone są w wygodne fotele, klimatyzację, system informacji
pasażerskiej, monitoring i dostęp do
internetu. W wagonach sterowni-

czych (na jednym z krańców składu
pociągu) znajdują się strefy dla osób
niepełnosprawnych, strefy z częścią
gastronomiczną, toaletą i wejściami
wyposażonymi w platformy umożliwiające wjazd osobom na wózkach
inwalidzkich.
Koleje Mazowieckie są czołowym
w Polsce przewoźnikiem kolejowym
pod względem wykorzystania pociągów w systemie push-pull (kanadyjskiego koncernu Bombardier). Wagony PESY będą pierwszymi polskimi
wagonami tego typu. [kkm]

Z archiwum m.st. Warszawy

N

ajwiększym wydarzeniem tegorocznych wakacji było otwarcie
pierwszego fragmentu wyremontowanych bulwarów wiślanych. Miasto
wraca nad Wisłę, a władze stolicy finalizują budowę rozpoczętą jeszcze
w 1935 r.
Udostępniona kilka tygodni temu
promenada ciągnie się przez blisko kilometr od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ulicy Boleść na Podzamczu. Ten
fragment nabrzeży nosi imię Jana Karskiego. Powstał tam deptak, pawilon
rekreacyjno-usługowy, ścieżka rowerowa. Jest też sporo zieleni. W tym miejscu bulwary mają dwa poziomy. Przy
dolnym tarasie cumowane będą statki
i łodzie. Spacerowicze odpoczną w cieniu pergoli z meblami do siedzenia i leżenia. Nie mogło zabraknąć tarasów
widokowych. Jeden z nich nadwiesza
się na osi Zamku Królewskiego, z drugiego roztacza się wyjątkowy widok na
panoramę Starego Miasta. Ciekawostką jest pierwszy w stolicy obiekt ustawiony na tzw. pływakach ukrytych
w nawierzchni promenady spacerowej.
W razie fali powodziowej cała konnr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

strukcja uniesie się w górę niczym statek, lecz nie odpłynie – pozostanie
w tym samym miejscu dzięki stalowym słupom wbitym w bulwar (dalby), do których jest zamocowana.
Budowa bulwarów wiślanych ma
długą historię. Rozpoczął ją jeszcze
przed wybuchem ostatniej wojny prezydent Stefan Starzyński. Informuje
o tym tablica wmurowana w ścianę
między mostem Śląsko-Dąbrowskim
a przejściem podziemnym pod Wisłostradą. Jest tam wykuta także data zakończeni inwestycji – rok 194... Przez
wiele powojennych lat bulwary były
niechlubnym dla Warszawy miejscem.
Sytuacja zmieniła się w 2010 r., władze miasta obiecały, że przywrócą rzekę miastu. I choć szło to powoli, nie
brakowało przeszkód i opóźnień, dziś
widać pierwsze efekty. Budowa zamkniętego etapu kosztowała ponad
40 mln zł. Pozostało dokończenie
fragmentu między mostem Śląsko-Dąbrowskim a Świętokrzyskim.
Do końca 2016 r. nowoczesne bulwary zostaną dociągnięte do Centrum
Nauki Kopernik. [jk]
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Warszawa wraca nad Wisłę

cówka wykorzystywać będzie energię słoneczną. Inwestycja o wartości
118 mln zł ma zakończyć się w przeciągu trzech lat.
Od 1 stycznia 2016 r. Miasto Stołeczne Warszawa rezygnuje z poboru
opłaty, którą zobowiązani są wnosić
wszyscy sprzedający na targowiskach. Badania z 2014 r. wykazały,
że mieszkańcy stolicy chętnie robią
zakupy na lokalnych bazarach.
Kompleks Gdański Business Center I w Warszawie wyróżniony został
prestiżowym certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent. Tak
wysoką ocenę aspektów ekologicznych projektu posiada obecnie tylko
5 stołecznych inwestycji biurowych.
Podpisano umowę na budowę domu kultury na Ursynowie. Placówka, zlokalizowana przy ul. Kajakowej, ma powstać do końca września
2016 r. Koszt inwestycji wyniesie
ok. 7 mln zł. Obiekt i teren wokół
niego przystosowane będą pod kątem niepełnosprawnych.
Prawie 1,4 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Międzyleski
Szpital Specjalistyczny w Warszawie. Środki przeznaczone będą na
zakup nowego sprzętu: mobilnego
aparatu USG i gamma kamery wykorzystywanej m.in. w onkologii.
Trwają prace nad projektem Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej. W placówce znajdzie się kino, ośrodek kultura lny d la
niepełnosprawnych, scena prób i wystawiania spektakli dla amatorskich
i profesjonalnych zespołów artystycznych. Inwestycja uzyskała 2,5
mln zł unijnego dofinansowania.
Warszawski projekt Rewitalizacja
– wspólna sprawa został zakwalifikowany do 2. etapu konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Modelowa rewitalizacja miast,
którego celem jest wsparcie miast
w opracowywaniu programów rewitalizacji. Wartość projektu to
ok. 5 mln zł. Dotyczy on Pragi-Północ (Stara i Nowa Praga, Szmulki)
i ma na celu ożywienie gospodarcze
i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

5

Praga-Północ

Port Praski, wizualizacja projektu, JEMS Architekci i APA Wojciechowski

Integracja po warszawsku
Podzielona Wisłą na dwie części – niczym na dwa różniące się ekonomicznie,
społecznie i architektonicznie miasta – stolica Polski wykazuje ostatnio coraz
silniejsze dążenie do integracji i niwelowania różnic po obu stronach rzeki

U

ruchomienie drugiej linii metra i jej planowana
rozbudowa, zapowiedź realizacji mostu Krasińskiego, wciąż fragmentaryczne, ale jednak postępujące zagospodarowanie plaż po stronie praskiej,
a w końcu realna perspektywa wdrożenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji 2014-2022 na Pradze
(w tym modernizacji zdeklasowanych kamienic, potwierdzonej rezerwą budżetową zagwarantowaną przez władze miasta) pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość Pragi.

Już od dawna deweloperzy i inwestorzy okazywali zainteresowanie tą częścią miasta, wierząc, że stagnacja w rozwoju dzielnicy w końcu minie. Ostatnio ich aktywność
wzrosła, a realizacja zapowiadanych wielkich projektów
budowlanych nabrała przyspieszenia.
Deweloper Okam Capital Sp. z o.o. ujawni niebawem
skonkretyzowane plany i projekty budowlane rewitalizacji zespołu zabudowań dawnej fabryki produktów chemicznych Praga (powojenna Pollena) z przełomu XIX
i XX w. Przy ul. Szwedzkiej 20 ma powstać duży zespół

Ilustracje: materiały inwestora
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mieszkaniowy zwany pierwotnie Szwedzka Lofty, a obecnie Centrum Bohema. Funkcjom mieszkaniowym będą
towarzyszyć handlowe, usługowe i rozrywkowe. Ostateczny program poznamy lada tydzień. Autorem projektu jest Sud Architekt Polska Sp. z o.o. z Warszawy.
Również ostatnie szlify projektowe i programowe
czyni deweloper terenów poprzemysłowych dawnej
FSO, między ulicą Jagiellońską a brzegiem Wisły,
czyli bulwarem, jaki ma tam powstać (w pobliżu planowanego mostu Krasińskiego). Na 28 ha projektowane
jest ultranowoczesne olbrzymie osiedle mieszkaniowe
z parkingami podziemnymi i zabudowaniami handlowo-usługowymi od strony Jagiellońskiej. Inwestor
– Mennica Polska SA – zapowiada rozpoczęcie budowy
już w przyszłym roku.
Przyspieszenia nabierają też prace na poprzemysłowych terenach przy ulicy Ząbkowskiej. BBI Development SA ma już pozwolenie na budowę i przebudowę
kolejnych obiektów w ramach kompleksu Centrum Praskie Koneser. Do zabytkowej strażnicy jesienią zostaną
wprowadzone funkcje usługowe, w budynku dawnej
skarbnicy powstaną soft lofty. U progu realizacji są dwa
następne zabytkowe obiekty, przeznaczone na działalność handlową, i jeden o charakterze usługowym.
We wnętrzach gmachu dawnej rektyfikacji powstanie
Muzeum Polskiej Wódki, którego otwarcie planuje się na
2017 r. Na terenie kompleksu realizowany jest także
Warszawski Google Campus. Rozlokowany na powierzchni 1600 m2 inkubator przedsiębiorczości będzie
trzecim na świecie, po Londynie i Tel Awiwie, centrum
start-up’ów światowego potentata Google. Firma planuje jego otwarcie jeszcze w tym roku.
Największy wpływ na zmianę wizerunku Pragi, z uwagi
na najbardziej miastotwórczy charakter, ma mieć – zgodnie
z funkcjonującymi opiniami – Port Praski w swej nowej
odsłonie. Pomysł rewitalizacji portowych nabrzeży po-

Już użytkowany budynek przy ul. Krowiej 6 (proj. Arhead Sp. z o.o.). Obiekt
otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budowlanych Budowa roku 2013

wstał już dawno, przyczyniając się m.in. do realizacji mostu Świętokrzyskiego. Projekty zabudowy obszaru rodziły się dość długo, zmieniały się koncepcje i propozycje
wysokości gmachów, które mają być wznoszone na trudnym terenie wymagającym głębokich ścian szczelinowych. W 2012 r. wykrystalizował się program całości
z zapowiedzią zakończenia projektu do 2025 r.
Port Praski zajmuje prawie 38 ha malowniczo położonych naprzeciwko Starówki, nieomal w samym środku
miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, co tworzy
wymarzoną oazę spokoju w przestrzeni miejskiej. Autorzy koncepcji rewitalizacji terenu zapowiadają bulwary,
przystanie portowe z tramwajem wodnym, pływające restauracje i kawiarnie, a w kanałach portowych – wiślane
mariny. Przewidziano nawet ogólnodostępny park krajobrazowy na południowym pirsie. Jednym słowem – raj
w środku Warszawy. Jednocześnie Port Praski ma być
wielkomiejskim centrum prawobrzeżnej części stolicy,
REKLAMA
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7

Budynek przy ul. Okrzei 14,
którego ukończenie
przewidziano
na grudzień 2015 r.
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ma szansę stać się nową, samodzielną dzielnicą, zapewniającą wszelkie miejskie funkcje: mieszkaniowe, biznesowe, kulturalne, rozrywkowo-rekreacyjne. Na opisywanym terenie powstanie nowe miasto składające się
z czterech części o wzajemnie uzupełniających się
funkcjach:

stanku metra Stadion Narodowy. Tu skupią się miejsca
pracy – biura, komercyjne powierzchnie pod wynajem,
prawdopodobnie hotel oraz handel i usługi. Luksusowe apartamenty przewidziane są na najwyższych kondygnacjach (z panoramicznym widokiem na Wisłę
i Warszawę);

CITY – centrum handlu i biznesu, z dominującą zabu-

DOKI – najbardziej reprezentacyjna część mieszkalna

dową wysokościową. Najwyższe obiekty wzniosą się na
100, 120, 140 i 160 m. CITY powstaje w bezpośrednim
sąsiedztwie węzła komunikacyjnego PKP Stadion i przy-

Budynek przy ulicy
Sierakowskiego.
Wizualizacja: Maciej Kuryłowicz

Portu Praskiego. W dawnych dokach portowych nad wodą powstaną najwyższej klasy apartamenty mieszkalne
z własnymi przystaniami. Wzniesione będą wzdłuż wy-

łożonych drewnem bulwarów, które powiodą do lokali
z usługami – kancelarii prawnych i notarialnych, eleganckich butików, restauracji. Zaplanowano tu także
marinę dla kilkudziesięciu jachtów i łodzi, zwodzony
most oraz przystań dla tramwaju wodnego;
przeznaczonej na imprezy dla większej publiczności –
targi, wystawy, wydarzenia rekreacyjne. Znajdzie się tu
amfiteatr i multimedialna galeria, plaże, boiska do siatkówki plażowej, a w zimie – lodowisko i galeria rzeźb
lodowych. Planowana jest również budowa kładki pieszo-rowerowej, która spinać będzie dwa brzegi Wisły,
oraz zawieszonej nad rzeką kolejki linowej, która połączy teren portu z Centrum Nauki Kopernik;

REKLAMA

PARK MEDIÓW – to umowna nazwa dla części

STARA PRAGA – część mieszkaniowa Portu Pra-

skiego, która już powstaje. Najbardziej ze wszystkich
części nawiązywać będzie do dawnej praskiej zabudowy
– pierzeje sześcio- i siedmiopiętrowych domów w typie
starych kamienic stworzą układ kwartałów i ulic, nawiązujących atmosferą do przedwojennej warszawskiej Pragi. Na parterach będą się mieścić lokale usługowo-handlowe. Przy ul. Krowiej 6 został już oddany do użytku
pierwszy budynek. Zgodnie z opisaną wyżej koncepcją
łączy on stare z nowym, czyli – w tym przypadku – relikty fabryki ślusarskiej Ogórkiewicza i Zagórnego
z przełomu XIX i XX w. z nową konstrukcją. Spina pod
jednym dachem apartamenty z częścią biurową. Dobiega też końca wznoszenie kamienicy apartamentowca
przy ulicy Sierakowskiego. Wzdłuż tej samej ulicy już
wkrótce zaczną powstawać kolejne obiekty, w tym hotel,
tworząc ciąg zabudowy w kierunku rzeki. Na styku części: DOKI i STARA PRAGA powstanie Stary Rynek
– miejsce spotkań, zakupów i koncertów.
Na terenie Portu Praskiego zrealizowanych zostanie
18 budynków o powierzchni prawie 1 mln m2 . Wśród
nich znajdą się m.in.: centrum konferencyjno-medialne,
wielofunkcyjna hala sportowa, szkoła i centrum medyczne. Pracownie JEMS Architekci Sp. z o.o. i APA Wojciechowski Sp. z o.o. przygotowały master plan całości. Na
poszczególne obiekty i zespoły architektoniczne spółka
Port Praski zamierza rozpisywać konkursy architektoniczne (w przypadku bardziej reprezentacyjnych obiektów – nawet międzynarodowe).
Nadrzeczna dzielnica będzie mogła powstać dopiero
po konstrukcji bramy przeciwpowodziowej i śluzy
(spółka Port Praski otrzymała już pozwolenie na budowę), zaplanowanej w pobliżu pomnika Kościuszkowców przy Wybrzeżu Szczecińskim. Zainteresowanie
mieszkaniami w Porcie Praskim jest olbrzymie, choć
nie są tanie – ceny sytuują się na poziomie od 9700 zł
za m2 . Ale któż nie chciałby mieszkać w centrum miasta, a jednocześnie czuć się jak w lesie i nad jeziorami
mazurskimi? [ekc]
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015
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Z archiwum
Urzędu Dzielnicy
Praga-Północ

Praga-Północ

Paweł Lisiecki jest burmistrzem Pragi-Północ
od końca ubiegłego roku. Przedtem był przez
trzy kadencje radnym tej dzielnicy. Od urodzenia
mieszka na Pradze. Kształcił się w praskich
szkołach, potem na Uniwersytecie Warszawskim
ukończył archeologię i historię. Jego żona,
Małgorzata, też jest prażanką.
Na zdjęciu: Paweł Lisiecki, burmistrz Pragi-Północ, i Beata Bielińska-Jacewicz, rzecznik
prasowy Urzędu Dzielnicy Praga-Północ

Praga. Odważ się ją poznać
Z Pawłem Lisieckim, burmistrzem Pragi-Północ, o zmianach w dzielnicy
rozmawia Ewa Kielak-Ciemniewska
10

Ewa Kielak-Ciemniewska: Minęło pół roku od chwili zamiany fotela
radnego na burmistrzowski, jakie są Pana wrażenia po tej zmianie?

Paweł Lisiecki: – Pracy i wyzwań jest bardzo dużo,
znacznie więcej niż się spodziewałem. Do rozwiązania są
kwestie mieszkaniowe, zagospodarowania przestrzeni publicznej, związane z edukacją, w tym podniesieniem poziomu nauczania w naszych szkołach... Przez 12 lat, kiedy byłem radnym, zdążyłem poznać wiele trudnych tematów,
ale nie wierzyłem, że to tylko część problemów, jakie trapią
dzielnicę. Do zrobienia jest bardzo, bardzo dużo.
Praga-Północ to jedna z najmniejszych dzielnic, jest jednak gęsto zaludniona, posiada specyficzną, zróżnicowaną społeczność. Jakie problemy trapią zatem dzielnicę najbardziej?

– Praga była niegdyś dzielnicą robotniczą i tereny przemysłowe stanowiły znaczną jej część. Stąd specyfika obszaru, bo w czynszówkach mieszkali głównie robotnicy.
Do czasów II wojny światowej panował tu swoisty tygiel
społeczno-kulturowy: ludność żydowska, prawosławni, katolicy. Z pokolenia na pokolenie kształtowało to atmosferę
dzielnicy. Teraz na Pragę napływają nowe osoby. Są to często ludzie młodzi, którzy mają inne spojrzenie na pracę
służb miejskich, pracę samorządu. Ich oczekiwania są zupełnie inne. Problemy dotychczasowych mieszkańców dotyczą głównie ich sytuacji ekonomicznej, warunków
mieszkaniowych i bytowych, nawet takich, czy mają ciepłą
wodę, centralne ogrzewanie. Nowi mieszkańcy domagają
się czegoś więcej – chcą, aby trawnik był dobrze przystrzyżony, żeby wspólna przestrzeń była przyjazna i atrakcyjna,
oczekują niebanalnej oferty spędzania wolnego czasu.

W ostatnich latach coraz bardziej zauważalne jest zróżnicowanie żądań i oczekiwań ze strony mieszkańców w stosunku do władz publicznych. W związku z wybudowaniem metra Pragę zaczynają dostrzegać inwestorzy, widzą,
że ma ona swój potencjał. Rodzi to z jednej strony nadzieje, ale z drugiej – problemy. Powstają nowe budynki, z nowymi lokatorami, a dotychczasowi mieszkańcy starych kamienic zaczynają się czuć nieswojo i niepewnie. Kolejnym
problemem, z jakim musimy sobie poradzić, jest poziom
edukacji. Choć wyższy niż średnia mazowiecka, na tle innych dzielnic Warszawy jesteśmy na samym końcu. Dotyczy to przede wszystkim wyników w gimnazjach. Trzeba
zatem zwiększyć liczbę i poprawić poziom zajęć dodatkowych, ale także polepszyć status materialny prażan.
Tam gdzie jest wyższy poziom materialny, edukacja stoi
na wyższym poziomie. Wykształceni rodzice interesują się
swoimi dziećmi i łożą więcej na ich edukację.
Co lokalne władze samorządowe mogą zrobić, żeby poprawić byt
prażan?

– Bezpośrednio nie możemy wiele uczynić, jednak dysponujemy pewnymi możliwościami pośrednimi. Tworzony właśnie program rewitalizacji stanowi dla Pragi olbrzymią szansę. Czy zostanie to wykorzystane i skonsumowane
w sposób właściwy, okaże się za 4-5 lat. Pieniądze w Warszawie leżą po lewej stronie. Naszym zadaniem jest przetransportować je na prawy brzeg. Jednym ze sposobów jest
przyciągnięcie inwestorów, którzy mogą zmienić krajobraz
Pragi – nie tylko ten architektoniczny, budowlany,
ale również społeczny.

Tymczasem mieszkańców trapi wzrost czynszów, a budowa metra i remont Targowej doprowadziły wiele lokalnych warsztatów i sklepów
do plajty.

– To prawda, wiele sklepów i warsztatów rzemieślniczych zostało zamkniętych. Podjęliśmy jednak starania
mające na celu doprowadzenie do sytuacji, w której rzemieślnicy czy osoby zajmujące się tzw. wymierającymi zawodami będą chciały na Pragę wrócić. Dlatego obniżamy
czynsze w lokalach komunalnych dla osób wykonujących
pożądane zawody. Lista tych ostatnich jest dość długa
i wciąż otwarta, w chwili obecnej liczy ponad 30 zawodów.
Nowa uchwała Zarządu pozwala też na obniżkę czynszów
dla osób, które chcą na Pradze prowadzić e-biznes.
Nie mogą oni, co prawda, liczyć na lokale z witrynami
(nie muszą mieć bezpośredniego kontaktu z klientem),
ale mamy lokale na zapleczach.
A co z pustostanami na Pradze?

– Jeszcze rok temu jako radny dopytywałem o puste lokale na Pradze. Co czwarty lokal użytkowy należący do
Miasta stał pusty. Obecnie liczba ta spadła z 25% do 11%.
Nawet lokale, które nie są podłączone do centralnego
ogrzewania lub sieci energii elektrycznej, znalazły swoich
najemców, co oznacza, że Praga staje się coraz bardziej
atrakcyjna. W pewnym momencie będziemy mieli problem z podażą. Choć mam nadzieję, że przedtem wrócą ci,
którzy odeszli.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji. Jakie są
oczekiwania mieszkańców?

– Prażanie chcą z pewnością poprawy jakości życia, zaoferowania perspektywy. To istotne zwłaszcza dla tych,
którzy żyją z dnia na dzień. Widać, że mieszkańcy kładą
nacisk na wykorzystanie potencjału, czyli tego, czym Praga
dysponuje – stare budynki, atmosfera. To dotyczy zarówno
remontów starych kamienic, jak i uwolnienia zabytkowych
części dzielnicy od komunikacji, zwłaszcza tranzytowej.
Kolejne sprawy to liczba miejsc w przedszkolach, miejsca
do uprawiania sportu itd.
Wśród oczekiwań mieszkańców są centra aktywności społecznej.
Sami też mają decydować o ich lokalizacji. Jaka jest idea tych
placówek?

– Naszym założeniem jest utworzenie kilku centrów
aktywności, które będą bliżej ludzi, w miejsce jednego molocha. Dom Kultury przy ulicy Dąbrowszczaków spełnia
ważną rolę, ale raczej nie przyjdą do niego mieszkańcy Michałowa. W ramach budżetu partycypacyjnego ludzie
sami wskazują miejsca, w których takie centra powinny
powstać. Nie wszystkie inicjatywy zostaną sfinansowane,
ale przynajmniej wiemy, czego oczekują prażanie.
Porozmawiajmy jeszcze o sypiących się kamienicach.

– Największym problemem na Pradze są kwestie własnościowe – zgłaszają się spadkobiercy byłych właścicieli.
Ten proces hamuje prace nad rewitalizacją. Samorząd nie
może inwestować w budynki objęte roszczeniami. Obecnie
dotyczy to ponad stu obiektów. Kłopoty nie kończą się
wraz ze zwrotem nieruchomości, przeciwnie – narastają.
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Czynsze w zwróconych budynkach najczęściej idą bardzo
w górę. Uderza to mocno w ludzi i my, jako samorząd, staramy się im pomóc. Na samej Pradze ok. 600 osób czeka na
mieszkania. Niestety, nie dostaliśmy od Miasta pieniędzy
na nowe obiekty komunalne. Z naszych zasobów możemy
wyremontować jedną, dwie kamienice rocznie, a tymczasem 350 budynków wymaga remontów. Żeby je przeprowadzić, potrzeba 350-400 mln zł. Gdybyśmy dostali te środki,
to w ciągu 10-15 lat Praga wyglądałaby zupełnie inaczej.
Problemem są też zadłużenia, nawet na 100 tys. zł, za zajmowanie lokalu komunalnego. W niektórych przypadkach
mieszkańcy nawet nie starają się już płacić czynszu. Dzieci
dorastają i przejmują na siebie część długów. Od pełnoletności powinni solidarnie odpowiadać za czynsz i ten dług
za nimi wędruje. Dzieci wielokrotnie skarżą się na rodziców. Rozwiązanie jest tylko jedno: trzeba sądownie podzielić mieszkanie oraz dług i podpisać z Miastem porozumienie w sprawie spłaty. Gdybyśmy wszystkim darowali zaległości, też byłoby to mało edukacyjne, a według NIK-u
– niegospodarne. Możemy postarać się pomóc, ale nie zrobimy niczego za ludzi.
Jakie miejsce w budżecie zajmuje pomoc społeczna?

– Jest to kwota rzędu 13 mln zł. Większość środków
przechodzi przez Ośrodek Pomocy Społecznej. To dość
dużo i prawie 3,5 tys. rodzin dostaje od samorządu pieniądze. Organizacje społeczne, które działają na terenie dzielnicy, bardzo dobrze wykonują swoje zadania. Ich funkcjonowanie opiera się na wolontariuszach. Liczba społeczników
na Pradze jest chyba największa w Warszawie, tu jest się
czym chwalić. Wolontariusz potrafi znaleźć w danym środowisku osoby potrzebujące wsparcia. Współdziałanie OPS
i organizacji społecznych przynosi najlepsze efekty.
Oczekiwane efekty?

– Chodzi o to, aby w ludziach, zwłaszcza młodych, wzbudzić ambicję, pokazać nową drogę. Są to bystre, inteligentne
osoby, które doskonale wiedzą, jak poradzić sobie w miejskiej dżungli. Z drugiej strony mają problemy w szkole,
bo do tego trzeba się przyłożyć. Tymczasem, jeśli rodzic
macha ręką, to i młodzi nie mają ambicji, nie widzą perspektyw. W tej chwili konstruowane są, wraz z organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie Pragi, programy,
dzięki którym dzieci z rodzin z problemami w kształceniu
swych pociech będą otrzymywały odpowiednią pomoc.
Niektórzy nauczyciele i społecznicy przychodzą i mówią
wprost: – Chcemy wychowywać dzieci, ale najpierw trzeba
wychować rodziców. Myślę jednak, że rozwiązanie tych
problemów jest kwestią czasu. Praga się zmienia, a teraz te
zmiany nabierają tempa. Jeśli nic ich nie zatrzyma, Praga będzie piękniejsza od lewego brzegu i będzie się tu żyło coraz
lepiej. Metro i otwarcie na Warszawę już pozytywnie wpływa na praską młodzież, a kolejne inwestycje otworzą
przed nimi nowe perspektywy. Dlatego serdecznie zapraszam ludzi z potencjałem i pomysłami, którzy potrafią docenić uroki Starej Pragi, a jednocześnie tchnąć w dzielnicę
nowe życie.
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Praga-Północ

Rozmaitości
Praski

street art
Nigdzie nie ma tak dobrej atmosfery
i scenerii dla wielkoformatowej sztuki
street artu jak na Pradze-Północ,
wśród starych kamienic, ścian
z czerwonej cegły, pobudzających
inwencję wąskich podwórek
i otwartych na artystyczne nowości
mieszkańców

Fot. M. Kruger/Do Dzieła!
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N

ic więc dziwnego, że kiedy Conor Harrington, światowej sławy irlandzki artysta street artu, a przy
tym malarz, którego prace sprzedają
największe galerie świata, usłyszał, że
czeka na niego ściana na warszawskiej
Pradze, zrezygnował z zaproszenia na
Manhattan. – Już dawno nie malowałem w prawdziwym miejscu. Takim,
które żyje – powiedział Harrington. –
Ostatnio maluję tylko w ładnych miejscach, na ładnych ścianach, ładne obrazki. Tu mogę popuścić wodze
wyobraźni.
Zaledwie trzy dni zajęło artyście wykreowanie energetycznej kompozycji
Warsaw Fight Club. Murale z cyklu
Fight Club, które powstały w San Juan,

Mural Warsaw Fight Club C. Harringtona na elewacji kamienicy przy ul. Środkowej 17

Londynie i Nowym Jorku, a ostatnio
w Kopenhadze, należą do sztandarowych realizacji Harringtona w przestrzeni miejskiej. Warszawska praca powstała w ramach festiwalu SAD 2015
(Street Art Doping), organizowanego
przez Fundację Do Dzieła! Projekt jest
współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, a Urząd Dzielnicy
Praga-Północ był w tym roku partnerem imprezy. Siódma już edycja SAD
po raz pierwszy umiejscowiona została
na Pradze-Północ.
Aż dziwne, że festiwal omijał dotąd tę dzielnicę. Tak byłoby i w tym
roku, gdyby nie przypadek, który zetknął mnie z Kasią Dziubłowską, jedną z organizatorek SAD. Dzięki temu

„przypadkowi” powstały już trzy niezwykłe, o wysokich walorach artystycznych murale, które od razu zostały zaakceptowane i oswojone przez
mieszkańców i miłośników Pragi.
Kolejnym muralem jest praca niemieckiego artysty tworzącego pod
pseudonimem 1010, zatytułowana
Dziura w Całym, na elewacji domu
przy ul. Mackiewicza 1.
Ostatni mural powstał na ścianie kamienicy przy ul. Stalowej 41. To praca
Ernesta Zacharevica, artysty polskiego
pochodzenia. Bawiące się dzieci są doskonale przyjmowane przez okolicznych
mieszkańców i wielbicieli street artu.
Obejrzałyśmy razem ponad 40 ścian
wskazanych nam przez praski ZGN.
Dzięki swojemu doświadczeniu Kasia
od razu wiedziała, którą ścianę zaproponować któremu artyście. Chyba już
widziała te projekty oczami wyobraźni,
wszystkie prace są bowiem idealnie
wkomponowane w otoczenie.
W ramach tegorocznego festiwalu
powstały też dwa murale na Pradze-Południe – autorstwa duetu 108 &
CT – przy ul. Frycza Modrzewskiego
23 i 26. Artyści ci często malują razem
lub na przeciwległych ścianach.
Mural E. Zacharevica na elewacji
kamienicy przy ul. Stalowej 41

Fot. A. Burakowski\Do Dzieła!

Beata Bieliƒska-Jacewicz

W dniach 9-29 kwietnia 2015 r.
odbyły się w Warszawie konsultacje społeczne
dotyczące dokumentu o nazwie Zintegrowany
Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.
Na podsumowanie konsultacji, które miało
miejsce w Teatrze Powszechnym 17 czerwca,
przyszło prawie 200 osób

C

elem rewitalizacji określonym
w dokumencie jest ożywienie
społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej,
poprawa środowiska naturalnego
(zgodnie z wymogami gospodarki
niskoemisyjnej), rozwój turystyki,
kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną i dziedzictwo kulturowe, zapobieganie i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu. Zaproszeni przez Centrum Komunikacji
Społecznej m.st. Warszawy mieszkańcy trzech dzielnic prawobrzeżnych: Pragi-Północ, Pragi-Południe
i Targówka uczestniczyli w spotka-

Detal elewacji kamienicy przy ul. Wileńskiej 13

niach, wycieczkach i dyskusjach nad
planowanym na siedem kolejnych lat
programem rewitalizacji. Do dyskusji zaproszono także lokalne organizacje pozarządowe i aktywistów
miejskich.
Konsultacje miały za zadanie skonfrontować założenia przyjęte przez
ekspertów z oczekiwaniami mieszkańców. Obie wizje już w trakcie spotkań konsultacyjnych mocno się różniły. Zgłoszono 273 uwagi oraz
150 pomysłów i opinii. Najwięcej
uwag dotyczyło centrów aktywności
lokalnej planowanych w domu Ksawerego Konopackiego (tzw. pałacyku)

przy ulicy Środkowej, róg Strzeleckiej,
w młynie Michla przy ulicy Objazdowej oraz w drewniaku Burkego przy
Kawęczyńskiej 26. Wszystkie obiekty
znajdują się na Pradze-Północ. Więcej
uwag zebrały tylko zagadnienia dotyczące porządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej, wśród
których jako największy problem
uznano brak przestrzeni publicznej do
prowadzenia działań sąsiedzkich
i międzypokoleniowych.
Spośród zgłoszonych uwag 146 zostało uwzględnionych w pełni, a 74
– częściowo. Więcej informacji: rewitalizacja.um.warszawa.pl. [bbj]

Podróż w czasie
Poprzez stronę praga-pn.waw.pl można wybrać się na spacer śladem praskich kamienic,
świątyń i obiektów postindustrialnych, obejrzeć judaika. Do wyboru są cztery trasy
opracowane w technice 3D

P

raga postindustrialna to wędrówka
szlakiem dawnych (w większości
dziś nieczynnych) zakładów przemysłowych. W niepowtarzalny klimat
Starej Pragi wprowadza spacer Kamienice z duszą, prezentujący najciekawsze
zabytkowe budynki mieszkalne. Wiele
z nich odzyskało swój blask w procesie
rewitalizacji. Wielokulturowe tradycje
prawego brzegu prezentuje wycieczka
Praga trzech kultur, a w ramach wędrówki Praskie judaica można podążyć
śladami społeczności żydowskiej na
prawym brzegu. Aby obejrzeć spacery
w 3D, wystarczy mieć najprostsze okulary do trójwymiarowego odbioru.
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Pokaz wirtualnego spaceru Trzeci
wymiar Pragi zrealizowano w ramach
projektu Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi, współfinansowanego
ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013). Nowatorskie
ukazanie historii i zabytków Pragi
w multimedialnej formie to nie wszystko – w ramach części inwestycyjnej
projektu dostosowano budynek Domu
Kultury „Praga” do potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja automatycznych drzwi wewnętrznych) oraz
przeprowadzono modernizację placu

Hallera (remont nawierzchni, elementów fontanny oraz oświetlenia). Wyremontowany plac ma szansę ponownie
stać się atrakcyjnym punktem spotkań,
miejscem działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej.
Projekt zrealizowany został przez
Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Muzeum Warszawy, Fundacją Hereditas i Domem Kultury
„Praga”. Jego promocja odbyła się podczas otwarcia Muzeum Warszawskiej
Pragi. Całkowita wartość zaplanowanych działań wyniosła 1 079 155,67 zł,
w tym dofinansowanie unijne:
748 000,00 zł. [rl-s, bbj]

Fot. M. Szal

Co dla mieszkańców?
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Zdjęcia: D. Jagiełło\Hereditas

Drewniak przy ul. Kawęczyńskiej 26

Coraz więcej zabytków
W tym roku do rejestru zabytków województwa mazowieckiego trafiły trzy kolejne obiekty
z Pragi-Północ: tzw. drewniak Burkego przy Kawęczyńskiej 26, stacja trafo przy
11 Listopada oraz pozostała część piwnic kamienicy przy Strzeleckiej 8
rewniak Burkego to jedyny na
Szmulowiźnie i jeden z dwóch
zachowanych na Pradze-Północ drewnianych budynków mieszkalnych
z przełomu XIX i XX w. (drugi to
parterowy dom przy ul. Środkowej 9,
w którym mieści się filia Ogniska
Wychowawczego im. K. Lisieckiego
„Dziadka”). Obiekt przy Kawęczyńskiej został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na jego unikatowy charakter we współczesnym krajobrazie
kulturowym Pragi i dobrze zachowany zespół dekoracji ciesielskiej,
m.in. podokienniki o falistych wykrojach, ozdobne zwieńczenia, opaski
okienne z pseudonaczółkami i fryz
podokapowy. Jako wytwór miejscowego rzemiosła ma walory naukowe, stanowiąc materiał porównawczy w badaniach nad dekoracją snycerską
miejskich i podmiejskich drewnianych
budynków mieszkalnych – czytamy
w uzasadnieniu konserwatora zabytków. – Sposób narastania zabudowy
na przyulicznej posesji świadczy o malowniczym charakterze praskich podwórek z płynnie przeobrażającą się
zabudową […]. Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 2014-2022

przewiduje umieszczenie w obiekcie
jednego z centrów aktywności lokalnej na Pradze-Północ.
W budynku przy ul. Strzeleckiej 8
w latach 40. ubiegłego stulecia mieściła się katownia NKWD. Wpisem do
rejestru zabytków objęto piwnice pod
północno-wschodnim skrzydłem
obiektu, uzupełniając tym samym istniejący wpis o dalszą część pomieszczeń podziemnych wraz z korytarzem,
schodami do piwnicy oraz z zachowanymi na ścianach i drzwiach inskrypcjami i drzwiami do dawnych cel. Zasługę w ratowaniu tych śladów
niedawnej historii dzielnicy należy
przypisać mieszkańcom i społecznikom praskim oraz burmistrzowi dzielnicy Praga-Północ, Pawłowi Lisieckiemu, który wielokrotnie interweniował
w sprawie obiektu w warszawskim oddziale IPN i biurze MWKZ. Inwestor
planuje utworzenie w piwnicach izby
pamięci ofiar NKWD – zgodnie
z wolą mieszkańców.
Nieczynna stacja transformatorowa
przy ulicy 11 Listopada to trzeci praski
obiekt wpisany tej wiosny do rejestru
zabytków. Kiosk w formie stojącego
walca, przekryty płaskim daszkiem

zwieńczonym kulą, jest jedynym tego
typu po prawej stronie Wisły i jednym
z niewielu w Warszawie (obok podobnych np. przy placu Unii Lubelskiej,
Wybrzeżu Kościuszkowskim czy ulicy
Karowej). Już w kilka tygodni po wpisaniu do rejestru – jako zabytek inżynierii miejskiej – stacja została poddana remontowi przez Urząd Dzielnicy
Praga-Północ (który jest jej właścicielem od marca br.). [bbj]
Z archiwum Urzędu Dzielnicy Praga-Północ
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Stacja transformatorowa przed remontem

Zdjęcia: M. Hajnosz

Muzeum niedocenionych
malarzy w fabryce mydła
Niewielu warszawiaków wiąże adres Stalowa 34 na
Nowej Pradze z przemysłową historią dzielnicy. Wpisały
się w nią relikty ciekawego zespołu architektonicznego:
frontowej kamienicy i oficyn, z których poprzeczna
mieściła niegdyś zakład produkcyjny

T

u była fabryka Florange, wytwarzająca w latach 20. XX w. mydło, perfumy i kosmetyki. Wraz
z rozpoczęciem na Pradze działań rewitalizacyjnych niejedna opuszczona
fabryka czy warsztat dostały kolejną
szansę i funkcjonują dziś w zupełnie
innych od pierwotnego wcieleniach.
Nowe przeznaczenie nakreślono ostatnio także dla Florange
Podczas gdy frontowy dom pełni do
dziś funkcje mieszkalne, poprzemysłowa oficyna straszy od lat zamurowanymi otworami okien i wykruszoną cegłą. Podwórko-studnię ożywia tylko
niebieska farba ścian małej kapliczki.
Cały kompleks powstawał w latach
1890-1920. Na fasadzie kamienicy
w dużym stopniu zachowany jest rozbudowany neorenesansowy wystrój architektoniczny (m.in. pasowe boniowanie, naczółki nad oknami, kostkowy gzyms). Do dziś istnieją także
balkony, a na klatkach – oryginalna
stolarka drzwiowa i okienna oraz żeliwne balustrady schodów. Pofabryczna oficyna, wzniesiona później, wymurowana z cegł y ceramicznej
i wsparta na nowoczesnych żelbetowych stropach, zamyka podwórko. To
w tej części kompleksu uruchomiono
po pierwszej wojnie światowej produkcję perfum, kosmetyków, proszków do
prania i innych środków czystości. Od
1932 r. kamienicę i oficyny dzierżawił
magistrat, który uruchomił tu koedukacyjną szkołę powszechną. Po 1945 r.
pomieszczenia szkolne zaadaptowano
na mieszkania.
W 2009 r. po – na szczęście – nieudanej próbie rozbiórki obiekt został
wpisany do rejestru zabytków (jako zenr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

spół składający się z kamienicy frontowej i trzech oficyn). Pomysłów na zagospodarowanie części pofabrycznej
jednak brakowało, aż do teraz, kiedy
w ramach rewitalizacji Pragi zdecydowano o nowym przeznaczeniu dla budynku. Projekt, zgodnie z zapisami
w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji na lata 2014-2022, przewiduje
kompleksową modernizację części
mieszkalnej oraz adaptację pomieszczeń poprzemysłowej oficyny na działalność kulturalno-społeczną. Wiodącą funkcję będzie pełnić centrum
animacji filmowej lub innej działalności w zakresie przemysłów kreatywnych. Do kluczowych zadań placówki
będzie należała edukacja kulturalna
i aktywizacja lokalnej społeczności.
O takim programie zadecydowali
w dużej mierze sami prażanie, w ramach konsultacji społecznych. Promowanie partycypacji mieszkańców
w kreowaniu lokalnego środowiska
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica
Praga-Północ rozpoczęło już pod koniec lat 90. XX w. – w myśl definicji
rewitalizacji, zgodnie z którą inwestycje w obrębie przestrzeni publicznej
i sfery gospodarczej powinny iść w parze z działaniami w sferze społeczno-obywatelskiej. Te ostatnie rozumiane
są jako udział wszystkich grup społecznych w kształtowaniu obszaru objętego rewitalizacją. Praga-Północ
w sposób szczególny promuje włączenie w rewitalizację najmłodszych
mieszkańców. Od 2014 r. wspólnie
z Fundacją Hereditas realizuje projekty przybliżające młodzieży ideę rewitalizacji i partycypacji społecznej.
Młodzież została włączona także
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Zabudowania dawnej fabryki Florange
przy ul. Stalowej 34

w opracowanie szczegółowej koncepcji
programowej i architektonicznej budynków po dawnej fabryce Florange.
Są już pierwsze koncepcje – muzeum
niedocenionych malarzy i muzeum
praskiego dzieciństwa, a na podwórku-studni zespołu – modele praskich
zabytków. Autorzy najlepszych prac
zostaną zaproszeni do rozmów z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Praga-Północ na temat dopasowania ich pomysłów do potrzeb i możliwości
dzielnicy, a wybrane projekty załączone będą jako propozycje najmłodszych
mieszkańców do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy
na lata 2014-2022. Jeszcze jeden poprzemysłowy obiekt Pragi wróci na
mapę miasta. [kkm]

Z notatnika miastoluba

Maria Terlecka
Dzielnica zestarzała się, więc i ludzie tu mieszkający młodzi
nie są. Umierają. Chorują. Z domów nie wychodzą, a jak
wyjdą, to podpierają się laskami, szwedkami. Kuśtykają.
Bardziej ciągną się, niż idą.
Ale powoli skład socjalny dzielnicy się zmienia. Mieszkania po zmarłych przejmują spadkobiercy. Kupują tu lokale
młode małżeństwa, rodzice swoim już dorosłym dzieciom,
bo tu taniej niż gdzie indziej. Nowa linia metra dodatkowo
uatrakcyjnia tę część miasta. Wynajmują pokoje lub mieszkania studenci, pracownicy spoza Warszawy. Prócz starych
ludzi widać już sporo matek z dziećmi, młodzieży.
To Praga II.
Odchodzi też z tego świata margines: pijaczkowie, złodzieje, menele „rentierzy” ze zniszczonymi alkoholem wątrobami, trzustkami, nerkami, sercami osłabionymi niezdrowym trybem życia. Odchodzą w zaświaty byli pensjonariusze
zakładów karnych. Odchodzą znużeni chroniczną bezczynnością utrzymankowie mam emerytek. Słowem, opuszczają
dzielnicę wiekowi jej mieszkańcy. Przybywają nowi i biorą
bloki i podwórka w „jasyr”. Wnoszą swój styl życia.
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Jedno z podwórek Pragi II. Blok już w większości zamieszkują nowi, młodzi, ale na jednej z klatek żyje jeszcze
dwoje „ostańców”: starsza pani i były alkoholik, były złodziej i jednocześnie były pensjonariusz różnych więzień. Życia do reszty nie zmarnował, przestał pić, kraść i odsiadywać
wyroki. Ożenił się. Wiedzie stateczny żywot, aliści o jego
poprzednim wcieleniu przypominają pokrywające całe ciało
tatuaże: kropki, kreski, przecinki, krzyżyki – tajne znaki
więziennej hierarchii. Ozdobiony jest też gołą cycatą babą,
sercem przebitym strzałą, imieniem dawnej damy tegoż serca i wieloma innymi obrazkami, a wszystkie w zgrzebnej,
więziennej stylistyce, trochę nieudolne, rozmazane.
Ten budzący ongiś grozę kryminalista na tle szpanerskich
młodych, też wytatuowanych, ale „artystycznie” (żadnych
gołych bab, żadnych serc przebitych strzałami), wygląda jak
przybysz z obcej cywilizacji. Już nikogo nie przestraszy,
a młodych nawet śmieszy.
Gdy nowi mieszkańcy bloku porozjeżdżają się do swoich
prac, uczelni, on wychodzi na podwórko i czeka na sfatygowanych niedobitków z dawnej ferajny. Tamci jeszcze piją,
choć widać, że ostatkiem sił. On, trzeźwy, wygląda jak guru
wśród swoich uczniów. Stercząc na podwórku, zawsze wystoi sobie jakąś fuchę: sprzątanie piwnicy, drobne naprawy
tego i owego, wyniesienie gratów na śmietnik etc. Zbiera też
złom, w tym puszki po piwach wypitych przez kumpli.
Tak dorabia do renty. Poczciwy starszy pan z burzliwą przeszłością. Podwórkowy Mohikanin i... przyjaciel dzieci, psów,
kotów oraz podwórkowych kwiatków.

Ilustracje: materiały Muzeum Warszawy

Podwórkowy
Mohikanin

Fragmenty ekspozycji Muzeum
Warszawskiej Pragi

Zapraszamy
do Muzeum
Warszawskiej
Pragi
Sale dawnych modlitewni żydowskich,
praskie targowiska, stare mapy i makietę
prawobrzeżnej Warszawy końca XVIII w.
będzie można oglądać w Muzeum
Warszawskiej Pragi. Stała ekspozycja
zostanie otwarta 19 września 2015 r.

P

ierwsze muzeum prawobrzeżnej Warszawy oficjalnie
otworzyło swoje podwoje w październiku 2014 r. Kilka lat wcześniej na jego siedzibę wybrano trzy sąsiadujące
z bazarem Różyckiego XIX-wieczne kamienice przy
ul. Targowej 50/52 i stojącą za nimi oficynę, która przed
wojną mieściła żydowski dom modlitwy. Dziś kompleks
budynków, przystosowany do potrzeb muzeum z jedno-

REKLAMA

czesnym zachowaniem pierwotnego układu stropów
i podłóg, liczy blisko 943,24 m2 powierzchni wystawienniczej. Około 150 m2 przewidzianych jest na realizację
ekspozycji czasowych. Pierwsza z nich, złożona z darów
prażan, zostanie otwarta w niedzielę 20 września 2015 r.
Blisko 150 m2 przeznaczono na przestrzeń wystawienniczo-kulturalną (tzw. penthouse praski), w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne, wernisaże kameralne, wystawy i warsztaty, dyskusje i spotkania.
Na pozostałej powierzchni funkcjonować będzie wystawa stała, podzielona na strefy ułożone według struktury merytorycznej: Praskie historie, Praskie interpretacje,
Praskie świadectwa, Praskie kultury, strefa wystaw czasowych i warsztatów. W części poświęconej historii Pragi
będzie można oglądać m.in. oryginalne obiekty, zbiór archiwalnych map i makietę prawobrzeżnej Warszawy
końca XVIII w. Ekspozycję uzupełni prezentacja multimedialna o historii Pragi. Umieszczona w podłodze sali
oś czasu poprowadzi widzów ścieżką chronologicznej
opowieści. W strefie Praskie interpretacje poruszone będą tematy związane ze stereotypami postrzegania warszawskiej Pragi. Strefa Praskie Świadectwa to miejsce,
gdzie zwiedzający zapoznają się z relacjami i wspomnieniami prażan oraz obejrzą materiały faktograficzne dotyczące historii obszaru. Tytułowe świadectwa to nagrania
dźwiękowe, fotografie, dokumenty, przedmioty związane z historią wybranych postaci i rodzin praskich. Ostatnia część stałej wystawy poświęcona jest wielokulturowemu obliczu dzielnicy.
Koncepcja ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej
Pragi jest wynikiem ogłoszonego przez Muzeum Warszawy konkursu. W grudniu 2013 r. wyłoniono zwycięzcę
– została nim pracownia 137kilo (która w trakcie współpracy zmieniła nazwę na 307kilo) i Charlie Koolhaas.
Wykonawcą jest firma Qumak SA. [juka]

MuzeuM
WarszaWskiej
Pragi
otwarcie
wystawy stałej
19–20/09/2015
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sPekTakLe | kONCerTY | POkazY FiLMOWe |
zajĘCia aNiMaCYjNe | WarszTaTY | WYsTaWa CzasOWa
start każdego dnia o godz. 12:00
zwiedzanie wystaw – wejście od ul. Targowej
Program towarzyszący – wejście od ul. kępnej
Więcej informacji:
muzeumpragi.muzeumwarszawy.pl
facebook.com/muzeum.warszawskiej.pragi
Na część wydarzeń obowiązują zapisy online
sOBOTa, 19/09
18:45 | oficjalne otwarcie wystawy stałej
19:00 | koncert Pablopavo i Ludziki
NieDzieLa, 20/09
16:00 | otwarcie wystawy czasowej „Podarować rzecz do muzeum“
17:00 | podwieczorek przy wspólnym stole
18:00 | koncert Cała Praga Śpiewa i CzessBand
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny!

Muzeum Warszawskiej Pragi
oddział Muzeum Warszawy
ul. Targowa 50/52
Wnętrze żydowskiego domu modlitwy

nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Patroni
mediaLni:

Dom
Konopackiego
– wreszcie zmiany?

Fot. D. Jagiełło\Hereditas

Praga-Północ

Michał Pilich
Wiele wskazuje na to, że po latach
zapomnienia tzw. pałacyk Konopackiego przy
ul. Strzeleckiej 11/13 doczeka się ratunku.
Według założeń Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. obiekt
ma służyć celom kulturalno-społecznym

K
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ilkanaście ostatnich lat bez wiążącej decyzji w sprawie zmian
doprowadziło zabytek do katastrofalnego stanu. Opustoszałe wnętrza zostały zrujnowane, a z elewacji odpadła spora cześć tynków i dekoracji.
Obiekt powstał pomiędzy 1861
a 1866 r., w okresie narodzin i pierwszych lat rozwoju ówczesnej podwarszawskiej osady Nowa Praga. Zaprojektowany został przez Aleksandra
Jana Woydego dla Ksawerego Konopackiego, przedsiębiorcy, założyciela
Nowej Pragi. Z 1867 r. pochodzi najstarszy znany widok budynku (rycina
zamieszczona w „Tygodniku Ilustrowanym”). Wykorzystując budowę linii
kolejowej łączącej Warszawę z Petersburgiem i wzrost cen gruntów w pobliżu nowego Dworca Petersburskiego, Konopacki wytyczył sieć ulic na
swoim terenie i zaczął z zyskiem sprzedawać nieruchomości pod zabudowę.
Ulica Środkowa i jej skrzyżowanie ze
Strzelecką były wówczas centralnym
punktem osady.
Dom Konopackiego zaczęto z czasem nazywać pałacykiem – ze względu
na gabaryty i dekoracje wyróżniające go
na tle innych budynków Nowej Pragi,
którą przyłączono do Warszawy
w 1891 r. Wzniesiony na planie prostokąta piętrowy gmach ma fasadę zwróconą ku ulicy Środkowej. Mimo licznych ubytków zwraca uwagę wystrój
przyulicznych elewacji. Częściowo

Dom Konopackiego, widok od strony południowo-wschodniej

przetrwały opaski okienne, gzymsy,
a nawet dwa żeliwne balkony i drewniane okiennice. Brakuje trójkątnych
naczółków nad oknami pierwszego piętra. Nie wiemy, czy i jak dekorowane
były wnętrza.
W 1881 r. obiekt stał się własnością
gruzińskiego księcia i rosyjskiego generała Agafona Wachwachowa, do
którego należała wówczas duża część
terenu w kwartale ulic Środkowej,
Strzeleckiej, Kowelskiej i Kowieńskiej.
Nieruchomość wraz z dawnym domem Konopackiego przejęła później
spółka żydowskich przedsiębiorców
handlujących drewnem, Endelmana
i Papiernego, a w 1924 r. budynek został zakupiony przez Miasto z przeznaczeniem na cele oświatowe. Na placu po składach drewna wystawiono
w latach 1934-1935 istniejący do dziś
gmach szkolny. W „pałacyku” przez
długie lata mieściło się przedszkole,
a  potem prywatna szkoła.
Opustoszały i niszczejący obiekt
doczekał się w 2005 r. statusu zabytku, co teoretycznie ratowało go przed
rozbiórką. Środków na remont władze
miasta jednak nie miały, dlatego rozważano sprzedaż nieruchomości.
Zmieniały się też pomysły na zagospodarowanie gmachu, pod uwagę brano
umieszczenie tu Muzeum Pragi, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, Muzeum Cudu nad Wisłą, a nawet
– ostatnio – Muzeum Żołnierzy Wy-

klętych. Nad przyszłością budynku
wielokrotnie zastanawiano się podczas
spotkań i debat, przebiegających w nierzadko gorącej atmosferze. Pojawiały
się i działania doraźne, przyciągające
uwagę mediów. W czerwcu 2012 r. aktywiści z grupy Precel (Praskie Centrum Rewitalizacji), działającej na
rzecz remontu opuszczonego zabytku,
zaadaptowali umieszczony za nim
ogród pod społeczną uprawę warzyw.
Według zapisów Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. w obiekcie ma mieścić
się centrum kulturalno-społeczne,
które prawdopodobnie stanowić będzie filię nieodległego Domu Kultury
„Praga”. Założenia dokumentu podkreślają przy tym ukierunkowaną na
seniorów działalność placówki. O ile
zintegrowany program rewitalizacji
ma być dopiero przyjęty przez Radę
m.st. Warszawy, to – szczęśliwie
– w kasie Miasta znalazły się pieniądze na najważniejsze prace remontowe przy domu Konopackiego. Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami
Dzielnicy Praga-Północ ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót w zakresie konstrukcji i zabezpieczenia obiektu. W terminie składania
ofert zgłosiło się sześciu wykonawców.
Wygrała firma Art-Reko Sp. z o.o.
z Ząbek. Cena wybranej oferty wynosi ok. 770 tys. zł. Umowę z ZGN podpisano 18 sierpnia.

Zdjęcia: P. Życieński\IPN

Inskrypcja wykonana przez mjr. artylerii Józefa Cieszkę

Ślady prawdy
Tomasz Łabuszewski
Śmierć naszym wybawieniem – taki napis widnieje na ścianie jednej z piwnic-cel kamienicy
przy ul. Strzeleckiej 8. Trudno przejść obojętnie obok tej inskrypcji wyrytej przez więźnia
zapewne w pierwszej połowie 1945 r., podobnie jak nie sposób minąć ponad setki innych
napisów, stanowiących namacalne dowody zbrodni komunistycznych tu popełnionych.
W 2015 r. do rejestru zabytków województwa mazowieckiego wpisano pozostałą część
piwnic tej praskiej kamienicy

N

agromadzenie inskrypcji oraz zachowany
w praktycznie niezmienionym stanie wystrój
dawnego aresztu NKWD, a następnie UBP, stanowią o szczególnym charakterze obiektu w skali tak warszawskiej, jak ogólnopolskiej. Rangę miejsca dodatkowo
podkreśla jego status w hierarchii katowni warszawskich
oraz nazwiska przetrzymywanych ofiar. Tu znajdowała się
kwatera gen. Iwana Sierowa (pełnomocnika NKWD przy
2 Froncie Białoruskim), a później pierwsza siedziba
WUBP w Warszawie. Podczas gdy przy ul. Rakowieckiej 36 był areszt śledczy, przy ul. Strzeleckiej 8 funkcjonowało centrum operacyjne komunistycznych służb specjalnych (przede wszystkim w pierwszej połowie 1945 r.).
To tutaj kierowano więźniów schwytanych podczas obław w stolicy i całym województwie warszawskim.
Na ścianach piwnic, które użytkowano jako cele, znajdują się napisy pozostawione przez ofiary z Garwolina, Żyrardowa, Ostrołęki, Iłowa czy Otwocka. Spośród odnalenr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

zionych dotąd inskrypcji, a jest to dopiero początek drogi
ich odkrywania i katalogowania (część została zatarta
przez powojennych właścicieli i wymagać będzie specjalistycznych rekonstrukcyjnych badań), zidentyfikowanych
zostało już kilka. Odnoszą się one do postaci szczególnie
zasłużonych w historii konspiracji niepodległościowej.
Autorem napisu 1945/ J. Prawdzic jest ppłk Janusz Feliks Szulc vel Szlaski, ps. Prawdzic, w latach 1941-1944
komendant Okręgu Nowogródzkiego AK, oficer, któremu przyszło zmagać się nie tylko z okupantem niemieckim i kolaborantami białoruskimi, ale także z czerwoną
partyzantką. Zagrożony aresztowaniem, w lipcu 1944 r.
opuścił za zgodą dowództwa AK podległy sobie teren
i poprzez Białostocczyznę dotarł pod Warszawę. Jesienią
uczestniczył tu w tworzeniu Polskiej Organizacji Niepodległościowej. Wobec jej rozbicia przez sowieckie służby
specjalne nawiązał kontakt z komendantem Obszaru
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Napisy wykonane na drzwiach
celi przez kpt. Mieczysława
Grygorcewicza i Jana Salickiego
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Centralnego „Nie” („Niepodległość”), a następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), ppłk. Janem Mazurkiewiczem, ps. Radosław. Powierzono mu funkcję komendanta Okręgu Kieleckiego DSZ. Po aresztowaniu został
przewieziony do Warszawy. Trudno powiedzieć, czy
Strzelecka 8 była jego pierwszym przystankiem w stolicy
(ostatecznie trafił do więzienia przy Rakowieckiej). To tutaj zostawił jednak swój ślad – żołnierza kresowego.
Kolejny napis, odnaleziony tym razem w jednym
z dwóch funkcjonujących w areszcie przy Strzeleckiej karcerów, związany jest z postacią mjr. Jerzego Sasina, ps. Rosa, komendanta Obwodu AK Rawa Mazowiecka, dowódcy Kedywu w Obwodzie AK Siedlce, komendanta Obwodu
AK Sokołów Podlaski. Sasin był uczestnikiem akcji Burza
– dowodził w polu 2 Batalionem 22 Pułku Piechoty AK.
Organizował tzw. drugą konspirację na Podlasiu. Aresztowany 4 października 1944 r., został skazany na karę śmierci przez sowiecki trybunał wojskowy i zamordowany 16 lutego 1945 r. na Pradze. Widniejący tuż przy framudze
drzwi karceru napis J. Sasin to ostatnie materialne świadectwo pozostawione przez niego na długiej drodze służby
w szeregach konspiracji niepodległościowej.
Inskrypcja Jordan – Lubart/ 13 II 1945, odróżniająca
się od innych wydrapanych w cegle, bo wykonana kopiowym ołówkiem, pozostawiona została przez oficera AK
– tym razem z komendy Podokręgu Wschodniego
AK Białowieża – mjr. artylerii Józefa Cieszkę. W drugiej
połowie 1944 r. pełnił on odpowiedzialną funkcję szefa
wywiadu i kontrwywiadu.
Następne drzwi, w części dopiero co objętej ochroną
konserwatorską, to kolejne historie. Inskrypcje: „Miecz”/
K-dt Okr. Białystok 10 X 1945/ 20 X 1945 – Ś.P. i – obok –
„Darzbór”/ K-dt Pow. Grójec 16 X 1945 to ślady pozosta-

wione przez dwóch konspiratorów z organizacji obozu
narodowego: kpt. Mieczysława Grygorcewicza (komendanta Okręgu Białostockiego Narodowej Organizacji
Wojskowej) i Jana Salickiego (komendanta Komendy Powiatowej Narodowych Sił Zbrojnych z Grójca).
To tylko część odczytanych dotąd historii. Na swoje odkrycie i dopowiedzenie czekają jeszcze zapisane w piwnicznej cegle losy Jana Bytnara ze Lwowa, M. Biernackiego, por. L. Kościelniaka, J. Grzybowskiego, Lubiejewskiego,
J. Skwarka, T. Brzezińskiego, Mariana Okrasy, Tomaszewskiego i wielu innych. To też nie koniec opowieści o Strzeleckiej, w której kazamatach splatały się ze sobą historie
konspiratorów z różnych struktur Polskiego Państwa
Podziemnego.
Na podstawie relacji świadków wiadomo już, że przez
praską katownię przeszli m.in. ppłk Zygmunt Marszewski, ps. Kazimierz (ostatni pełniący obowiązki komendanta Obszaru Warszawskiego AK), ppłk Lucjan Szymański, ps. Janczar (ostatni dowódca Podokręgu
Wschodniego AK, zamordowany przez komunistów 5
marca 1945 r. w Warszawie), Jan Hoppe (poseł na sejm,
wiceprezes konspiracyjnego Stronnictwa Pracy, zatrzymany na początku marca 1945 r.) czy Tadeusz Prus-Maciński (prezes okręgu stołecznego konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego). Koleje ich losów – a także tych
dotychczas nieodkrytych i niezidentyfikowanych ofiar
– w wyraźny sposób wskazują Strzelecką jako wyjątkowe
miejsce pamięci narodowej nie tylko na mapie Pragi
i Warszawy, ale też całej Polski.
dr Tomasz Łabuszewski – historyk, naczelnik Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej IPN w Warszawie

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Niezwykłe odkrycie
Adam Lisiecki

Główne wejście na bazar Różyckiego od strony ulicy Targowej

Są czarno-białe, świetnej jakości i mają prawie 100 lat. Cztery nieznane szerzej
zdjęcia bazaru Różyckiego i praskiej synagogi znajdują się w krakowskim Muzeum
Etnograficznym. To część wielkiego zbioru fotografii wykonanych podczas I wojny
światowej przez członków niemieckiej ekspedycji naukowej pod kierunkiem
dr. Ericha Wunderlicha

P

ierwsze zdjęcie przedstawia scenę przy ulicy Targowej – przed głównym wejściem na bazar założony
w XIX w. przez przedsiębiorcę i społecznika Juliana
Różyckiego. Przechodnie w nakryciach głowy, nieobute dzieci, kupcy, klienci. Wzrok przyciąga kilkumetrowy, wykonany z drewna syfon. To kiosk z początku
ubiegłego stulecia. Przez kolejne dekady ten charakterystyczny obiekt budził skrajne emocje: od zainteresowania poetów po krytykę. W 1933 r. „Gazeta Polska” pisała o nim w kontekście porządkowania bazaru:
Po zwaleniu ohydnej budowli – granatowego syfonu, stanowiącego od lat wejście do tego bazaru – wzniesiono prostą, bezpretensjonalną bramę. Fotografia pozwala również przyjrzeć się ogrodzeniu. Ozdobna metalowa
konstrukcja składa się z segmentów, głównej bramy oraz
furtek. Jedną z nich wieńczy wizerunek warszawskiej
syrenki wraz z bogato dekorowanym napisem Bazar.
Asymetria szyldu to efekt usunięcia rosyjskiego odpowiednika tego wyrazu.
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Podobnego zabiegu doczekał się szyld od strony ulicy
Ząbkowskiej. Druga z fotografii prezentuje szerokie wejście od tej właśnie strony. To niezwykle rzadkie ujęcie,
stanowiące dziś jedyną okazję zajrzenia do bazarowych
przestrzeni sprzed stu lat. Za bramą widzimy liche drewniane budy, stragany wypełnione towarami, tłum dokonujących transakcji kupna i sprzedaży. Scenę zamykają
mury sąsiednich domów, na których wyraźnie widać
ubytki w tynku. Na dalszym planie – oficyny wielkomiejskich kamienic, które zaledwie kilka lat wcześniej wzniesiono przy Targowej.
Opisywany zestaw uzupełniają dwie fotografie wnętrza
nieistniejącej już synagogi, przy dawnej ulicy Szerokiej,
dziś Kłopotowskiego. Ukazują salę modlitwy tej liczącej
już wówczas 80 lat budowli. Centralne miejsce zajmuje bima – podwyższone, ogrodzone miejsce do odczytywania
Tory i prowadzenia modlitw. Wokół niej zgromadzono
liczne ławy. W tle stoi aron ha-kodesz – szafa ołtarzowa
służąca do przechowywania Pięcioksięgu. Na ścianach
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ktoś wprawną ręką wypisał cytaty z psalmów. Możliwość
zajrzenia do pomieszczeń opisywanej bożnicy to prawdziwa rzadkość. Szerzej znane są jedynie dwie podobne fotografie: jedna wykonana w latach 30. w czasie nabożeństwa, a druga z okresu II wojny światowej. Prezentowana
ikonografia uzupełnia ten skromny zbiór.
Omawiane zdjęcia stanowią promil ogromnego, liczącego około 1300 elementów zespołu. Udokumentowano
na nim polskie ziemie (w tym Warszawę z Pragą) zajmowane przez cesarską armię w latach 1915-1918. Fotografie wykonała grupa niemieckich naukowców pod kierownictwem dr. Ericha Wunderlicha z Instytutu
Geografii ówczesnego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie. Wyniki prowadzonych badań geograficznych i etnograficznych zostały opublikowane w dziele
Handbuch von Polen. Całość materiału ilustracyjnego
trafiła, prawdopodobnie w czasie II wojny światowej,
do Krakowa, do Instytutu Niemieckich Prac na Wschodzie, a po ewakuacji okupanta pozostała na Uniwersytecie
Jagiellońskim, skąd ostatecznie przeniesiona została

do Muzeum Etnograficznego. W latach 60. XX w. zdjęcia obrazujące Warszawę wydzielono i przekazano Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy (obecnie Muzeum
Warszawy). Wśród nich znajdowało się kilkadziesiąt wykonanych na Pradze i w okolicach. Te znane z wielu publikacji ujęcia m.in. ulic Radzymińskiej, Folwarcznej,
Konopackiej, Ząbkowskiej będą od września br. prezentowane na wystawie stałej w Muzeum Warszawskiej
Pragi Oddziale Muzeum Warszawy.
Varsavianistów z pewnością zainteresuje fakt, że prócz
czterech opisanych w zbiorach krakowskiego Muzeum
pozostaje jeszcze około 20 szerzej nieznanych fotografii
o tematyce warszawskiej, m.in. z placu Parysowskiego,
ulicy Mokotowskiej i Starówki.
Autor składa serdeczne podziękowania Muzeum Etnograficznemu im. Seweryna Udzieli w Krakowie za udostępnienie zdjęć i informacji.
Adam Lisiecki – prażanin, pracownik Muzeum Warszawskiej Pragi

Sala modlitwy synagogi przy dawnej ulicy Szerokiej, dziś Kłopotowskiego

Mowa z Grochowa

Mortusiaki i fakiry
Przemysław Śmiech
Wsiadłem sobie przy wileniaku do trambaju numer dwadzieścia sześć i kogóż
spotkałem znowuż? Panią Róże Czosnek, która odstawiała tak zwane matkie
polkie za pomocą siat z aprowizancją.
– Rączki całuje złote czcigodnej pani,
a co pani tyle prowiantu tarabani, pani
Różo? Czyżby kroiło się jakieś wydarzenie towarzyskie, które odbije się szerokiem echem?
– Nic się nie odbije, z rekreancji sobie
wracam.
– W jaki sposób?
– Działkie na Annopolu posiadam,
gdzie uprawiam sól ziemi czarnej. Rzuć
pan zwrokiem: pomidorki, truskaweczki, ogóreczki…
– Będzie kiszenie!
– Będzie! Mam tu koperek…
– A czosnek? O, pardon…, pani wybaczy, pani Różo…
– Nie szkodzi.
– Swoją szosą przyjemna lokalizacja
z tem Annopolem!
– Teraz tak, ale przed wojną, niestety,
wręcz przeciwnie.
– W jaki deseń, pani Różo?
– A w taki, szanowny panie, że w odrodzonej ojczyźnie niestety mortusiaków
nie brakowało. Z jednej strony szklane
domy, a z drugiej strony baraki na takiem właśnie Annopolu, żeby fakiry
mnieli chociaż dach nad głową.

– Jakie fakiry? Te Indianie w turbanach?
– Panie, co pan barłożysz?
– No, takie, co siedzą w turbanach,
na fujarce grają, a żmija walczyka
odstawia!
– Nie, fakir, czyli golec, czyli obywatel,
który poszedł w bankruty. Kapewu?
– Teraz tak. I co taki spłukany rodak
tam robił?
– Klepał biedę, niestety. Czekał na lepsze czasy, żeby jakieś grdynie wpadły,
żeby jakiś geszefcik dochodliwy się zdarzył i temuż podobnież. A póki co, trzeba było na garnek żałobe założyć i liczyć na drobnoczynność oraz ludzkie
litosierdzie.
– A z powodu dlaczego taka mizeria
była?
– Skoro nie jesteś pan abnegacja umysłowa, to wiesz pan, że ojczyzna nasza
była podzielona między trzech złodziejów. A potem jeszcze pierwsza wojna.
A potem jeszcze spuściliśmy knoty bolszewikom. Z powodu dlatego nasza kochająca stolica była na dorobku. A jeszcze ludność z głębokiego terenu
przyjeżdżała…
– A plajty się nie zdarzały?
– Wiadoma rzecz, że się zdarzały. Wziął
jeden z drugim niewąskie mamone na
borg, gablotą się tłukł, niedwabie nosił
i jaksamity, cukry wtranżalał i szampanem popijał, aż tu nagle krach! I taki

letkiewicz do lombardu zasuwał, bo niestety zimna matematyka rujnowała
mu budżet.
– Znakiem tego, lepiej nie borgować za
dużo?
– Lepiej nie, bo może być krewa. Teraz
obecnie też różne szmondaki pożyczają
naiwniakom na duży procent, chwilowo biorca jest za zadowolnionego,
ale potem trzeba płacić! Fynansowa fata mrugana!
– Można wszak wytargować prelongate, pani Różo.
– Niby tak, ale dalej krugom na głodniaka pan chodzisz, za długosza pan
jesteś…
– Ale wracając do adremu, to cała warsiaska bryndza na Annopolu egzystowała?
– Nie, wstyd mnię ogarnia akonto tej
historii, ale takich gołych, co im się fondusze pokończyli, było pełno, zwłaszcza poniekąd na przedmieściach, ale nie
tylko, bo i na Nowolipkach bida piszczała i na Starem Mnieście…
– Na Starem Mnieście?!
– A jak! Teraz turyści tam egzystują,
bebsztyki wbijają, ale przed wojną różowo nie było… No nic, nie ma co margotać, wysiadkie trza robić, przyjdź pan
za pare dni na kiszonego ogóreczka,
dialog obustronny przeprowadzimy…
– Czemu nie, pani Różo, do nóżek padam oraz orewuar!
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Bazar Różyckiego w 2001 r., widok z bramy od strony ulicy Brzeskiej

W

ramach projektu Fundacji Laboratorium Reportażu powstaje
multimedialna powieść o dziejach najbardziej znanego placu handlowego prawobrzeżnej Warszawy. – Czy bazar Różyckiego to wielki temat? – pytają
autorzy projektu. I natychmiast odpowiadają: – Bazar Różyckiego to kameralność, nieoficjalność, naturalność,
bezpośredniość wraz z wyrazistym etosem, którego trudno szukać na Marszałkowskiej. Bazar po wojnie był tyglem
autentyzmu w morzu propagandowego
współistnienia mas pracujących miast
i wsi, a jednocześnie w miarę upływu
czasu stawał się miejscem, gdzie wszystko i wszyscy są do kupienia, gdzie każdy
może każdego zniszczyć i zgnoić, gdzie
nikt nie jest ważny i nic nie jest ważne,
gdzie więzi społeczne przekształcają się
w relacje handlowe.
Struktura tej polifonicznej – jak
mówią twórcy projektu – powieści bu-

dowana będzie na dwóch poziomach.
Poziom pierwszy to fabuła, tematy
i motywy. Fabuła podąża za czasem
historycznym, stąd tytuły rozdziałów:
Za cara, Za sanacji, Za Niemca, Za Stalina, Za Gomułki, Za Gierka, Za „Solidarności”, Za Unii… Każdy z rozdziałów ma swoich bohaterów
opowiadających poprzez wydarzenia.
Czy miasto i jego mieszkańcy mogą
stworzyć zbiorową powieść? Próba odpowiedzi będzie swego rodzaju eksperymentem. Jednym z etapów projektu
jest konkurs na wspomnienia, relacje,
zdjęcia bazaru. Od ponad 10 lat Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa UW gromadzi materiały.
Inspiratorem tematu był pisarz, a jednocześnie wykładowca Laboratorium
Reportażu, zmarły niedawno Marek
Nowakowski. Autorem powieści, jej
dyrygentem – jak mówią autorzy projektu – i reżyserem jest Marek Miller,

reporter, założyciel Laboratorium. Relacje bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń zbierali studenci oraz
uczniowie praskich liceów. W 2014 r.
powstał pierwszy multimedialny szkic
powieści (zamieszczony na stronie bazar-rozyckiego.pl). Ukoronowaniem
konkursu będzie wydanie książki, a ta
stanie się podstawą do powstania scenariusza Multiplastikonu – wirtualnego muzeum miejsca w technice 3D.
Poniżej publikujemy fragment powieści reportażowej Dzieje bazaru Różyckiego, dotyczący Antoniego Kolczyńskiego, zw. Kolka. W czerwcu br.
minęło 51 lat od śmierci tego zapomnianego bohatera Warszawy, jednego z najlepszych bokserów w historii
polskiego pięściarstwa, mistrza Europy z 1939 r., który swoje powojenne
życie spędził na Grochowie. Legenda
Kolki pojawia się we wspomnieniach
kupców bazaru Różyckiego.

Gdzie ten Kolka?

„Przegląd Sportowy”, 1945, nr 6

Jerzy Zmarzlik,
dziennikarz sportowy

NAC

Wypowiedzi zebrali i zredagowali: Krzysztof Muszyński i Leszek Nurzyński

Do redakcji „Przeglądu Sportowego” zgłaszali się naoczni świadkowie, którzy twierdzili, że kapral Antoni Kolczyński zginął
podczas Powstania na ulicy Długiej. Oczywiście, jak to z naocznymi świadkami bywa,
mijali się z prawdą. Gdzie ten Kolka?
Co sławniejsi pięściarze ściągnęli już do kraju albo dali znać, gdzie przebywają. Tylko
on, król polskiego boksu, milczał... Wreszcie
przyjechał do Warszawy piłkarz przedwojennej Legii, Żuchowski. On miał jedynie
prawdziwe i aktualne wieści o Tolku. Przebywał w obozie dla byłych jeńców w Hildesheim, około 30 km od Hanoweru. Podobno szalał na motocyklu, miał nawet
katastrofę, doznał złamania obojczyka,
ale się wykurował. Ostro popijał i miał zamiar wyemigrować do Anglii. Zaledwie notatka tej treści ukazała się na łamach gazety, Przed Dworcem Głównym w Warszawie. Wracający z USA Antoni Kolczyński niesiony na ramionach
gruchnęła wiadomość, że Kolczyński jest już kibiców, czerwiec 1938 r.
w Warszawie. I to była prawda! Przyjechał
w początkach 1946 r. Nie ujawniał się jednak w kołach
Piotr Mizerski, zw. Klimek, trener bokserski
sportowych. Miał serdeczny zamiar skończyć z boksem.
Znaleźliśmy się w hali sportowej w Szczecinie. Ścianki
Znalazł pracę jako szofer w fabryce Rygawar na Pradze.
między szatniami wzniesione były tylko do połowy wysoUnik jednak się nie udał i przedwojenni znajomi Tolka
kości, na środku stał piec duży, żelazny, który ogrzewał
zdołali go namówić, by założył rękawice.
oba pomieszczenia. Szykujemy się już do meczu, a Kolczyński pyta: – Klimek, który to Ambroż?
Krzysztof Rogulski, reżyser
Pokazałem mu wzrokiem. – Zaraz go zrobię na psychoJeszcze prawie do lat 60. w obrębie bazaru Różyckiego istlogię – mówi Kolka. Stanął w naszej szatni, ale tak, żeby
niał pewien rodzaj bandyckiego honoru. Kolczyński był
go widział Ambroż, przeciągnął się mocno, podniósł ratypowym przedstawicielem tego warszawskiego łobuzermiona do góry i mówi: – Czuję się dziś nadzwyczajnie!
skiego honoru, ale z humorem i wdziękiem.
Niech się prędzej zaczyna, bo aż mnie ręce swędzą, żeby zacząć kitować! Wiem, że jak trzasnę prawą – to amen! Spojrzałem na Ambroża, lekko przybladł i jakoś tak zapadł się
w sobie. Kolczyński odsunął się na bok i mówi: – Już zrobiony! Okazało się, że miał rację. Ambroż wyszedł na ring
sztywny i blady.
Henryk Kukier, bokser

Słyszałem jak Tolek Kolczyński przyszedł i takich średniaków zobaczył, chyba z siedmiu ich tam siedziało:
– Po co oni tu przyjechali? Co oni chcą tutaj puchary brać?
Ja im powybijam z głowy! Był taki wielki kozak i to mi się
podobało! Zawsze pewny siebie.
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015
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Antoni Kolczyński z żoną, czerwiec 1938 r.

26

Antoni Komuda, bokser

Tak, tak. On takie miał rozmowę. Zawsze pewny siebie.
Krzysztof Rogulski, reżyser

Kolczyński to był naturalny, nieoszlifowany diament,
który w dodatku nie był żadnym łobuziakiem podwórkowym, nie używał tego swojego nokautującego ciosu w życiu, a wyłącznie na ringu.

– Jeśli jeszcze raz dasz Kolce kielicha, to zabiję! A tamten
na to tak mówi: – Dobrze, przyjmuję, ale teraz ty ze mną
wypij jednego. To jest mój warunek!
Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

W latach okupacji Kolczyński stracił wszystko, co miał
najcenniejszego w życiu. Obniżył się jego znakomity
kunszt bokserski, niezawodne wyczucie i refleks. Różne
sytuacje życiowe podczas okupacji rozluźniły także tkwiące w nim rygory moralno-sportowe, toteż do reprezentowanego niegdyś poziomu sportowego już nigdy nie powrócił. Wyjątkowy jednak talent i rutyna ringowa oraz
nieprawdopodobna ambicja w walce, pozwoliły mu jeszcze odnosić przez następnych kilka lat sporo zwycięstw.

To musiał być 1948 r. Pracowałem w popołudniówce
„Wieczór” (przed „Expressem”) i mnie, młodego reportera, wysłano do rzeźni, w której pracował Kolczyński.
Ta rzeźnia była chyba na Targowej, obskurna, praska.
Wtedy nie było wiadomo, czy Kolka będzie startował
w mistrzostwach Polski. Przychodzę do niego, on był
w takim kitlu, i pytam: – Co u pana słychać? On odpowiada: – Nie bardzo dobrze. Ja na to: – A pan ma chyba startować w mistrzostwach Polski? – A jeszcze nie wiem – odpowiada. – To dziękuję. – Dziękuję.
Do tego zrobili taki zabawny tytuł: Siebie czy cielaka
zważy dziś Kolka?, bo nie wiadomo było, czy wystartuje,
a on wyszedł do mnie z mięsem, kawałkiem cielaka na
ramieniu.

Franciszek Szymura, bokser

Jerzy Zmarzlik, dziennikarz sportowy

Wiktor Nowak, trener bokserski

Byłem pełen złudzeń, chciałem ratować największego polskiego boksera i mego kumpla, któremu nie wiodło się
szczególnie. Żeby go ratować, starałem się odciąć Kolkę
od towarzystwa, w którym przebywał, musiałem wyrwać
go z warszawskich knajp i melin. Swoje „seanse” zaczynał
Kolka u Inwalidów na Pradze, w filii Kameralnej. Dorwałem tam kiedyś człowieka, słynnego Stefana zegarmistrza, który stawiał wódkę bokserom. Powiedziałem mu:

Kilku naszych pięściarzy leczyło kontuzje i trzeba było
sięgnąć po Kolczyńskiego. I znowu rozesłano listy gończe
po Warszawie – gdzie ten Kolka? Znalazł się. Prosił,
by mu dać spokój, że go bardzo boli wątroba, że jest nieprzygotowany... Nic nie pomogło. Kolczyński-Papp!
Nie można pozbawić publiczności takiego sensacyjnego
pojedynku.

Lucjan Olszewski, dziennikarz sportowy

Właściwie trudno zapomnieć ten bezpardonowy bój
z Węgrem Lászlem Pappem, w którym aż siedmiokrotnie
wędrował na matę, wstawał i ze zdwojoną energią i ambicją warszawskiego zawadiaki, który walczy o słuszną sprawę, atakował Pappa.

gera. Ze dwa razy go tak widziałem z daleka, ale nie wiem,
czy to na pewno był on. Wstyd mi było podejść. Nie miałem ochoty go tak widzieć: idola w stanie upadku. Ktoś
mi mówił, nie pamiętam już kto, może pani sprzedająca
pyzy na bazarze, że Kolczyński umarł poza szpitalem, być
może nawet na samym bazarze.

Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Kiedy mieliśmy nowych bohaterów: Kukiera, Stefaniuka,
Chychłę i Drogosza, widywano Kolczyńskiego tylko
od czasu do czasu. Co prawda na stadionie sportowym,
ale już w innej roli. W potłuszczonej czapce i zniszczonym paletku stał przy wejściu i przedzierał bilety. Marniał
w oczach.
Jerzy Kulej, bokser

Dla nas to był starszy pan, który przychodził na obiady
do stołówki MSW na Rakowieckiej. Stary, chudziutki,
przygarbiony i sterany życiem. Siadał sam w kącie, a wszyscy tylko szeptali: – To jest ten słynny Kolka.
Ryszard Wójcicki, fryzjer z Pragi

Kolka jak był stary, to przychodził do mnie czasami nawet co dwa dni. Strzygłem go za darmo. On przecież nie
miał pieniędzy, a poza tym to był sportowiec, a wielkich
sportowców strzygłem za darmo.
Krzysztof Rogulski, reżyser

W końcowej fazie życia Kolczyńskiego bywałem na bazarze Różyckiego, żeby kupić jeansy, których nigdzie indziej
w Warszawie nie było, albo przynajmniej je oglądać,
bo kosztowały wtedy majątek. Końcówka życia Kolki to
był bardzo zaawansowany alkoholizm. Pamiętam taki obrazek z bazaru z początku lat 60. Na wózku siedzi człowiek z amputowanymi nogami, otoczony przez pijący
z nim tłumek. Raz kiedyś spytałem, kto to, i powiedziano
mi, że to Kolka. Miał stracić nogi z powodu choroby Bürnr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Ci, którzy stali blisko Kolki, wiedzą, jak było naprawdę.
Miał potężny cios, wyjątkową odporność fizyczną i warszawskiego ducha walki, lecz miał słabą wolę. Był przy
tym dobrym i łagodnym człowiekiem. Jak słyszałem, nigdy nikogo nie uderzył bez rękawicy. Koleżeński
i uczynny.
Krzysztof Rogulski, reżyser

To był człowiek o gołębim sercu, bardzo zraniony wewnętrznie, wychowany praktycznie bez ojca, mimo że ten
ojciec go za sobą ciągał, ale kompletnie się nim nie interesował i w związku z tym Kolka nie miał dobrego wzorca
męskiego. Był to chłopak od małego zostawiony samemu
sobie na bazarze, gdzie wódka płynęła bardzo łatwo. Ojciec pił. A to pęknięcie, ta niezagojona nigdy rana, która
się otwierała co pewien czas, dotyczyła kobiet, bo on lgnął
do nich. A z drugiej strony to knajackie towarzystwo, koledzy, którzy go ciągnęli do wódki, mieli inne nastawienie
do płci pięknej i on w tym wszystkim wydawał mi się
w relacjach z kobietami bardzo delikatnym i bardzo wrażliwym człowiekiem.

27

Wiesław Wiernicki, pisarz, dramaturg, publicysta,
felietonista

Niektórzy chcieli użyć Tolka do załatwienia osobistych
porachunków, na co on się nie godził, nawet za obiecywane spore pieniądze: – Knajpa to nie ring. Ja tu jestem gościem, nie bokserem. Wyjątek robił czasem dla właścicieli,
ulegając ich prośbom usunięcia kogoś bardzo niesfornego
z lokalu, za co był zresztą wynagradzany. Najczęściej jednak kończyło się takie usunięcie perswazją, gdyż każdy
wiedział, że z Kolką nie warto zaczynać, a poza tym nie
wypada.
„Przegląd Sportowy”, 1946, nr 3

Przy szóstym czy siódmym upadku Polaka raptem pojedynczy rozdzierający okrzyk z sali: – Kolka! Warszawa
patrzy! Za Warszawę! Kolka! Biedna, wynędzniała Warszawa schyłku lat 40. Dlaczego za Warszawę? Przecież
z Węgrem, a nie z Niemcem walczy. Bije się z bratankiem,
a nie z wrogiem. Dosłyszał. Trzecia, niezapomniana runda Kolki! Jest w bezustannym ataku. Zasypuje gradem
ciosów zaskoczonego Pappa. Triumfalny ryk warszawskiej
widowni. Ostatnie sekundy. Finisz Polaka przybiera na sile. Ryk, lawina ciosów. Mistrz olimpijski słania się, chroni
w narożniku za podwójną gardą.
Tak zastaje go ostatni gong. Jeszcze kilka sekund,
a przegrałby przez nokaut. A tak – wygrał na punkty. Huragan braw po ogłoszeniu werdyktu. Werdykt dla widowni tym razem był nieważny. Zobaczyła po raz ostatni,
jak umie walczyć Kolka.

Marek Piwowski, reżyser

Spotykałem go jako dzieciak na bazarze Różyckiego.
On tam przychodził, miał nieprawdopodobną estymę,
wszyscy mu się kłaniali. Niestety, pił już wtedy. I staczał
walki za pieniądze, pamiętam.
Ryszard Wójcicki, fryzjer z Pragi

On był ochroniarzem, jak laleczki rzucali. Był bokserem,
więc znał się na walkach. Jak ktoś tam szedł z milicji lub
jak ktoś podskoczył, to wiedział co robić. Kręcił się wokół
tych benklarzy bez przerwy. Jak był nalot, to krzyczał:
– Zeks! [grypsera: dać zeks – uprzedzić, dać cynk
– przyp. red.]. I się zwijali. Chodziły słuchy, że handlarze
z bazaru się złożyli i dla niego złoty medal zrobili. Kolczyński lubiał [zapis oryg. – przyp. red.] sobie pochlać,
w każdej knajpie siedział tutaj i popijał. U Wicka Marynarza często przesiadywał, bo to byli koledzy. Wóda go
rozniosła, zaczął dużo pić. Był taki moment, że jak miał
walczyć z ruskim na Torwarze, to był tak pijany, że mu
włożyli głowę w wannę z oponami i jak stanął do walki,
to ten ruski go tak zbił, że wybił mu boks z głowy.
Wiesław Wiernicki, pisarz, dramaturg, publicysta,
felietonista

Ryszard Wójcicki, fryzjer z Pragi

Skrzynkami pili, ale zawsze elegancko, grzecznie, bójki
żadnej nie było. To byli ludzie innej kultury. Kulturalni
ludzie, popili, ale nikt nie zaczynał, chyba że dla hecy.
„Przegląd Sportowy”, 1946, nr 11
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Kolczyńskiego i innych znanych sportowców rozpijali goście Oazy, biorący sobie za punkt honoru spełnienie toastu ze znanym człowiekiem. U schyłku życia stale przesiadywał przy Ząbkowskiej 3 – w barze Pod Trójką.
Asystował mu, też pogrążony w nałogu, były trener bokserski, Wrzosek.

Ryszard Wójcicki, fryzjer z Pragi

Pod Trójką na Ząbkowskiej była knajpa. Kolczyński siadał w takim miejscu, że każdy kto wchodził, to musiał go
zobaczyć. Jak każdy z nim chciał wypić, to wiadomo,
że się ubzdryngoli. Ten wypije, bo to Kolka, to trzeba
z nim wypić: – No, to chodź, siadaj, wypijemy jedną wódkę. Drugi przyszedł: – Chodź, wypijemy jeszcze. I takich
przyszło dziesięciu, z każdym niech on wypije i po chłopie. Kolka, żeby nie pił wódy i nie miał towarzystwa,
to by się nie skończył.
Antoni Komuda, bokser

Bardzo się z nim przyjaźniłem, nawet opiekowałem się
nim. Nie zapomnę takiego artykułu, gdzie poprosiłem,
jak dziś pamiętam, pana Bohdana Tomaszewskiego, żeby
go odwiedził w szpitalu. I on mówił do redaktora:
– Jestem samotny, ale jeden Tolek Komuda mnie nie opuszcza. To jest smutne. Ach, ja nie mogę mówić tego... bo to
dla mnie jest przykre.
Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Dzwonił ze szpitala, gdzie przebywał już na beznadziejnej
kuracji. Mówił, że ludzie zupełnie o nim zapomnieli. Słuchał Zgaduj-zgaduli w radio i ktoś nie umiał już odpowiedzieć, kto był najsłynniejszym polskim bokserem przed
wojną. – Kiedyś każde dziecko wiedziało – powiedział
z żalem. Pytałem, czy odwiedzają go koledzy. – Komuda
przychodzi. Kiedy jestem zdrowy, to mam dużo kolegów,
kiedy choruję, to gubią się. Napisałem o nim. Skutek był
ten, że w kilka dni później dawni koledzy załadowali się
do kilku taksówek na Targowej z ogromnymi pakami prezentów i pojechali do szpitala. Przynajmniej miał miły
wieczór.
Antoni Komuda, bokser

Po tym właśnie artykule przyszło bardzo dużo listów
do Tolka. Nawet jeden list dostał taki, że jedna pani proponowała mu małżeństwo, nawet bogata pani, ale nie
wiedziała, w jakim on jest stanie. A był w naprawdę
tragicznym.
Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Wychodził ze szpitala i wracał jeszcze bardziej chory.
Właśnie Komuda najmocniej go prosił i groził, że wszystko musi się źle skończyć. Kolka kiwał głową, że wie.
– Jak sobie wypiję, to świat mi się kołysze i wszystko wydaje
się weselsze. Trudno jest pomagać w takiej sytuacji.
Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Kiedy widziałem go ostatni raz, wyszedł do mnie w kitlu
szpitalnym. Ścisnęliśmy sobie ręce. To była rozmowa taka
jak na ulicy. Nie mówił o śmierci, nie żalił się. Jedną rzecz
powiedział: – Pan by pewnie chciał gadać o dawnych bokserach… Czuję, że ten boks był wielki.

Umarł tak nieszczęśliwie i tak głupio, według naszych
zdań, opinii sportowców, tych wszystkich, on nie powinien się do tego doprowadzić, żeby tak skończyć życie.

„Przegląd Sportowy”, 1964, nr 81

Antoni Komuda, bokser

Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Tłumy ludzi, kilka tysięcy osób. Ledwie pomieściliby się
w Hali Gwardii. Pogrzeb Kolki! Przyciągnął ich na cmentarz mit dawnego rycerza przedmieścia.
Ryszard Wójcicki, fryzjer z Pragi

On jak umarł, to tylko trener Stefan Wrzosek przemawiał na jego pogrzebie, a jak chodziłem na jego grób, to
był pomnik betonowy, taka betonowa rama, a w środku
ziemia porośnięta trawą i krzakami, pamiętam, jak je
wyrywałem. Teraz zrobiony jest nowy. Dopiero z 15 lat
temu mu ktoś zafundował, ale nie wiem kto. A przez tyle lat był taki byle jaki. A przecież Kolka był dzieckiem
Warszawy, dobre staczał walki, to mogli mu zafundować chociaż dobry pomnik. Jak jest ktoś u nas dobry
i póki się na nim zarabia, to jest dobrze, jak kariera się
kończy, to i szacunek się kończy. Antek Kolczyński
umarł 19 czerwca 1964 r.
Bohdan Tomaszewski, dziennikarz sportowy

Mglisty, parny dzień na cmentarzu. [...] Tłumy ludzi. Przeważają mężczyźni w średnim albo starszym wieku. Cyklistówki, jakie coraz rzadziej już widać na ulicach Warszawy,
sztekierowe stroje trochę jednak przygładzone i bardziej
odświętne, jako że nie był to zwyczajny dzień, lecz pogrzeb.
Przyciszone rozmowy, szum drzew, strzępy dialogów. – Pamiętasz z Pappem? Siedem razy leżał i omal nie wygrał.
– Mowa! Osiem razy. Sam widziałem. Z Murachem był
lepszy. Kto miał taki cios? Kto miał takie serce? Nikt. Teraz
głaszczą, a nie biją. Pierzyny w rękawicach.
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Jerzy Kulej, bokser

Na jego pogrzeb na cmentarz Bródnowski przyszła chyba
cała Praga. Żegnali go pewnie wszyscy, których spotkał
w życiu. Jako młodzi bokserzy czuliśmy się wyróżnieni,
bo zaproszono nas na stypę w barze Pod Trupkiem przy
ulicy Wincentego, gdzie starzy działacze wspominali
dawnego mistrza.
Jerzy Zmarzlik, dziennikarz sportowy

Żył zaledwie 47 lat. Ale czy to było życie? Codzienne biesiady w zakamarkach Grochowa, w Oazie, na bazarze Różyckiego, wśród niby-przyjaciół, rekordowych pijusów.
Wątroba, tak poobijana przez Pappa, Escudiego i kilku
innych śmiałków, nie wytrzymała. Mistrz Europy, nieoficjalny mistrz świata, czterokrotny mistrz Polski, człowiek,
który do końca kariery niechętnie zakładał rękawice i wysoko cenił każdego rywala. Byłem na pogrzebie, wśród tysiąca innych ludzi pogrążonych w żałobie. Płakali prawie
wszyscy, bo wszyscy kochali Kolkę...
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Wiesiek z placu Hallera

To był rok gdzieś 1965. Młody chłopak byłem. Z 19 lat
miałem. Chodziłem do takiej panny na Muranowie,
gdzieś tam od Stawek w lewo, i ona mi dała legitymację
bokserską Kolczyńskiego, bo on to chyba był jej wujek czy
coś. Ja tą [zapis oryg. – przyp. red.] legitymację miałem
w domu i później było wojsko, to, tamto, i ona się gdzieś
zawieruszyła. I nie wiem, co się stało z tą legitymacją.
Człowiek był młody i głupi. A teraz to byłby skarb! Miała taką czerwoną okładkę i z sześć-siedem kartek w środku. Było tam jego zdjęcie, podpis, klub, data wydania.
Nie pamiętam dokładnie.

Warszawa sto lat temu
W sierpniu minęła 100. rocznica zakończenia zaboru rosyjskiego. Rocznica nigdy
nie obchodzona, zapomniana. A przecież wycofanie się Rosjan z Warszawy dało
początek nowej epoce politycznej i militarnej, miało też wielkie znaczenie społeczne
i kulturowe. Atmosferę i koloryt tamtych dni przywołujemy w cyklu artykułów

1915

rocznica
przełomu

Jan Kieniewicz

Zdjęcie z Kalendarzyka polityczno-historycznego miasta stoł. Warszawy na 1916 rok, wydanego
przez Komitet Obywatelski m.st. Warszawy
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Sto lat temu, gdy Wielka Wojna trwała już prawie rok, na wschodniej scenie
europejskiej konfrontacji nastąpiła zasadnicza zmiana. Wojska rosyjskie i carskie
instytucje opuściły Warszawę i ziemie Królestwa Polskiego. Od lata 1915 r.
obszary na zachód od Bugu nie znajdowały się już pod rządami Rosjan.
Warto zastanowić się nad tym momentem w kontekście przełomu, jakim trzy lata
później stało się ustanowienie niepodległego państwa polskiego. Dopiero bowiem
wyjście Rosjan stworzyło tę szansę

Ostatnie oddziały wojsk rosyjskich
opuszczają Warszawę,
4 sierpnia 1915 r.

Fotopolska

Wjazd Leopolda von Wittelsbacha, księcia Bawarii, naczelnego dowódcy frontu wschodniego, do Warszawy, 9 sierpnia 1915 r.

C

zy rok 1915 można uznać za chwilę zwrotną, cezurę dziejową? W historii powszechnej za taką
datę uważa się 1914 r. W dziejach narodowych
będzie nią 1918 r., początek nowej państwowości. W obu
przypadkach są to daty symboliczne. Wydarzenia I wojny
światowej rozpatrujemy zwykle z perspektywy polskiej,
choć w istocie nikt nie uważał, by miała ona nabrać znaczenia dla naszych losów. Wojna nie wybuchła z powodu
Polski i jej los nikogo nie obchodził. Sprawa polska zaistniała w wyniku niebywałego splotu okoliczności, który
otwiera rosyjski exodus w 1915 r.
Przypomnijmy scenę wybuchu wojny. Sierpień 1914 r.
Kim byli Polacy po 120 latach niewoli? Czy przekonanie,
że będziemy walczyć przeciwko wszystkim trzem zaborcom, że wszędzie i z każdym, byle o Polskę, było ówcześnie powszechne? Władze rosyjskie zaskakiwał entuzjazm, z jakim rekruci szli do carskiego wojska. Dziwny
ten entuzjazm dla Rosji! Moim zdaniem – przesadny, notowała księżna Maria Lubomirska w swoich pamiętnikach. Wszędzie zastanawiano się, co powstanie z tego zamętu. Uścisk dłoni Moskala z Francuzem w Berlinie chwilą
wymarzoną – czy nie brzmi to dziwnie w perspektywie
stulecia? Kiedy w sierpniu 1914 r. żołnierze Pierwszej
Kompanii Kadrowej wkraczali do Kielc, nie spotykali się
z ciepłym przyjęciem. Widziano w nich wrogów i burzynr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

cieli porządku. W sferach posiadających Królestwa obawiano się, że niosą ze sobą społeczną rewoltę. Tutejsze
stronnictwa polityczne uważały wiązanie sprawy polskiej
z Austrią za pomysł zgubny i odcinały się nie tylko od akcji zbrojnej Józefa Piłsudskiego, ale i od Naczelnego Komitetu Narodowego.
W ciągu pierwszego roku wojny wiele się zmieniło.
W Galicji nadal widziano w Rosjanach hordy azjatyckie
gotowe wprowadzać bezwzględne porządki, a w Królestwie wciąż bano się Prusaków vel Krzyżaków i wiązano
przyszłość z sukcesami wojsk rosyjskich jako sprzymierzonych z Francją. Coraz szerzej zdawano sobie jednak
sprawę z tego, że Rosjanie nie są „naszą armią”, a w skromnych koncesjach pojawiających się pod naciskiem porażek
militarnych trudno było się doszukać perspektywy wyzwolenia. W 1915 r. odchodzących Rosjan żegnano z ulgą.
Zostawiali za sobą spustoszenie i zgliszcza, goniąc na
wschód tysiące ludzi z dobytkiem, uwożąc z majątku
trwałego, co się dało.
W różnych kręgach myślano rozmaicie, ale na ogół nie
wykraczano marzeniem poza zjednoczenie ziem polskich pod berłem jednego z cesarzy. Spór o orientację dotyczył wyboru, przy czym zdawano sobie sprawę, że jest czy
będzie iluzoryczny. Od 6 sierpnia bili się strzelcy i niejeden
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Polska pod zaborami
1772 I rozbiór Polski: Austria zajęła całą południową Polskę
po Zbrucz, ze Lwowem, ale bez Krakowa (83 tys. km2,
2,7 mln mieszkańców; wcześniej – w 1770 r. – Spisz i powiaty:
nowotarski, nowosądecki i czorsztyński; Prusy – Warmię i Prusy
Królewskie (Pomorze Gdańskie), bez Gdańska i Torunia (36 tys. km2,
600 tys. mieszkańców); Rosja – część Inflant, peryferyjne krańce
Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa:
mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego
– ogółem 92 tys. km2, 1,3 mln mieszkańców), utrzymując poza tym
swój protektorat nad resztą okrojonego kraju
1788-1792 Sejm Czteroletni
3 maja 1791 Konstytucja 3 maja
1792 zawiązanie konfederacji targowickiej
1793 II rozbiór Polski: Rosja przejęła województwa: mińskie,
kijowskie, bracławskie i podolskie oraz część wileńskiego,
nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km2);
Prusy – Gdańsk i Toruń oraz województwa: gnieźnieńskie, poznańskie,
sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzeskokujawskie,
inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części województw:
krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego (57 tys. km2)
1794 insurekcja kościuszkowska
1795 III rozbiór Polski: Rosja zagarnęła wszystkie ziemie na wschód
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od Niemna i Bugu (120 tys. km2; na zabranych terenach utworzono
gubernie: wołyńską, grodzieńską, mińską oraz litewską); Austria
– Lubelszczyznę, resztę Małopolski z Krakowem, część Podlasia
i Mazowsza; Prusy – części Mazowsza (z Warszawą), Podlasia
i Litwy, ponad 23 000 km2 województwa krakowskiego (m.in. teren
dawniejszego księstwa siewierskiego), zwanego odtąd w Prusach
Nowym Śląskiem
7 lipca 1807 utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815 utworzenie Królestwa Polskiego (decyzją kongresu
wiedeńskiego)
29 listopada 1830 początek powstania listopadowego
22 stycznia 1863 wybuch powstania styczniowego
1 sierpnia 1914 początek I wojny światowej
3 sierpnia 1914 utworzenie I Kompanii Kadrowej przez Józefa
Piłsudskiego
5 sierpnia 1915 zajęcie Warszawy przez Niemców, wycofanie się
Rosjan z miasta
24 sierpnia 1915 utworzenie Cesarsko-Niemieckiego
Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego z gen. Hansem
von Beselerem na czele
5 listopada 1916 proklamacja cesarza niemieckiego oraz cesarza
Austrii i króla Węgier zapowiadająca utworzenie Królestwa Polskiego
10 listopada 1918 przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy
11 listopada 1918 powołanie przez Radę Regencyjną płk. Józefa
Piłsudskiego na stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich,
samorozwiązanie Polskiej Organizacji Wojskowej, kapitulacja
Niemiec i zawarcie rozejmu
12 listopada 1918 wyjazd Hansa von Beselera z Warszawy

spośród nich wierzył w sens czynu zbrojnego. Pod zaborami rosyjskim i niemieckim działała od początku wojny zakonspirowana Polska Organizacja Wojskowa, która miała
przygotować powstanie zbrojne. W 1915 r. realizacja ich
marzeń nie wydawała się jednak bliższa niż przed rokiem.
Rosjanie nadal nie wykraczali poza perspektywę ograniczonego samorządu, Niemcy nie obiecywali niczego. Okupacja oznaczała jednakowoż nową rzeczywistość. W Królestwie wyglądała ona inaczej niż w Galicji. Niemcy
potrzebowali zdobyczy bądź choćby zaokrąglenia granic na
wschodzie, by kontynuować wojnę na zachodzie. Niezależnie od wyniku wojny Rosja pozostawać miała ich partnerem. Natomiast Rosjanie traktowali zdobycze w Galicji jako definitywne przesunięcie granic imperium.
Rok 1915 był zwrotem dziejowym z dwóch powodów.
Po pierwsze ludność polska w Galicji i Królestwie doświadczyła dotkliwie losu kraju okupowanego i rozczarowania w stosunku do władz dotychczasowych. Rok wojny
na ziemiach polskich doprowadził do katastrofy ekonomicznej i załamania się podstaw bytu ludności. Walki toczyły się na ziemiach polskich, front przesuwał to w jedną, to w drugą stronę, ludzie ginęli, tracili dobytek,
a wygnani z siedlisk cierpieli niesłychanie. Uciążliwe były
też przemarsze i stacjonowania wojsk, zarówno „swoich”,
jak i „obcych”. Po drugie usunięcie się Moskali oznaczało
znaczące osłabienie ich pozycji. Orientujące się na Rosję
środowiska, przede wszystkim Narodowa Demokracja,
traciły grunt. Roman Dmowski, przenosząc działania na
Zachód, starał się pozyskać dla sprawy polskiej rządy
i społeczeństwa sprzymierzonych. W tym kierunku działał na Zachodzie Komitet Narodowy Polski. Nie oznaczało to jeszcze znaczącego zwrotu w koncepcjach odbudowy
Polski. Były to tylko przekształcenia w orientacjach
politycznych.
W 1915 r. Niemcy uzyskali dostęp do znacznych zasobów surowców, przede wszystkim do żywności. Eksploatowali kraj z maksymalną bezwzględnością. Trzeba jednak było działać wedle możliwości. Stąd aktywność
Piłsudskiego, który starał się stwarzać wrażenie lojalnej
współpracy wojskowej przeciwko Rosji, ale nie chciał dopuścić do ogołocenia Królestwa z istniejących tam jeszcze
rezerw rekruta i siły roboczej. Warto pamiętać, że walczący przestrzegali konwencji wzbraniającej poboru na terytoriach okupowanych. Te okoliczności stwarzały nowe
szanse dla gry o obecność sprawy polskiej, na końcu której będzie kryzys przysięgowy, internowanie legionistów
i uwięzienie Komendanta. Na innej zupełnie płaszczyźnie
prowadził tę grę Zdzisław Lubomirski. Pozostał w Warszawie, gdzie stał na czele komitetu obywatelskiego i przyjął od gen. Hansa von Beselera nominację na prezydenta
miasta. Nie zrywając z Rosją, wykorzystywał okazję do
tworzenia faktów dokonanych, jak otwarcie politechniki
i uniwersytetu (15 listopada). Obaj wyciągnęli też wnioski
z aktu dwóch cesarzy (5 listopada 1916 r.), wskazujące

Fotopolska

Niemieckie oddziały transportujące lokomotywę przez Wisłę. W tle wysadzone przez Rosjan mosty przy Cytadeli: kolejowy i drogowy (dawny kolejowy)

na możliwość budowania scenariusza suwerennej niepodległości. Ta perspektywa wydawała się jednak bardzo jeszcze odległa. A tym bardziej myśl o tym, że wojnę mogą
przegrać wszyscy trzej zaborcy.
Znaczenie historyczne roku 1915 nie wynika tylko z wejścia Niemców do Warszawy, 5 sierpnia. Był to zwrot
dziejowy jako początek klęski Rosji. Do rangi symbolu
urasta wysadzenie przez Rosjan trzech mostów na Wiśle
rankiem tego dnia. Nie miały one znaczenia strategicznego,
wojska niemieckie dochodziły na północy do Dźwiny,
na południu daleko za Lwów. Szlaki komunikacyjne Ostfrontu prowadziły do Prus Wschodnich na północy, a na
południu na Śląsk, z pominięciem Warszawy. Rezygnacja
Moskali z obrony tej ostatniej wynikała z układu frontów.
Idąc od północy, Niemcy przecinali szlaki komunikacyjne
wojsk rosyjskich na wschód od Brześcia. Rosjanie wycofywali się, stosując taktykę spalonej ziemi. Tym razem jednak
nie doszło do manewru zwrotnego (jak w 1812 r.). Rozpoczynał się proces rozpadu imperium, droga do rewolucji
1917 r. stała otworem.
W tym czasie mocarstwa centralne starały się sprawiać
wrażenie gotowych na ustępstwa wobec Polaków, byle tylko wzmocnić swe rezerwy wojskowe i doprowadzić do
przełomu na froncie zachodnim. Ich zwycięstwo wciąż
wydawało się prawdopodobne. Bohaterska postawa żołnierzy Legionów Polskich w bitwie pod Kostiuchnówką
(4-10 lipca 1916 r.), gdzie ratowali niemieckie dywizje
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

przed okrążeniem, wydawała się wskazywać na realność
zbudowania Polnische Wehrmacht. Rok 1915 przekonał
jednak Polaków w trzech zaborach, że mogą liczyć tylko
na siebie. Traktat brzeski (3 marca 1918 r.) stał się tego
ostatecznym dowodem. Przełom roku 1915 polegał zatem
na odejściu od koncepcji orientacji w stronę budowania
przesłanek dla niepodległości.
Czy tylko? Wyjście Rosjan powinniśmy rozpatrywać
w dużo szerszej perspektywie niż ta wyznaczona cezurą
roku 1918. Tworzą ją rok 1717 i 1993, Sejm Niemy i wyjście z Polski wojsk radzieckich. W tej trzystoletniej trajektorii data 5 sierpnia 1915 r. zamyka symbolicznie czas
otwarty wjazdem do Warszawy cara Aleksandra I, 27 listopada 1815 r. W 1915 r. poważnie liczono się z powrotem Moskali. Niektórzy Polacy czekali na to, inni tworzyli fakty dokonane mające ten powrót uniemożliwić.
Rozstrzygnięcie przyniosła Bitwa Warszawska. Masowe
opowiedzenie się za Polską w 1920 r. zdecydowało o jej
przetrwaniu po katastrofie II wojny światowej. W 1945 r.
exodus sprzed lat 30 nadal miał znaczenie dla rozwiązań
narzucanych Polsce pojałtańskiej. I to właśnie warto dziś
sobie przypomnieć.
prof. dr hab. Jan Kieniewicz (1938) – historyk, profesor zwyczajny
Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, badacz dziejów
powszechnych i polskich, Indii, Hiszpanii czasów nowożytnych
i najnowszych, ekspansji europejskiej i stosunków międzycywilizacyjnych;
autor ponad 550 publikacji, w tym 25 książek
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Warszawa sto lat temu
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Panorama Warszawy od strony Pragi na pocztówce z ok. 1911 r.
Nad miastem dominuje widoczna pośrodku 70-metrowa dzwonnica
soboru św. Aleksandra Newskiego

Wśród poniżej prezentowanych ilustracji wyróżniają
się te sygnowane napisami: Rembrandt i Varsovie. Powstały w warszawskim atelier fotograficznym Rembrandt,
które mieściło się przy ul. Marszałkowskiej 151. Działało
prawdopodobnie od lat 80. XIX w. do 1939 r. i na przełomie XIX i XX w. należało do Jakuba Kopelmana.
W okresie międzywojennym firma prowadziła też drugi
zakład przy ul. Marszałkowskiej 81. Właściciel szczycił
się tytułem nadwornego fotografa szacha Persji. Uzyskał
Ze zbiorów P. Stali

CBN Polona
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asowo wydawane pocztówki i albumy ukazywały Warszawę początku XX w. jako piękną
metropolię z gęstą, wysoką zabudową, wspaniałymi parkami i nowoczesną infrastrukturą miejską. Zależnie od wydawcy nadwiślańskie miasto jawiło się na
zdjęciach albo jako „zachodnie”, i wtedy w serii widoków eksponowano stare kościoły, magnackie pałace lub
narodowe pamiątki, albo jako ośrodek rosyjskiej guberni
z dominującymi cerkwiami i siedzibami carskich satrapów. Idylliczne widoczki w obu tych „nurtach”, w warunkach szalejącej cenzury i rusyfikacyjnej polityki imperium, nie uwzględniały dramatu Warszawy nękanej
wydarzeniami rewolucji 1905 r. i związanym z nią terrorem. Brak więc w tle sztafażu odgłosów wybuchów
bomb rzucanych przez zamachowców, salw oddawanych przez żołdaków do tłumu czy świstu kozackich nahajek. Dopiero w następnych latach w mieście zapanował względny spokój. Był to już początek końca carskich
rządów w Warszawie.

Rosyjska flaga nad Dworcem Kaliskim, który stał w Alejach Jerozolimskich,
przy ulicy Żelaznej. W 1915 r. ustępujący z miasta garnizon rosyjski doszczętnie spalił
budynek. Pocztówka z ok. 1912 r.

Rosyjski Bank Państwa przy ul. Bielańskiej 10 na pocztówce z ok. 1913 r.

Ze zbiorów J. Zielińskiego
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Ze zbiorów P. Stali

też nagrodę honorową cara i wielkiego księcia Michała
Mikołajewicza Romanowa. Atelier Rembrandt kojarzone
jest dziś głównie z fotografią portretową, a publikowane
poniżej ilustracje (od 6. do 14.) są znane w Polsce tylko
z cyfrowych reprodukcji. Były zapewne nie pocztówkami, lecz ilustracjami albumowymi, wyraźnie eksponującymi rosyjskość Warszawy. Są to mocno podmalowane fotografie (łącznie 24 widoki) z lat około 1893-1901. Jako
jedne z bardzo nielicznych wiernie oddają kolorystykę
budowli tamtej epoki. Wybraliśmy te, które powstały
najpóźniej.
Pozostałe zdjęcia to pocztówki, które pochodzą od
różnych wydawców. [JZ]

Pałac Saski w roli siedziby rosyjskiego sztabu głównego Warszawskiego
Okręgu Wojskowego. Pocztówka z ok. 1910 r.

nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Sobór św. Aleksandra Newskiego na placu Saskim (obecnie plac Piłsudskiego)
– przytłaczający wielkością symbol carskiej władzy nad miastem, który przetrwał
tylko do 1926 r. Pocztówka z ok. 1910 r.

Atelier Rembrandt

Wiadukt Pancera, most Aleksandrowski (Kierbedzia) i Zamek Królewski
ok. 1900 r. Zamek był w l. 1831-1874 siedzibą carskich namiestników,
a później generał-gubernatorów. W czasie wykonania fotografii byli
nimi kolejno: książę Aleksander Bagration-Imeretyński (do 1900 r.)
i Iwan Podgorodnikow (w l. 1900-1901)

Atelier Rembrandt

Pałac Krasińskich jako rosyjski Pałac Sądów
ok. 1900 r. Na pierwszym planie ogród pałacowy
w formie nadanej mu przez Franciszka Szaniora
w l. 1894-1895

Atelier Rembrandt
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Katedralny sobór św. Trójcy przy ulicy Długiej ok. 1900 r. – dawny kościół pijarów, przebudowany na cerkiew
w ramach carskich represji po upadku powstania listopadowego. Obecnie Katedra Polowa WP

Atelier Rembrandt
Atelier Rembrandt

Krakowskie Przedmieście – pomnik feldmarszałka Iwana Paskiewicza, który w 1831 r. zdusił powstanie listopadowe i został mianowany carskim namiestnikiem
w Warszawie. W tle Pałac Namiestnikowski (obecnie Pałac Prezydencki), w którym wcześniej rezydował jedyny polski namiestnik, gen. Józef Zajączek. Po upadku
powstania mieściły się w nim już tylko różne carskie urzędy. Stan ok. 1900 r.

Atelier Rembrandt

Szpital Rosyjskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Smolnej 6. Stan ok. 1900 r.

nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Ratusz przy placu Teatralnym ok. 1900 r.
Siedziba rosyjskich prezydentów miasta,
podówczas Nikołaja Bibikowa
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Atelier Rembrandt

Cerkiew św. Michała
Archanioła Archistratega przy
placu Na Rozdrożu, która
należała do Litewskiego
Pułku Lejbgwardii i była
jedną z wielu warszawskich
cerkwi garnizonowych.
Stan ok. 1900 r.

Atelier Rembrandt

Zamek Ujazdowski w roli
rosyjskiego lazaretu ok. 1900 r.

Atelier Rembrandt
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Pałac Staszica przy Nowym Świecie jako
siedziba gimnazjum męskiego (tzw. ruskiego)
i cerkwi św. Tatiany Rzymianki, po przebudowie
z l. 1893-1895 w stylu rusko-bizantyjskim.
Stan ok. 1900 r.

Warszawa sto lat temu

Warszawskie spotkania
Gieorgija Szawielskiego
Aleksander R. Sokołow
W listopadzie 1914 r., podczas apogeum ataku niemieckiego, na dziesięć miesięcy
przed zdobyciem Warszawy przez Niemców, w mieście przebywał protoprezbiter
(naczelny kapelan) rosyjskiej armii i floty, Gieorgij I. Szawielski. We wspomnieniach,
których fragmenty publikujemy poniżej, zawarł swoje – z polskiej perspektywy dość
zaskakujące – wrażenia po spotkaniu z dwoma warszawskimi arcybiskupami:
katolickim i prawosławnym

J
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ako protoprezbiter armii Szawielski regularnie wizytował wojsko zarówno walczące na froncie, jak i funkcjonujące na tyłach. Przy okazji pobytu w Warszawie, w listopadzie 1914 r., oprócz objazdu oddziałów frontowych
zaplanował spotkanie z arcybiskupem warszawskim,
Aleksandrem Kakowskim, któremu miał przekazać dwa
tysiące rubli na potrzeby polskich uciekinierów. Po wybuchu I wojny światowej poziom nastrojów antyrosyjskich
wśród Polaków obniżył się, co przyjmowano jako efekt
manifestu wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza zapowiadającego przywrócenie Polsce niepodległości. Właśnie na jego prośbę Szawielski miał przekazać pieniądze
bezpośrednio na ręce Kakowskiego, co – według wielkiego księcia – powinno zostać pozytywnie odebrane przez
polskie społeczeństwo.
Wizyta protoprezbitera przypadła na sam szczyt niemieckiego natarcia, które omal nie skończyło się zdobyciem Warszawy przez Niemców. 7 listopada wieczorem,
wraz z generałem [Borysem M.] Pietrowo-Sołowowo, wyjechałem do Warszawy. W tym czasie nasza sytuacja na
froncie warszawskim była groźna. Gdy późnym wieczorem
wsiedliśmy do wagonu, Pietrowo-Sołowowo, cytując wielkiego księcia, przedstawił mi strategiczną sytuację naszych
wojsk broniących Warszawy. Jechaliśmy wielce poruszeni,
obawiając się nowych ciężkich nieszczęść. Do Warszawy
przyjechaliśmy na drugi dzień pod wieczór i od razu ruszyliśmy do sztabu dowództwa głównego […] w pałacu Łazienkowskim. Natychmiast przyjął mnie głównodowodzący –
generał N.[ikołaj] W. Ruzski. Po krótkiej rozmowie
udaliśmy się wraz z nim do naczelnika sztabu, mego byłego
kolegi z akademii wojskowej, generała M.[Michaiła]
D. Boncz-Brujewicza […]. – Przynosi nam pan szczęście –
powitał mnie. – Wczoraj mieliśmy nie więcej niż 10 procent
szans na sukces, dzisiaj to już 50 procent, a jutrzejszy
Protoprezbiter Gieorgij I. Szawielski
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dzień powinien zadecydować o losie boju. Natarcie Niemców udało się odeprzeć, chociaż sukces ten przez rosyjskie dowództwo nie został w pełnym stopniu wykorzystany.
Szawielski, nie zważając na gorącą atmosferę, umówił
się przez posłańca na spotkanie z Kakowskim i już następnego dnia, 9 listopada, był o godzinie 10.00 w rezydencji arcybiskupa. Prawdopodobnie prawosławne osoby
duchowne nader rzadko przestępowały próg tego domu.
Mnie przynajmniej wydawało się, że zarówno służba, jak
i przemykający się księża oraz zakonnicy patrzyli na mnie
jedni z ciekawością, inni – ze zdziwieniem.
Arcybiskup nie kazał na siebie czekać. Wszedł lekkim
i szybkim krokiem do pomieszczenia przez te same drzwi,
przez które dopiero co mnie wprowadzono. Wygląd arcybiskupa świadczył na jego korzyść: wysokiego wzrostu, postawny, o pięknym miłym obliczu i mądrych oczach, sprawiał
wrażenie człowieka inteligentnego, wykształconego i bardzo
przystępnego. Przywitaliśmy się, jak witają się ludzie świeccy.
Widać było, że i on zdziwiony jest moją wizytą. – Czym mogę służyć? – zwrócił się do mnie. Wyjaśniłem mu cel mojej
wizyty.

– Jest tu Komitet Uchodźców. Być może uzna pan, że lepiej i bardziej stosownie jemu przekazać te pieniądze […]
– zauważył spokojnie. – A ja ponownie chcę prosić Waszą
Eminencję o przyjęcie tych pieniędzy. Jako przedstawiciel
Cerkwi prawosławnej uważam za najbardziej wskazane
wręczenie ofiary naszej Cerkwi właśnie panu jako przedstawicielowi Kościoła rzymskokatolickiego i jako arcypasterzowi, któremu lepiej aniżeli Komitetowi Uchodźców znane są
potrzeby jego stada dotkniętego nieszczęściem – odparłem.
Arcybiskup jeszcze raz próbował odmówić, ale potem pieniądze przyjął. – Zaraz wydam pokwitowanie o otrzymaniu powierzonej mi kwoty – powiedział. Ale ja zaprotestowałem. – Jeżeli my, duchowni, przestaniemy sobie wierzyć
na słowo, to komu jeszcze można ufać? Moje ostatnie słowa
najwyraźniej bardzo poruszyły arcybiskupa i ciepło mi podziękował. Zakończywszy swoją misję, chciałem odejść,
ale mnie zatrzymał.
Rozpoczęła się między nami przyjacielska już, otwarta
rozmowa. Arcybiskup zaczął dzielić się ze mną swymi przeżyciami z ostatnich dni. – Proszę mi wierzyć – mówił. –
Ja lubię Rosję, życzę jej tylko dobra i chwały, dlatego szczególnie mi ciążą ogromne błędy, jakich rosyjskie władze
dopuszczają się na każdym kroku, czyniąc sprawie rosyjskiej
szkodę być może nie do naprawienia. Władze rosyjskie jakby celowo godzą w dumę Polaków. […] Zabraniają nam
nauczania Prawa Bożego, historii w języku polskim itd.
Rozumiałbym jeszcze te ograniczenia i ucisk, gdyby były
one potrzebne lub pożyteczne dla rosyjskiego państwa,
dla prawosławnej Cerkwi... Ale one przecież Cerkwi niepotrzebne, dla państwa – szkodliwe, a dla nas, Polaków –
upokarzające, obraźliwe, poniżające...
Swoje przykłady arcybiskup ilustrował całym szeregiem
dokumentów: tajnych okólników i rozporządzeń ministerstwa oświaty i spraw wewnętrznych – dokumentów często
ze sobą sprzecznych. Na zakończenie delikatnie wspomniał,
że byłby bardzo rad, gdyby wszystko to, co powiedział, stało
się znane wielkiemu księciu. Obiecałem przekazać temu
ostatniemu treść naszej rozmowy. Rozstaliśmy się bardzo
uprzejmie. […] Na drugi dzień cała Warszawa mówiła
o mojej wizycie u arcybiskupa i o przekazanej mu ofierze.
Spełniło się to, na co liczył wielki książę.
Szawielski uważał, że jego spotkanie z Kakowskim
wpłynęło na liberalizację polityki władz rosyjskich, chociaż właściwie żadne szczególne złagodzenie nie miało
miejsca. Pobożne życzenia, zawarte w manifeście Mikołaja Mikołajewicza, nie skonkretyzowały się, a realne kroki
ku odrodzeniu polskiej państwowości podjęto dopiero po
obaleniu samodzierżawia.
Od arcybiskupa katolickiego Szawielski udał się do arcybiskupa Mikołaja (imię świeckie: Michaił Zacharowicz
Ziorow), namiestnika warszawskiej i nadwiślańskiej diecezji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Umiejący niekiedy być
jak nikt inny interesujący, miły, przyjazny i elastyczny, kiedy
indziej – i to chyba zdarzało się częściej – porażał swoją
gwałtownością i chamstwem, dochodzącymi do okrucień-
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stwa, a nawet szaleństwa. Gdyby wysoka godność, którą piastował, nie czyniła jego osoby nietykalną, każdego dnia ryzykowałby ostrą odprawę ze strony osób nieustannie przez niego
obrażanych. Myślę, że właśnie błędnie pojmowana przez arcybiskupa Mikołaja wysokość pozycji jego stanu oraz niedostatek zawodowego wykształcenia czyniły go dumnym, kapryśnym, nieczułym i nieszanującym cudzego zdania. Pan życia,
sobie nieodmawiający niczego, w stosunku do innych, szczególnie niższego stanu, był despotą. A za niższych uważał prawie wszystkich. Jego ubiór wyróżniał się przepychem, a stół
obfitością i bogactwem. Jego sławne imieninowe obiady, jakie
wydawał dla członków synodu i innych wybrańców 6 grudnia w Petersburgu [...], podczas swoich obecności w synodzie,
za każdym razem służyły nie tylko za zajmujący temat
w rozmowach towarzyskich, ale – niezależnie od srogości cenzury – także w druku. Publicznie arcybiskup pojawiał się nie
inaczej, jak przy orderach. A gdy nagradzano go kolejną
gwiazdą, jeszcze tego samego dnia spieszył do fotografa,
by utrwalić nowy blask na swej piersi.
Popędliwość arcybiskupa nie znała granic. Rzadko który dzień zdarzał się bez jakiegoś „przypadku”, a mówiąc
wprost – bez skandalu. Bardziej niż innym dostawało się
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

podległemu duchowieństwu, bezprawie którego w dawnych czasach wszystkim znane: wówczas władyka, szczególnie taki jak ten, wpływowy w synodzie, był panem życia i śmierci duchownego. Ale nie uniknęły groźnego
gniewu władyki także i dostojne osoby. W 1911 czy też
w 1912 roku – dokładnie nie pamiętam – opowiadano mi
w Warszawie, jako o najbardziej pikantnym wydarzeniu,
że „na dniach” władyka z krzykiem: „Poszoł won” wypędził ze swego domu rzeczywistego radcę stanu N., oddelegowanego przez kierownictwo kolejnictwa do rozmów
z duchownym.
Jeszcze przed zajęciem Warszawy przez Niemców arcybiskup Mikołaj ewakuował się do Piotrogrodu: ([…] wyjeżdżał z Warszawy między 11 i 15 lipca). Zaraz po przybyciu na miejsce wydał zbiór swoich warszawskich kazań
i zaczął go rozdawać kolegom z Rady Państwa. Jednak zamiast wdzięczności Władimir I. Gurko (syn byłego warszawskiego generał-gubernatora, feldmarszałka Iosifa
W. Gurki) wypalił: – Pan, Eminencjo, zamiast rozdawać
te kazania tutaj, lepiej wygłaszałby je w porzuconej przez
pana warszawskiej diecezji. Zaczęła się sprzeczka, która
o mało nie przerodziła się w awanturę.
Arcybiskup Mikołaj – bujny pąk na kwietniku naszej
hierarchii, produkt rzeczywisty naszej szkoły arcybiskupiej
ostatnich czasów, nie tylko kaleczącej ludzi przygotowywanych przez nią do największej w Cerkwi służby, ale wykluczającej także i ten najwyższy ideał, któremu winna ona
służyć. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek inną służbę na
ziemi, która podlegałaby takiemu zniekształceniu i okaleczeniu, jak arcybiskupia u nas. Wystarczy tylko spojrzeć doświadczonym okiem na drogę dochodzenia do arcykapłaństwa – biorę pod uwagę zjawisko, jakie dawało się
zaobserwować najczęściej, chociaż nie wykluczam i wyjątków – żeby przyznać, że wróg rodu ludzkiego mocno się natrudził, aby wypaczyć i zneutralizować dla siebie najwyższą w Cerkwi służbę bożą.
W taki oto sposób Gieorgij Szawielski podsumował
ostatniego warszawskiego prawosławnego władykę.
Przekład: Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska
Aleksander R. Sokołow – doktor nauk historycznych, profesor,
kierownik katedry archiwistyki
Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego
Gieorgij Iwanowicz Szawielski (1871-1951) – główny kapelan
armii mandżurskiej podczas wojny rosyjsko-japońskiej, od 1911 r.
protoprezbiter armii i floty rosyjskiej; w 1918 r. decyzją witebskiej
Rady Delegatów Robotniczych skazany na śmierć; po szczęśliwej
ucieczce dotarł do Jekaterynodaru (Krasnodaru), gdzie został głową
duchowieństwa wojskowego „białej” armii gen. Antona Denikina;
po zwycięstwie bolszewików wyemigrował do Bułgarii; profesor teologii na uniwersytecie w Sofii, autor rozpraw teologicznych oraz dwutomowych Wspomnień ostatniego protoprezbitera rosyjskiej armii
i floty, wydanych po raz pierwszy w Nowym Jorku w 1954 r.
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Ostatni bilet wizytowy,
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czyli naloty na Warszawę w latach 1914-1915

Niemiecki sterowiec zeppelin nad Warszawą we wrześniu 1914 r.

Krzysztof Jaszczyƒski
O godzinie 4.00 rano 11 sierpnia 1915 r. ukazał się nad Warszawą rosyjski samolot
i zrzucił bombę. Jak pisał „Kurier Warszawski”: Spadła ona i wybuchnęła z wielkim
hukiem przy ul. Ptasiej nr 4, w podwórzu, zrobiwszy wyrwę o głębokości mniej więcej
łokcia, o średnicy 4 łokci. W mieszkaniach, których okna wychodzą na podwórze,
wszystkie szyby są potłuczone. W niektórych mieszkaniach okna powyrywane, drzwi
i sprzęty uszkodzone. Między innemi, siła wybuchu powyrywała drzwi w szafach
i pogięła gazomierze. Trzy osoby są lekko ranne, a mianowicie: Zelig Majer Kasztan,
Josek Nadel i Aniuta Fostel. Opatrzyło ich Pogotowie. Był to – jak pisano – ostatni
bilet wizytowy przesłany Warszawie przez Rosjan

L

edwie 12 lat wcześniej odbył swój pierwszy lot
aeroplan braci Wright. Ludzkość z zapartym tchem
śledziła poczynania pionierów lotnictwa, przelot
nad kanałem La Manche, osiąganie coraz większych wysokości i prędkości. Pokazy lotnicze przyciągały tłumy.
Marzenie o lataniu stawało się rzeczywistością. Równocześnie w głowach wojskowych kiełkowała myśl o wykorzystaniu samolotu w czasie wojny. Początkowo latającej
maszynie przeznaczono rolę zwiadowczą i obserwacyjną,

ale wkrótce na aeroplanach o coraz lepszych konstrukcjach pojawiły się karabiny maszynowe oraz – na początku nieduże, 5-10-kilogramowe – bomby wyposażone
w lotki. Zakłady zbrojeniowe nie próżnowały, produkując
specjalne działa i pociski szrapnelowe rozpryskujące się
w powietrzu.
Pierwsze bomby zrzucił włoski lotnik na tureckie
okopy w 1911 r. Naiwnie myślano, że w przyszłości ładunki wybuchowe będą spadać jedynie na obiekty woj-

Rezultatem niemieckiego nalotu z 10 października
1914 r. było 15 ofiar rosyjskich szrapneli. Władze wojskowe rozlepiły w mieście obwieszczenia ostrzegające ludność przez przebywaniem na otwartej przestrzeni w czasie ostrzału nieprzyjacielskich samolotów. Rozpoczynający
się atak miała sygnalizować potrójna salwa z dział. Naloty z 16 i 19 października oraz 22 listopada i 20 grudnia
przyniosły kolejne ofiary. Wydaje się, że były to klasyczne
naloty odwetowe za odparcie Niemców od miasta
13 października.
O wydarzeniach tych tak pisał dr Józef Zawadzki
w książce wydanej z okazji 35-lecia pogotowia ratunkowego, w 1937 r.: Bomby w ciągu 1914 r. były zrzucane
przez lotników niemieckich z wysokości 1000 do 1500 metrów, zazwyczaj napełnione prócz masy wybuchowej opiłkami i kawałkami metalu. Rzucano je, mając na celu przecięcia komunikacji lub też w celu zniszczenia gmachów
państwowych. Stwierdzić jednak należy, że nigdy nie osiągnęły zamierzonego celu, natomiast raniły wyłącznie prawie niewinną ludność miasta.
Najtragiczniejszy bilans przyniósł nalot z 19 października. W wyniku wybuchu 12 bomb, m.in. na ulicach:
Brackiej, Dzikiej, Chłodnej, Ogrodowej, Nalewkach, Nowiniarskiej i w Al. Jerozolimskich, zginęło na miejscu lub
zmarło w szpitalach 18 osób, a 38 zostało rannych. Kilka
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osób zostało również poranionych przez spadające szrapnele. Informujący o tym „Kurier Warszawski” dodał komentarz: Zaznaczyć wypada szczegół charakterystyczny:
publiczność oswoiła się z wybuchami. Na przykład bezpośrednio po wybuchu na ul. Brackiej, mimo bardzo silnej detonacji, publiczność w sąsiedniej kawiarni z całym spokojem siedziała dalej przy kawie, chociaż kilkadziesiąt
metrów dalej pogotowie opatrywało ofiary. Według danych
warszawskiego pogotowia ratunkowego w czasie nalotów
w 1914 r. udzielono pomocy 104 ofiarom, 27 rannych
przewieziono do szpitali (16 zmarło). Jeśli doliczyć zmarłych na miejscu, liczba zabitych wyniosła około 40 osób.
Powietrzne ataki niemieckie z 1914 r. trafiły na łamy pism
satyrycznych; „Mucha” zamieściła taki oto wierszyk:
Dała mi złotówkę mama,
Bym zobaczył panorama,
Idę ulicą Miodową,
Wtem coś warczy ponad głową.
Aeroplan? Czyż to on by?
Aż tu naraz lecą bomby!
Jakiś zacny rzekł staruszek:
„Zmykaj malcze od tych gruszek
Jak najdalej! Bowiem z góry
Szwab znak daje swej kultury”.
Kolejna fala nalotów nastąpiła w czasie niemieckiej
ofensywy w lipcu 1915 r.: 20 lipca bomby zraniły trzy
osoby, 23 lipca zabiły pięć i zraniły osiemnaście osób. Rosyjska cenzura nie pozwoliła prasie na informowanie
o miejscach, w których spadły pociski – w „Kurierze Warszawskim” zamiast adresów pojawiły się białe plamy. Ataki w kolejnych dniach nie przyniosły ofiar wśród mieszkańców. Zniszczeniu uległo tylko kilka budynków.
Wybuchy bomb wybijały szyby w domach, dlatego władze apelowały o pozostawianie otwartych lub wyjmowanie zewnętrznych okien, aby były w rezerwie w razie po-
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skowe wroga. Ale już w pierwszych dniach I wojny światowej zrzucano je na miasta oddalone o kilkadziesiąt
kilometrów od linii frontu (Paryż, Antwerpia). Uszkadzały lub niszczyły domy mieszkalne, kościoły, zabytki,
a przede wszystkim raniły i zabijały niewinnych mieszkańców. Relacje prasowe pełne były opisów okrucieństwa niemieckich lotników. Prasa amerykańska domagała się nawet międzynarodowego prawa zakazującego
bombardowania miast.
Jesienią, 26 października, nad stolicą pojawił się niemiecki sterowiec zeppelin, który zrzucił ulotki nawołujące rosyjskich żołnierzy do poddania się, z zapewnieniem
godziwych warunków w obozach jenieckich. Następnego
dnia „nadpłynął” kolejny sterowiec, który upuścił bomby
na Cytadelę i ranił kilku szeregowców. Dla obu sterowców rajd nad miasto nie był szczęśliwy. Ostrzelane przez
rosyjską artylerię, spadły na ziemię – pierwszy w pobliżu
Ciechanowa, drugi w okolicach Jabłonny. W październiku 1914 r., w wyniku szybkiego marszu niemieckiej armii,
Warszawa znalazła się w bliskości frontu i wtedy nad miastem ukazywały się coraz częściej aeroplany nieprzyjacielskie, które gęsto, ale nieskutecznie, ostrzeliwano z dział i karabinów maszynowych. Mieszkańcy stolicy przywykli do
tych „gołębi” niemieckich, że najspokojniej w świecie obserwowali rude obłoczki szrapnelów, pękających w powietrzu.
Nikt nie myślał o niebezpieczeństwie. Dopiero kilka śmiertelnych wypadków i mnóstwo ran, spowodowanych spadającymi na miasto odłamkami pocisków rosyjskich, zmusiły
Warszawę do większej przezorności.

Warszawiacy obserwujący niemiecki samolot w czasie jednego z nalotów
w październiku 1914 r.
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Niemiecka pocztówka
propagandowa z lat 1914-1915
pokazująca (w raczej fantastyczny
sposób) walki powietrzne nad
Warszawą i bombardowanie miasta

Mieszkanie w domu przy
ul. Chłodnej 49,
zniszczone w czasie
niemieckiego
bombardowania
16 października 1914 r.
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tłuczenia szkła. Tragicznym stał się bilans bombardowania
z 30 sierpnia, kiedy zginęło dziewięć osób, a jedenaście
zostało rannych. Inni ucierpieli od spadających odłamków szrapneli, dlatego gazety ponownie apelowały o rozwagę, jak „Kurier Warszawski” z 31 lipca 1915 r. w tekście
pt. Lekceważenie niebezpieczeństwa: Publiczność warszawska oswoiła się już z bombami nieprzyjacielskimi i podczas
ogłuszającego huku wskutek wybuchów z zimną krwią obserwuje ruchy aeroplanów, gromadząc się tłumnie na ulicach
i wystając w oknach i na balkonach. Odważniejsi wchodzą
nawet na dachy domów.
Co innego jednak jest godna uznania zimna krew, co innego zaś nierozwaga. Kilka miesięcy temu władze wojskowe w rozlepionych na rogach ulic obwieszczeniach przestrzegały, że aeroplany nieprzyjacielskie będą ostrzeliwane
szrapnelami z dział, radząc podczas kanonady chronić się

pod dachem, gdyż i odłamki spadających szrapneli łatwo
mogą wywołać ciężkie kalectwa lub wypadki śmierci. Przed
salwami szrapnelowymi publiczność otrzymuje ostrzeżenie
przez trzykrotne strzały z armat.
Publiczność zapomniała o tym ostrzeżeniu, skoro, nie
bacząc na poważne niebezpieczeństwo, wylega z domów
tłumnie na ulice. Niepodobna nigdy przewidzieć kierunku
strzałów działowych, jest to bowiem zależne od miejsca,
w którem są aeroplany. Wskutek tego odłamki szrapneli
mogą spadać w każdym miejscu. Wczoraj znajdowano je na
ul. Jasnej, na placu Wareckim i na Nowym Świecie, czyli na
najruchliwszej części miasta. Szrapnel rozrywa się w powietrzu w chwili wybuchu na kilka, nieraz kilkanaście części
i często jeden odłam waży około 10 funtów. Nie można zatem lekceważyć swego zdrowia i życia przez gromadzenie się
na ulicach podczas ostrzeliwania. Wojna pochłonęła aż nazbyt wiele ofiar, nie należy więc przez lekkomyślność powiększać ich liczby.
Podczas ostrzeliwania aeroplanów lepiej nie wychodzić
z domów. O ile zaś kto się znajduje wówczas na ulicy, powinien ukryć się w pobliskim sklepie, cukierni lub bramie domu i tam przeczekać, dopóki strzały nie ucichną.
Warszawiacy nie potraktowali tych apeli poważnie
i ciekawość brała nadal górę nad rozsądkiem, skutkiem
czego każdy nalot przynosił kolejne ofiary odłamków
szrapneli.
Wojska niemieckie wkroczyły do lewobrzeżnej Warszawy 5 sierpnia 1915 r. Z miastem Rosjanie „pożegnali się”,
wysadzając wszystkie mosty. Dzień później rosyjska bomba
spadła na domy przy Wąskim Dunaju na Starym Mieście,
zabijając jedną i raniąc cztery osoby. Wspomniany ostrzał
z rosyjskiego samolotu 11 sierpnia 1915 r. był ostatnim, jaki przeżyła Warszawa w czasie I wojny światowej. Następne bomby spadły na stolicę 1 września 1939 r.

Warszawa sto lat temu

Zdjęcia z Kalendarzyka polityczno-historycznego miasta stoł. Warszawy na 1916 rok,
wydanego przez Komitet Obywatelski m.st. Warszawy

Z kalendarza na 1916 r.

Smak
wolności
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Tatiana Hardej
Po cichej względnie nocy z 4 na 5
sierpnia, wraz ze świtaniem dnia
zatrzęsły się mosty łączące nas z Pragą
i z potwornym hukiem wysadzone przęsła
opadły i pogrążyły się w toniach szarej
Wisły. Warszawa przebudziła się do dnia
nowego. […] Budzeniu się pamiętnego
w życiu Warszawy dnia 5-go sierpnia
towarzyszyły te same co zwykle objawy.
Najwcześniejszym rankiem wózki
chłopskie z produktami spożywczymi
zaturkotały po bruku ulic, następnie
głośnym turkotem dały znać o sobie wozy
piekarskie i rzeźnicze, wreszcie rozległ
się dzwonek tramwajowy i rzeźki głos
kolportera obwieszczający: „Zajęcie
Warszawy przez Niemców”
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Okładka kalendarzyka wydanego przez Komitet Obywatelski
m.st. Warszawy, na zdjęciu powyżej most Kierbedzia zburzony
w nocy z 4 na 5 sierpnia 1915 r.

I

chociaż tak naprawdę oznaczało to przecież nową
okupację, w mieście jak grzyby po deszczu zaczęły
wyrastać wszelkiej maści instytucje próbujące przywracać normalny bieg życia. Nie wzięły się one znikąd –
nieco uśpione rosyjskimi sankcjami, czekały tylko na właściwy moment. Im bardziej władza rosyjska zamierała,
tym mocniej dochodziły do głosu polskie inicjatywy, nomen omen obywatelskie.

W szeregu
Już w 1914 r. prezes Warszawskiego Towarzystwa Sportowego, Stanisław Popowski, wymyślił Straż Obywatelską,
pramatkę policji. Rosjanie konsekwentnie odmawiali jednak zgody na jej funkcjonowanie. W dobie przełomu dziejowego poczęta, wśród grzmotu walących się mostów, w huku dział i trzasku kartaczownic do czynu wezwana, Straż
Obywatelska powstała spontanicznie, potrzebą chwili wywołana – zapisano w Księdze pamiątkowej straży.

Pierwsze oddziały wojsk niemieckich wkraczają do Warszawy, 5 sierpnia 1915 r.
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W nocy z 4 na 5 sierpnia, gdy tylko wojska rosyjskie
– dosłownie – spaliły za sobą mosty, wyszły na ulice
pierwsze patrole złożone z członków drużyn sokolskich,
zastęp ludzi wyszkolonych w organizacyi karności. Instytucja ta zastępowała w ówczesnej sytuacji policję, urząd
skarbowy i urzędników państwowych. Jej rola wydaje się
w zasadzie nie do przecenienia. Jako zadania straży obywatelskiej wskazano: zapobieganie, by nikomu wśród obywateli nie działa się krzywda, czy to na mieniu, czy na
zdrowiu, strzeżenie porządku ruchu ulicznego oraz bezpieczeństwa publicznego przez nadzór nad przestępcami
i w razie koniecznym ich aresztowanie, przeciwdziałanie
wszelkim zbiegowiskom, […] wykonywanie wyroków sądowych, doręczanie wezwań, ściąganie podatków, sporządzanie akt stanu cywilnego dla ludności wyznań niechrześcijańskich […] i t. p. Do jej szeregów zaciągnęły się liczne
rzesze pełnych poświęcenia obywateli, którzy pospieszyli na
pierwsze wezwanie bronić życia mieszkańców stolicy. Straż
działała do 1 lutego 1916 r. i liczyła w różnych momentach od 5 do 8 tys. członków.

Tennis-Club
Fala wojenna nie tylko, że nie zmyła, lecz przeciwnie, odrodziła nawet pewną liczbę samoistnych związków i stowarzyszeń z doby przed wojną. Okupacyjne warunki utrudniły działalność instytucji finansowych, jak stowarzyszenia
wzajemnego kredytu i towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe, ale jej nie przerwały. Funkcjonowały też bez
większych przeszkód Polski Komitet Opieki nad Jeńcami
czy Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny. Niezależnie
jednak od tych stricte związanych z wojną organizacji istniało całe mnóstwo innych, całkowicie cywilnych, zaskakujących przedmiotem działalności i nazwą. Na sportowców w zależności od uprawianej dyscypliny czekały m.in.
Tennis-Club, Brudnowskie [zapis oryginalny – przyp.

Przewoźnicy warszawscy przekazują dzienny urobek na rzecz głodnych,
21 września 1915 r. W tle panorama praskiego brzegu

red.] Towarzystwo Racjonalnego Polowania, Towarzystwo Cyklistów czy Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa i Rozmnażania Zwierzyny Łownej. Domeną kobiet
pozostawały – w zależności od opcji światopoglądowej
– Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich, Katolicki Związek Kobiet Polskich, Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek, ale także… Zakład Opieki N. Marji Panny „Magdalenki” dla Kobiet Upadłych. Sprawiedliwość
nakazuje przyznać, że obok wytrwałych pracowników na
wszystkich polach działalności kobiety ujawniły niespożytą
energię i wyjątkową ofiarność – pisano.
Specjalistyczną działalność prowadziło Towarzystwo
Zupełnej Wstrzemięźliwości od Napojów Alkoholicznych „Przyszłość”. Czym się zajmował Zawodowy Związek Włóknisty – nie wiem.

Mydło i powidło
Swoje stowarzyszenia, organizacje i cechy organizowały
niemal wszystkie grupy zawodowe. Działał cech fortepianmistrzów i organmistrzów, fryzjerów i perukarzy, kotlarzy miedzianych i żelaznych, a także kopyciarzy, szpilkarzy, iglarzy i pilnikarzy. Własny związek mieli
rzemieślnicy chrześcijanie, buchalterzy, ogrodnicy, właściciele sklepów mydlarskich, rękodzielniczki chrześcijańskie, księgarze. Można odnieść wrażenie, że trudno było
znaleźć ludzi niezrzeszonych w żadnej instytucji. Nawet
ci, którzy nie pracowali zawodowo, mogli wybierać między Towarzystwem Popierania Pracy Społecznej, Towarzystwem Przyjaciół Pokoju albo – przykładowo – Towarzystwem Zwolenników Homeopatii.
Warszawa 1915 r. nie zapomniała o dobroczynności.
Pod hasłem Stowarzyszenia filantropijne w Kalendarzyku
polityczno-historycznym na 1916 r. występuje 35 instytucji, także specjalistycznych, jak Towarzystwo Pomocy dla
Biednych Poddanych Austro-Węgierskich czy Przytułek

Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego m.st. Warszawy

dla Wychodzących ze Szpitali Chrześcijan i Starozakonnych. Z działalności instytucyi dobroczynnych jeden jest
szczegół godny uwagi, tembardziej, iż sprowadza dotychczas nieuporządkowaną, dorywczą filantropię na grunt racyonalny. Szczegółem tym jest utworzenie Centralnego Biura regestracyi osób korzystających z dobroczynności
publicznej. Biuro to […] przeciwdziała wyzyskowi uprawianemu przez specyalną kategoryę żebraków pobierających
dotychczas zapomogi z różnych źródeł. Brzmi niepokojąco
znajomo, prawda?

Po wojnie
Po wojnie rozpocznie się wielka praca odnowicielska, praca dla pokoleń teraźniejszych i przyszłych – zdawano so-

Uchodźcy z prowincji na ulicach Warszawy

nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

bie sprawę jeszcze podczas okupacji. – Dziś może więcej
niż kiedykolwiek pracować musimy, by podtrzymać to,
co grozi ruiną, by załatać dziury, nim do odbudowy
przystąpimy.
Krótkie i intensywne pod każdym względem dwudziestolecie międzywojenne nie miałoby pewnie szans, gdyby
wcześniej nie pomyślano o tej powszechnej, tak niepasującej do okupacyjnych warunków mobilizacji, której
wszystkich przejawów nie sposób wymienić. Zrozumiano, że wojna musi pójść dalej własnym swym torem, życie
zaś milionowego miasta winno się coprędzej wyzwolić z magnetycznego koła nastrojów i powrócić do codziennej powinności zabiegów społecznych.
Nie pierwszy i nie ostatni raz Warszawa dała radę.

Odznaki wydane przez Komitet Obywatelski
m.st. Warszawy
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Drugi
fragment
W numerze 46 „Echa Pragi”
z 18 listopada 1916 r. zadebiutowała Pola Gojawiczyńska.
Opowiadanie Dwa fragmenty,
podpisane jeszcze panieńskim
nazwiskiem autorki: Koźniewska,
wyróżniono w konkursie na
nowelę o treści osnutej na tle
życia Pragi w czasach obecnych
lub w przeszłości. Poniżej
publikujemy fragmenty
opowiadania

M
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ost już zerwany. Przeżyło się dużo strachu... Panna Stefa przedtem nie mogła usiedzieć w miejscu
i ubrawszy się, łaziła po mieście, aby
obejrzeć swoją drogą, starą Pragę – jak
mówiła, śmiejąc się. Bo panna Stefa
zawsze twierdziła, że Warszawa staje
się coraz więcej gwarną, rozbawioną
i tętniącą gorączkowym życiem ostatnich dni. A Praga milczy. Praga z uciechą patrzy na odjeżdżających kolejarzy
i smarowników, stałych mieszkańców
Pragi, i ,,istinno ruskich ludiej”. Praga
oczyszcza się. Wtedy panna Stefa czuje gorączkowe podniecenie i pochłania
ją ulica.
Z rodzajem wielkiej pretensji patrzy
na ciągnące dorożki, naładowane rzeczami uciekinierów. Oburza się, jako
mogą wyjeżdżać oni – Polacy – z własnej ziemi, z ojczyzny – ,,za tamtymi”.
Albo idzie do parku. Stróż ją zna
i wpuszcza. Panna Stefa idzie aleją
i przypomina sobie, jak parę dni temu
spacerowała tutaj z drugimi nauczycielkami, patrząc na ogrodników pracujących przy równaniu trawników
i klombów. Teraz wszystko stratowano. Kilkudziesięciu żołnierzy kopie
głęboki rów, tam dalej drugi przez środek. Inni wycinają stare, rozłożyste
drzewa, odrąbując gałęzie od pni. Jeszcze inni włóczą się z miejsca na miejsce

Pola Gojawiczyńska w swoim mieszkaniu, 1935 r.

z twarzami apatycznymi i ruchami ludzi, którym się już nic nie chce robić.
Panna Stefa widzi jednego z nich, jak,
stojąc, oparł się o pień drzewa i pisał,
nie podnosząc na chwilę głowy. Przypomniała sobie, że ten żołnierz wczoraj też stał w tym samym miejscu i tak
samo pisał. Podeszła bliżej i nagle zobaczyła, że po brudnej twarzy żołnierza płyną łzy. Takie powolne – ciężkie
łzy. Panna Stefa uczuła straszliwy smutek ogarniający jej duszę. Pomyślała
o tych wszystkich, którzy w tej chwili
konają, mając pod powiekami zamglony obraz ukochanych twarzy, których
już nie zobaczą. I o tych – tak długo,
cierpliwie i na próżno oczekujących na
list smutnego, płaczącego żołnierza.
I o tych – którzy, odjeżdżając z rodzinnego kąta, uciekają do Rosji, gnani jakimś niepokojem, owładnięci gorączką i przestrachem. O tej biednej
gromadzie tułaczów, rozproszonej po
obcej ziemi.
Panna Stefa zawróciła się. Szła teraz
dużą aleją, mając przed sobą wspaniały, czysty zarys kościoła św. Floriana.
Poczuła jakby ulgę na myśl o dostojnej ciszy świątyni i dobrotliwej twarzy
Matki Boskiej patrzącej z ołtarza.
Poszła tam.
Zobaczyła gromadkę klęczących ludzi z uspokojonymi twarzami, szep-

czących słowa modlitwy. Panna Stefa
uklękła i oparła głowę o kant ławki.
Modliła się całym sercem, żarliwie.
Modliła się za tych, co pozostają
w cierpieniu. Klęczała tak długo. Zdawało jej się, że oczy Matki Boskiej patrzą przez drzwi kościelne i ogarniają
spojrzeniem małe, przycichłe już miasto. Poczuła jakąś ulgę, jakąś moc.
Spokojnie wróciła do domu. I wtedy,
kiedy zrywali most i wszyscy rozpaczali, że są odcięci od świata i zdani na łaskę cofających się, panna Stefa
uśmiechnęła się leciutko: ,,Ach – myślała – to dobrze, stara, cicha Praga
ocknie się i sama podźwignie. Ockną
się jej mieszkańcy, jej synowie, wezmą
się do wspólnej pracy, ach, nareszcie!”.
Gwizd kulek słychać dziś tak wyraźnie, wyraźniej niż kiedykolwiek.
Panna Stefa, chociaż ją nie puszczano, wyszła na chwilę przejść się. Stojąc
na stopniach zamkniętego kościoła,
patrzy na gmach Teatru Praskiego.
Niekiedy kulki sypią się na jego boczne ściany. Czasem słychać brzęk rozbitej szyby. Lecz drzwi teatru szeroko
rozwarte, a przez nie długim szeregiem wpływa biedna fala ludzi czekających na chleb. To sklep Komitetu
Obywatelskiego Praskiego. Przez szyby widać ręce rozdających, młode ręce
zwijające się prędko i nie zważające na

Pola Gojawiczyńska, 1916 r.
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„Echo
Pragi”

warszawska
gazeta
dzielnicowa
Po 1915 r. nastąpił prawdziwy wysyp polskich czasopism. Ocenia się,
że w okresie międzywojennym ukazywało się ponad 20 tys. tytułów.
Wiele z nich miało jednak charakter efemeryczny. Wydawane
w latach 1916-1918 „Echo Pragi” uznawane jest za pierwsze
warszawskie pismo dzielnicowe. Gazeta do rąk czytelników trafiła
po raz pierwszy 6 styczna 1916 r. Kosztowała 10 kopiejek

P

oczątkowo czasopismo liczyło
12 kolumn drukowanych na papierze formatu zbliżonego do A4.
W połowie 1916 r. objętość zmniejszono do 8 kolumn. Winieta przedstawiała XVII-wieczny herb Pragi na tle
charakterystycznych budowli dzielnicy, m.in. kościoła św. Floriana.
„Echo Pragi” wydawane było jako
tygodnik. Ukazywało się w sobotę.
W trudnych wojennych warunkach
wydano 100 numerów gazety. Przeważała w nich tematyka praska, która
jednak nie była szczególnie eksponowana. Na pierwszej stronie zamieszczano materiały warszawskie, publikowano też artykuły o tematyce krajowej.
Stosunkowo niewiele tekstów poświęcano zagadnieniom niepodległościowo-politycznym. Znacznie więcej
miejsca zajmowały sprawy społeczne
i ekonomiczne.
Informacje umieszczano w stałych
działach. Wiadomości z kraju i ze
świata publikowano w rubryce Na
widnokręgu, a od stycznia 1917 r. wiadomości światowe pojawiały się
w dziale Na szerokim świecie. Praskie
tematy opatrzone były zbiorczym tytułem Z życia Pragi, z kolei w części
Z krańców Pragi informowano o życiu
przedmieść Warszawy. Zwykle pisano
o Grochowie i Pelcowiźnie. Nieco rzadziej o Saskiej Kępie i Bródnie.

Osobną winietę posiadał dział Żydzi na Pradze. Z końcem 1916 r. przestał się jednak pojawiać i o sprawach
Żydów pisano coraz mniej. Przez krótki czas istniały również rubryki: Klepisko, gdzie poruszane były sprawy
obyczajowe, Z przedmieść czy Na
wprost Warszawy. W połowie 1917 r.
na łamach zagościł na stałe dział
Skrzynka do listów, w którym publikowano wypowiedzi czytelników z korespondencji z redakcją. Przez cały czas
wydawania gazety istniały działy Z teatru oraz Nowe książki.
„Echo Pragi” powstało z inicjatywy
grona praskich aktywistów i służyć
miało dobru, pomyślności i rozwojowi
Pragi (o czym informował tekst w numerze inicjującym wydawanie tytułu).
Pierwszym redaktorem naczelnym był
Leon Reinschmidt, znany publicysta
pism warszawskich, w tym „Gazety
Warszawskiej”, „Gazety Polskiej, „Kuriera Porannego” i „Kuriera Wieczornego”. Podporą Reinschmidta był Tadeusz Kończyc, który pisał m.in.
recenzje teatralne. Na łamach „Echa”
publikowali także Franciszek Galiński, Ludwik Krzywicki, Stanisław Jarkowski. „Echo Pragi” wydawane było
do 1918 r. [juka]
Na podstawie materiałów nadesłanych
przez Pawła Dunin-Wąsowicza

Fotopolska

uderzanie kulek o mury teatru. Panna
Stefa uśmiecha się. ,,Ach, jak dobrzy są
nieraz ludzie, jak zdolni do poświęceń” – myśli, schodząc ze stopni.
Gwizd kulek ucicha.
Panna Stefa skręca w małą uliczkę.
Ogarnia ją jakiś wielki spokój.
Ora pro nobis – mówi napis na cichym, niskim domu szpitalnym. Nieraz rozlegają się twarde, miarowe kroki. To oddział milicji. Panna Stefa
długo stoi i patrzy za nimi, jak idą wyprostowani, z piersią podaną naprzód,
równo, szeregiem, starzy i młodzi, z cichym blaskiem w oczach.
Panna Stefa idzie dalej. Z daleka widzi dom, gdzie się mieści pensja – wysoki, stojący samotnie. Przypomina
sobie duże, puste teraz sale. Staje i spogląda do góry. Tam, na balkonie, gdzie
tak lubiła siedzieć i spoglądać na Wisłę – tam zostały kwiaty. Biedne, zapomniane kwiaty, których nikt nie
podlewa.
Przeczulona wyobraźnia panny Stefy cierpi na myśl o biednych, schnących kwiatach. Patrzy w górę. Ech, co
tam, pójdzie, podleje. Przecież strzały
ucichły – uspokaja się panna Stefa.
Idzie powoli. Na schodach spotyka
stróża. – A panienka gdzie? Na górę?
– pyta stróż. – Oj, nie można! Bo jeszcze będzie wypadek!
Panna Stefa uśmiecha się. – Ja tylko
na chwilę – odpowiada. Idzie dalej,
otwiera drzwi. ,,O, jakże tu cicho!” –
myśli panna Stefa. Serce jej tłucze się
w piersiach mocno i niespokojnie. Jeszcze kilka kroków, otwiera drzwi balkonu. Tam rzędem stoją małe doniczki. Kwiatki pochyliły kielichy, liście
poszarzały. Panna Stefa, uśmiechając
się wciąż cichym, litosnym uśmiechem,
schyla się, aby podnieść doniczkę.
Wtem świst rozdarł powietrze, panna
Stefa krzyknęła raz, drugi, śmiertelne
zimno ogarnęło ją. Buchnęła krew. Powieki otworzyły się szeroko i zatrzepotały w nagłym bólu. Panna Stefa wyciągnęła ręce, aby schwycić drzwi
balkonu. Ale na oczy zwaliła się jakaś
ciemność i panna Stefa, rozkrzyżowawszy ramiona, bez krzyku padła
w tył.
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100

lat filatelistyki
warszawskiej

Jacek Kosmala

W listopadzie bieżącego roku przypada 100. rocznica zorganizowanego ruchu
filatelistycznego w Warszawie. Okupacyjne władze niemieckie 3 listopada 1915 r.
zarejestrowały Klub Filatelistów w Warszawie. Tę datę uznaje się za symboliczny
początek zorganizowanej warszawskiej filatelistyki

Rejestracja Klubu Filatelistów w Warszawie nastąpiła
3 listopada. Wśród członków założycieli znaleźli się
m.in. znany warszawski rzemieślnik i filantrop Marceli
Kłyszewski, antykwariusz Franciszek Englert, bankowiec
Konstanty Czerwiński oraz pisarz i działacz polityczny

Ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
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1915 r. po wycofaniu się Rosjan niemieckie
władze okupacyjne złagodziły przepisy dotyczące legalizacji stowarzyszeń. Jedna po drugiej powstawały korporacje akademickie, stowarzyszenia
branżowe, wreszcie organizacje gromadzące miłośników
różnych dziedzin kolekcjonerskich. Owo stowarzyszanie
się było nie tylko formą skupiania osób o podobnych profesjach bądź zainteresowaniach – był to także rodzaj działalności patriotycznej, niezwykle ważnej w warunkach
europejskiej wojny.
Starania o legalizację swojego stowarzyszenia czynili
także warszawscy zbieracze „marek pocztowych”, jak
w owym czasie określano znaczki pocztowe. Szeregi ich
rosły, od kiedy pod koniec września 1915 r. utworzona została w Warszawie poczta miejska. Zainteresowanie barwnymi naklejkami poświadczającymi uiszczenie opłaty
pocztowej wzrastało także dlatego, że nowy urząd wydawał własne. Jak zwraca uwagę prof. Antoni Łaszkiewicz,
znakomity filatelista, po znaczki do Warszawy zaczęli
przyjeżdżać kupcy i zbieracze z Niemiec, co dało poważny impuls popytowi nie tyko na warszawskie cymelia.
Powstanie organizacji filatelistów było już tylko kwestią
czasu, tym bardziej że – jak sugeruje Łaszkiewicz
– warszawscy kolekcjonerzy zyskali wsparcie Komitetu
Obywatelskiego m.st. Warszawy pod przewodnictwem
Zdzisława Lubomirskiego, sprawującego zarząd nad miastem i pocztą miejską.

Plakat Pierwszej Polskiej Wystawy Marek, 1919 r.

Kazimierz Rakowski. Pierwszorzędne zasługi dla zorganizowania warszawskich filatelistów położył znany pisarz
i podróżnik Stefan Barszczewski, redaktor „Kuriera Warszawskiego”, który dbał o zamieszczanie informacji filatelistycznych na łamach dziennika, przez szereg lat piastując godność prezesa stowarzyszenia.

Ze zbiorów J. Kosmali
Ze zbiorów J. Kosmali

Urzędowe zawiadomienie poczty niemieckiej o nadejściu listu
poleconego, wysłane ekspresem, opłata 20 groszy znaczkami
drugiego wydania znaczków PM
Handlowy list (druk) wysłany z Lipska, opłata 2 grosze
znaczkiem przedrukowanego dziewiątego wydania
znaczków PM

Dynamikę ruchu filatelistycznego zwiększała atmosfera odzyskanej przez Polskę niepodległości. Niemalże
w przededniu listopadowych przemian, 26 października
1918 r., Klub Filatelistów został przemianowany na Polskie Towarzystwo Filatelistów. Jeszcze w tym samym roku organizacja skupiła 71 członków. Szybko nawiązano
odpowiednie kontakty nie tylko we władzach municypalnych, ale także w nowej administracji centralnej – dzięki
temu filateliści mogli liczyć na preferencyjne warunki nabywania walorów pocztowych oraz na wpływ na politykę
emisyjną znaczków. Dzięki wsparciu Ministerstwa Poczt
i Telegrafów w maju 1919 r. odbyła się Pierwsza Polska
Wystawa Marek. Wśród wystawionych eksponatów znalazł się m.in. zbiór znaczków polskich Włodzimierza Polańskiego, jednego z najwybitniejszych warszawskich filatelistów, późniejszego dyrektora powołanego w 1921 r.
Muzeum Pocztowo-Telegraficznego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wierzbowej (od 1925 r.).
Współpraca z administracją centralną – głównie ze
wspomnianym MPiT, ale także z MSZ i MSW – przynosiła obustronne korzyści. Warszawscy filateliści stanowili najważniejsze zaplecze eksperckie w sprawach emisji, sprzedaży i wycofywania znaczków. Kooperacja
z filatelistami nabrała charakteru zinstytucjonalizowanego, a na początku lat 20. zorganizowano dwie konferencje
filatelistyczne (w styczniu 1921 r. i kwietniu 1922 r.).
Ustalono na nich m.in. otwarty charakter konkursów na
nowe polskie znaczki (w sądach konkursowych mieli odnr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

grywać kluczową rolę właśnie filateliści), zasadę wydawania znaczków w dużych nakładach (w celu zapobieżenia
spekulacji) oraz ujednolicenie barw, papieru i ząbkowania
obiektów (aby zmniejszyć liczbę odmian).
Aktywności na polu krajowym towarzyszyły też
pierwsze działania na niwie międzynarodowej. We wrześniu 1922 r. MPiT wydelegowało wspomnianego wcześniej Włodzimierza Polańskiego na międzynarodową
wystawę filatelistyczną do Genewy, gdzie za swój zbiór
uzyskał złoty medal. Taki sam przyznano Włodzimierzowi Rachmanoffowi za zbiór znaczków kantonalnych
szwajcarskich. Sylwetki obu złotych medalistów kapitalnie opisał na łamach „Stolicy” Juliusz Wiktor Gomulicki w tekście Ze wspomnień eks-filatelisty („Stolica”, 1966,
nr 14-15). W 1928 r. Polskie Towarzystwo Filatelistów
zostało zaproszone do Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP).
Do tradycji zapoczątkowanej 100 lat temu nawiązuje
obecny Okręg Warszawski Polskiego Związku Filatelistów, którego członkowie zdobywają złote medale na wystawach światowych pod patronatem FIP.
Załączone fotografie przedstawiają przesyłki z pierwszych miesięcy funkcjonowania Poczty Miejskiej
w Warszawie.
Jacek Kosmala – członek klubu Varsaviana
Polskiego Związku Filatelistów i zagranicznych stowarzyszeń
filatelistycznych, wyróżniony wieloma medalami i odznakami
za wieloletnią działalność filatelistyczną
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Architekt opoka
Bohdan Pniewski

cz. 1

(1897-1965)

Rzadko się zdarza, aby 50 lat
po śmierci twórcy jego dorobek
oceniany był tak jednomyślnie wysoko.
Pniewski nazywany jest największym
architektem XX stulecia w Warszawie.
Poniżej prezentujemy jego
przedwojenne realizacje
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ile sama ocena kreacji Profesora jest kwestią gustu, nie można zaprzeczyć, że jego dorobek –
kilkadziesiąt realizacji i najwyższe nagrody
w dziesiątkach konkursów – stawiają Pniewskiego pośród
najważniejszych twórców przestrzeni i architektury stolicy. Zarówno on sam, jak i dwie generacje jego wychowanków oraz pracowników stworzyli przed i po wojnie szereg
obiektów kluczowych dla nurtu architektury luksusowej
i państwowej. Swoją karierę w pracowni Mistrza zaczynali przed wojną Stanisław Bieńkuński, Stanisław „Agaton”
Jankowski, Stanisław Marzyński, Zygmunt Stępiński czy

Zdjęcia z archiwum G. Miki

Grzegorz Mika

Kolonia spółdzielni Strzecha Urzędnicza, ulica Niegolewskiego,
szkic, 1929 r.

Zbigniew Karpiński. Od końca lat 20. przez ponad trzy
dekady XX stulecia Pniewski tworzył własny styl, odchodząc od funkcjonalizmu i puryzmu w stronę architektury
łączącej tradycję lokalną, elementy historyzujące, bogactwo materiałów i detali z rozbudowanym programem
funkcjonalnym i przestrzennym. Był jednym z członków
założycieli Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Po ukończeniu studiów Pniewski pracował jako asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1924 r. został wysłany na roczne studia do
Włoch, gdzie zetknął się z architekturą nowego ustroju

Willa Ołdakowskich,
ulica Obrońców, 1929 r.

i włoską awangardą futurystyczną. Po powrocie założył
własną pracownię. Choć najbardziej znane jego kreacje
powstały w stolicy, szereg istotnych projektów zrealizował
poza Warszawą, np. funkcjonalistyczny pawilon Domu
Mody Bogusława Hersego w Poznaniu (1928 r.). Rok
1928 przyniósł mu wygraną w konkursie na budynek poselstwa polskiego w Sofii.
Pierwszy duży gmach autorstwa Profesora wzniesiono
w 1933 r. Był nim luksusowy pensjonat Patria w Krynicy Górskiej – zlecenie od Jana Kiepury. W obiekcie (zachowanym do dziś) po raz pierwszy na tak szeroką skalę
architekt zastosował kamienne okładziny, posadzki, dopracował powtarzalne układy kompozycji funkcjonalnych. W tym samym i kolejnym roku na zlecenie bogatych przedsiębiorców, Jerzego Luberta i Franciszka

Pawilon Polski w Paryżu. Powstał jako nieduże, lecz reprezentacyjne dzieło o wyraźnym programie tak politycznym i historycznym, jak ekonomicznym i turystycznym. Zaprojektowany we współpracy ze Stanisławem
Brukalskim, stanowił świetny przykład „miękkiej” wersji funkcjonalizmu, z charakterystycznymi detalami
i bogatą kamieniarką autorstwa Profesora. Obecnie styl
Pniewskiego tamtej dekady nazywany jest stylem 1937 r.,
na cześć unikatowego pawilonu.
W latach 1928-1930 wzniesiono według projektu Profesora dwie kolonie szeregowych domków jednorodzinnych. Każda liczyła około tuzina powtarzalnych jednostek o ekonomicznym programie, otwartych
i funkcjonalnych wnętrzach oraz skromnych, betonowych detalach. Na dachach znajdowały się tarasy, na ele-

Kolonia spółdzielni Słońce, domy szeregowe,
róg ulic Madalińskiego i Karłowicza, 1930 r.
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Nowickiego, powstały dwie wille: w Warce i Konstancinie, o charakterystycznych cechach autorskiej wersji modernizmu Pniewskiego.
Twórca wielokrotnie przystępował do zamkniętych
konkursów na projekty reprezentacyjnych gmachów
państwowych. W latach 30. powstały jego kreacje m.in.
w konkursach na Świątynię Opatrzności Bożej (1931 r.,
projekt wybrany do realizacji), Bazylikę Morską w Gdyni (1933 r.), dom Funduszu Kwaterunku Wojskowego
przy Krakowskim Przedmieściu 11 (1933 r.), rozbudowę
BGK w Alejach Jerozolimskich (1935 r.), gmach Sadów
Grodzkich na Lesznie (1935 r.), Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu w 1937 r. (1936 r.,
wybrany do realizacji), Urząd Patentowy przy ulicy Rozbrat w Warszawie (1936 r., wyróżnienie), gmach Polskiego Radia (1938 r., wybrany do realizacji). Spośród szeregu prestiżowych tematów warto zwrócić uwagę na
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

wacjach pasmowe okna i narożne balkony, a przy wejściach betonowe pergole. Kolonia spółdzielni Słońce
zajęła działkę przy rogu ulic Madalińskiego i Karłowicza,
zaś osiedle spółdzielni Strzecha Urzędnicza powstało na
rogu ulic Kochowskiego i Niegolewskiego.
Pierwsza znana badaczom willa jednorodzinna w dorobku Pniewskiego powstała w 1928 r., pośród łąk Saskiej
Kępy, przy dawnym skrzyżowaniu Obrońców i Wału
Miedzeszyńskiego. Dom przedstawiał nowoczesną interpretację przestrzeni mieszkaniowej. Piętrowy obiekt składał się z kilku uskokowych brył o pasmowych oknach
i niedużych tarasach. Budynek, pozbawiony dekoracji zewnętrznych, uformowany został przez układ funkcjonalny wnętrz.
Kolejna willa ikona autorskiego stylu Profesora wybudowana została w 1931 r. Rodzina Zaleskich wystawiła
przy ul. Rzymskiej 5 na Saskiej Kępie duży, liczący trzy

Willa Zaleskich, ul. Rzymska 5, 1931 r.

czych historycznych detali. A wszystko to w całkowicie
funkcjonalnych wnętrzach (dziś mieści się tu Muzeum
Ziemi).
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poziomy dom jednorodzinny. Jego funkcjonalistyczna
bryła wyraźnie nawiązywała do nowoczesnych willi południa Europy. Na dachach poszczególnych części domu
znajdowały się tarasy, a schody, balustrady, kolumny i balkoniki tworzyły subtelne detale, zmiękczające – wraz
z półokrągłą klatką schodową – ortogonalną kompozycję
dużych kubików i okien.
Stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej, notowana od 1934 r., przyniosła twórcy nowe zlecenia, w coraz bardziej prestiżowych lokalizacjach. Jednocześnie
odpowiednie kontakty we wpływowych środowiskach
ułatwiły dostęp do zamówień od zamożnych klientów.
W 1935 r. przy ulicy Klonowej powstał unikatowy dom
dla dwóch rodzin, Urbanowiczów i Muszyńskich. Mimo że obiekt był jedną bryłą, podział funkcjonalny i przestrzenny pozwolił uzyskać bogato rzeźbione partie elewacji, tarasów, podcieni, loggii, pasów okiennych
i pojedynczych wnęk. Całość obłożona została piaskowcem o zróżnicowanej fakturze i wykończeniu z akcentami
z płyt cementowych. Równie bogato wykończone wnętrza domów, prezentowane w „Arkadach” czy „Architekturze i Budownictwie”, świadczyły o popularności luksusowego trendu.
Dom własny architekta (przy al. Na Skarpie), wzniesiony w 1936 r., dawał wyraz autorskiej interpretacji architektury nowoczesnej. W odczuciu twórcy tradycyjne materiały, kamienne okładziny, rustykowane płaszczyzny
i akcenty ornamentów mogły doskonale łączyć się z projektowaniem funkcjonalistycznym i nowatorskimi technologiami. Willa o symetrycznej bryle osadzona była
w zboczu skarpy. Dom obłożony ciosanym piaskowcem
stanowił metaforę skały na zboczu wzgórza. Również jego wnętrza pełne były kamiennych płaszczyzn i pojedyn-

W 1937 r. ukończono modernizację i rozbudowę pałacu Brühla przy ulicy Wierzbowej, ówczesnej siedziby
resortu dyplomacji. Na zlecenie ministra Józefa Becka
wnętrza obiektu unowocześniono na potrzeby reprezentacyjnego protokołu dyplomatycznego, z przebudową fasad, dekoracji i bryły gmachu z epoki saskiej. Skala ingerencji w zewnętrzną formę, jak i przepych wykończenia
sal, holów, klatek schodowych czy gabinetów ministra
wywoływały kontrowersyjne opinie konserwatywnych
dyplomatów i członków socjety.
Od strony ulicy Fredry powstał nowy pawilon mieszkalny Becka i jego żony – nieduży prostopadłościenny budynek
o subtelnych i smukłych detalach oraz kanelowanych fasadach z piaskowca. Elewacje podzielone były przez duże witryny, prowadzące z salonów na tarasy i do ogrodu. Pałac
Brühla i pawilon mieszkalny Becka zostały wysadzone przez
Niemców ewakuujących się z Warszawy zimą 1945 r.
W porównaniu z innymi modernistami Pniewski rzadko projektował kamienice wielorodzinne. Najprawdopodobniej wynikało to z przekonania, że w realiach Warszawy zabudowuje się małe place „do wewnątrz”, bez
możliwości ciekawego formowania trójwymiarowej kompozycji bryłowej.
Dwie kamienice, Franciszka Nowickiego przy ul. Konopnickiej 5 (1935-1937) oraz Izby Lekarskiej przy
ul. Tamka 5 (1937-1938), mogą stanowić potwierdzenie
tej tezy. Dom w Śródmieściu stoi w pierzei zabudowy na
osi północ-południe, jego fasada jest niemal gładka, podzielona na siatkę kwadratów i zrytmizowana otworami
okiennymi. Jedynie ostatnie piętro zostało lekko cofnięte
i skryte pod płaskim dachem, tworząc wraz z minimalnie
podciętym parterem trzy części płaszczyzny. Kamienica
na Powiślu wypełnia narożnik dwóch ulic o różnej dopuszczalnej wysokości zabudowy. Bazując na tym, Pniew-

Mimo ograniczenia sąsiednią zabudową i powierzchnią placu architekt postanowił rozbudować układ funkcjonalny obiektu „do wewnątrz”, wprowadzając na osi symetrii szereg otwartych i półotwartych dziedzińców,
podwórzy oraz skalowanych stopniowo wnętrz recepcyjnych, komunikacyjnych i reprezentacyjnych. Rozbudowany program wnętrz oficjalnych łączył się z siatką skrzydeł
i traktów poprzecznych, które wydzieliły siedem oddzielnych podwórzy. Najciekawsze rozwiązania twórca zastosował w dwóch reprezentacyjnych dziedzińcach wejściowych od strony wąskiej ulicy Leszno. Ponieważ służyć
miały rozładowaniu dużego ruchu ludzi, zostały zaprojektowane jako wnęki dostępne przez dwa podcienie z poziomu ulicy. Dzięki temu główny hol został wycofany do najszerszego skrzydła poprzecznego, dając przestrzeń
monumentalnej kompozycji westybulu. Najwspanialszym
detalem jest wykonana z kamienia siatka o 442 kwadratowych kasetonach i 7 płaskorzeźbach rózg liktorskich, zdobiąca południową fasadę od ulicy Ogrodowej.

Pałac Brühla (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), pawilon
mieszkalny ministra Józefa Becka, ulica Wierzbowa, 1937 r.

ski stworzył kompozycję z przenikających się brył o różnej
wysokości. Ich głównym akcentem była wklęsła ściana
szczytowa, na której znalazły się trzy płaskorzeźby Józefa
Klukowskiego, w tym Daniel, jedyna, która ocalała po
Powstaniu Warszawskim. Parter, brama, dziedziniec oraz
hol z klatką schodową prezentowały niespotykane, kunsztowne rozwiązanie wytyczenia układu funkcjonalnego
i komunikacji przy pomocy miękkich płaszczyzn ścian,
falujących schodów oraz bogato wyposażonych wnętrz.
W obu domach zachowało się pełne, luksusowe, staranne wykończenie wnętrz. Do dziś możemy podziwiać
kute kraty, balustrady, okładziny z piaskowców i marmurów, bazaltowe i granitowe posadzki, mosiężną ślusarkę
czy okucia. Najprawdopodobniej również nieduży dom
przy ul. Dynasy 8 został zaprojektowany przez Pniewskiego. Świadczą o tym kamienne okładziny, kute detale
i trójwymiarowe ornamenty, wykorzystujące światłocień
na narożnej bryle kamieniczki.
Ostatnim ukończonym projektem Profesora (z 1935 r.)
jest gmach dawnych Sądów Grodzkich przy dzisiejszej
alei Solidarności (dawniej Leszno). Realizacja kosztowała 7,3 mln ówczesnych złotych. Była to olbrzymia kwota,
pokryta przez Fundusz Kwaterunku Wojskowego. Tak
wysokie koszta wynikały z niezwykle bogatego wykończenia obszernych wnętrz reprezentacyjnych oraz elewacji
fasad i dziedzińców.
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Największym przedsięwzięciem Pniewskiego przed
wojną było opracowanie planów urbanistyki i architektury dzielnicy rządowej im. Józefa Piłsudskiego.
Po śmierci marszałka powstał specjalny komitet złożony
z dawnych legionistów, polityków, działaczy i oficerów,
którzy zainicjowali przeprowadzenie otwartego konkursu na dzielnicę-pomnik życia i czynów Piłsudskiego. Ponieważ Pniewski prowadził już prace nad Świątynią
Opatrzności Bożej, został zaproszony jako generalny autor oprawy architektonicznej dla głównych obiektów terenu (tworzonej w powiązaniu z projektem urbanistycznym

Świątynia Opatrzności Bożej, Pole Mokotowskie, drugi konkurs, 1932 r.
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Domy TKM, ulica Boya-Żeleńskiego, makieta, wystawa
Warszawa. Wczoraj – dziś – jutro,
1938 r.
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koordynowanym przez Jana Olafa Chmielewskiego).
W ramach całego założenia o powierzchni około 300 ha
planowano dystrykty dla wyższych uczelni, ambasad,
urzędów wojskowych oraz instytucji państwa, na czele
z nową siedzibą parlamentu.
Główną osią dzielnicy miała być wielka aleja o asymetrycznych pierzejach, łącząca trzy węzły: Świątynię
Opatrzności Bożej przy obecnej ulicy Banacha, mauzoleum marszałka i gmach parlamentu w okolicach dzisiejszej Biblioteki Narodowej oraz wielki pomnik-mauzoleum Piłsudskiego przy placu Na Rozdrożu. Na wystawie
Warszawa. Wczoraj – dziś – jutro, jesienią 1938 r., warszawiacy mogli oglądać potężną makietę większej części nowej dzielnicy. Główna aleja, długa na 3 km, rozszerzała się
w bulwar defilad o szerokości ponad 250 m. Na zakończeniu stanąć miała Świątynia Opatrzności Bożej. W ostatecznej wersji wieża obiektu sięgała 100 m, stanowiąc dominantę w skali Ochoty, Rakowca, Filtrów i północnego
Mokotowa.
Jeszcze w trakcie prac nad planami tej dzielnicy Towarzystwo Kredytowe Miejskie (TKM) zleciło Pniewskiemu projekt osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie placu
Unii Lubelskiej, przy dzisiejszej ulicy Boya-Żeleńskiego.
Urbanistyczną przeciwwagą dla Świątyni Opatrzności
Bożej, zamykającą jednocześnie oś ulicy Puławskiej,
miał być wieżowiec przeznaczony dla Polskiego Radia.
Rozstrzygnięcie konkursu zamkniętego na ten projekt

Sądy Grodzkie na Lesznie, elewacja południowa, 1938 r.

(1938 r.) było kolejnym triumfem Pniewskiego. Jego kompozycja wieży w formie deski stać miała prostopadle do
planowanej ulicy Batorego. Wzdłuż arterii architekt zaplanował studia nagraniowe, telewizyjne i koncertowe,
skryte pod wielkimi schodami prowadzącymi na kolejne
tarasy rozlokowane na dachach. Układ brył gmachu radia
domykał od południa przestrzeń placu, który stanowił
serce wspomnianego wyżej osiedla TKM. W drugiej połowie roku rozpoczęto budowę trzech nowoczesnych bloków. Miały utworzyć pierwszy zrealizowany kwartał nowego centrum Warszawy i państwa.
Wybuch wojny przerwał realizację kilku projektów
Pniewskiego. Poza osiedlem TKM gotowe były już koncepcje Świątyni Opatrzności Bożej, centrali Polskiego Radia, luksusowej kamienicy przy ul. Foksal 12 (dom Towarzystwa Fabryk Cementu „Wysoka”) oraz Muzeum
Przemysłu i Techniki. Gmach dla tej ostatniej instytucji
zamierzano zbudować do 1944 r. na dzisiejszych błoniach
Stadionu Narodowego, na potrzeby planowanej na ów
rok Powszechnej Wystawy Krajowej.
W trakcie okupacji Profesor nie przerwał pracy – w domu kolegi przy ulicy Prezydenckiej kreślił projekty m.in.
warszawskich kawiarni Latona i Arkadia. Po wyzwoleniu
Warszawy i powrocie z kilkumiesięcznego pobytu na Kielecczyźnie Pniewski wznowił działalność swojej pracowni. Zarówno przed 1949 r., jak i w epoce socrealizmu
stworzył największe swoje projekty, kreując oblicze architektury nowej Polski. cdn.

Fot. M. Ankiersztejn

Anna Bojarska, Marek Urbański, Maria Pomianowska

poetycki

salon
żoliborza
Eleonora Udalska
We współczesnym życiu kulturalnym coraz
intensywniej daje o sobie znać społeczne
zapotrzebowanie na obcowanie z żywym
słowem poetyckim. Odpowiedzią na nie są
powstające salony poezji. W Krakowie do
najbardziej znanych należy Salon Poezji
Anny Dymnej, w Warszawie – Salon
Poezji Teatru Polskiego pod patronatem
Andrzeja Seweryna. W taką formę
kontaktu z widzami wpisuje się żoliborska
Piwnica Poetycka
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

P

iwnica Poetycka na Żoliborzu to – rzec można –
„piwnica wędrująca” po specyficznych miejscach
tej dzielnicy Warszawy. Zadedykowana została Kalinie Jędrusik i Stanisławowi Dygatowi, którzy w swoim
żoliborskim domu tworzyli niezwykłą atmosferę artystyczną. Uznawane przez nich wartości oraz pojmowanie
procesu tworzenia jako zdolności dostrzeżenia ludzkiej
wrażliwości i zatrzymania chwili rodzącej nową ideę służą za podstawę filozoficzną Piwnicy Poetyckiej.
Nie tylko popularyzuje ona poezję różnych epok i ich
najwybitniejszych twórców, lecz sposobem wykonawstwa
i miejscem dobranym do charakteru kompozycji słownej
wyzwala wrażliwość słuchaczy na barwę słowa i jego sens.
Wskrzesza też klimat domów przedwojennej inteligencji
Żoliborza. Stwarza słuchaczom warunki do ożywienia
pamięci o Kalinie Jędrusik i Stanisławie Dygacie, którzy
wspierali jednostki obdarzone talentem, a nie zawsze akceptowane przez społeczeństwo. Wiele występów Piwnicy odbywa się w kawiarni Kalinowe Serce, klimatem najbardziej przypominającej mieszkanie Dygatów. Żywa
i w pewnym stopniu improwizowana forma kontaktu
z widzem i poezją budzi ogromne zainteresowanie.
Program Piwnicy Poetyckiej wyrósł z szerszego artystyczno-społecznego projektu Muzykalność na życie,
zainicjowanego w 1991 r. przez Annę Bojarską (wówczas artystyczną podopieczną Kaliny Jędrusik), a od
1996 r. kontynuowanego przez nią wspólnie z Markiem
Urbańskim w różnych miastach Polski (odczyty, spektakle, konkursy). Podobnie tworzony jest cykl Czytanie –
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Mówienie wierszy dla publiczności i z publicznością. Kolejne spotkania merytorycznie i wykonawczo są
opracowywane zbiorowo pod opieką mistrzyni słowa
Ireny Jun. Anna Bojarska (organizatorka spotkań) i Marek Urbański wraz z Ireną Jun tworzą stały zespół wykonawczy, rozszerzany o gości specjalnych. Do tej pory
spotkania współtworzyli m.in. Jarosław Gajewski, Anna
Milewska, Maja Komorowska, Anna Seniuk, Halina Łabonarska, Dorota Landowska, Olgierd Łukaszewicz,
Wojciech Młynarski, Adam Woronowicz, Mateusz Damięcki. Piwnicznemu czytaniu zawsze towarzyszy muzyka wykonywana na żywo przez zaproszonych instrumentalistów lub wokalistów.
Ważną rolę pełni także miejsce – Piwnica Poetycka
kilkakrotnie gościła w forcie Sokolnickiego, dwukrotnie
w klubie muzycznym Coco De Oro przy ul. Potockiej 14,
na Dworcu Gdańskim, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w kaplicy św. Franciszka w kościele św. Stanisława
Kostki, w Lofcie 44 i wielokrotnie w kawiarni Kalinowe
Serce. Do tej pory odbyło się 28 spotkań. Czytano utwory Jerzego Ficowskiego (z udziałem żony poety – Elżbiety
Ficowskiej), naszych romantyków (Mickiewicza, Słowackiego, Norwida), Szekspira oraz wiersze całej galerii twórców – od Przerwy-Tetmajera i Staffa, przez Tuwima, Gałczyńskiego, Leśmiana, po Herberta, Różewicza,
Szymborską, ks. Twardowskiego i Barańczaka. Nie zabrakło także twórczości poetek: Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Lipskiej (na spotkaniu z udziałem poetki), Poświatowskiej i Osieckiej. Piwnica przypomniała również
wiersze „poetów dawnego dzieciństwa” z gościnnym
udziałem Krzysztofa Kowalewskiego. Szczególnej mocy
nabrała poezja powstańcza recytowana w murach Mu-

zeum Powstania Warszawskiego, podobnie jak dzieła Różewicza w Lofcie 44 czy ks. Twardowskiego w kościele
św. Stanisława Kostki. Słuchacze wychodzili po tych spotkaniach w głębokiej ciszy i zadumie.
Żoliborska Piwnica Poetycka, wspierana do tej pory
przez władze samorządowe dzielnicy, powoli rozszerza
swoją działalność. W czerwcu w kawiarni Kalinowe Serce odbyło się przedstawienie w reżyserii Ireny Jun, scenografii Aleksandra Semenowicza, z wykonawcami Anną
Bojarską i Markiem Urbańskim oraz z muzyką Marii Pomianowskiej i z jej specjalnym udziałem. Spektakl o charakterze rapsodycznym zatytułowany Wit Stwosz powstał
na podstawie poematu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wydarzenie uświetniło inaugurację XVIII Sezonu Artystycznego – Pranie 2015, który miał miejsce 4 lipca w leśniczówce Pranie. Planowane są też prace nad
przedstawieniem muzycznym na podstawie twórczości
Zygmunta Koniecznego i z jego udziałem.
Piwnica Poetycka znalazła swoje trwałe miejsce w życiu kulturalnym Żoliborza. Ma już stałych odbiorców.
Atmosfera spotkań, dobór wierszy i ich artystyczne wykonanie, subtelna oprawa muzyczna łączą słuchaczy różnych
pokoleń. Żoliborska Piwnica z pewnością jest godna
umieszczenia obok salonów poezji jako twórcze zjawisko
współczesnego życia kulturalno-społecznego stolicy.
prof. dr hab. Eleonora Udalska – wieloletni kierownik Zakładu
Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Śląskiego, teoretyk i historyk krytyki
teatralnej, autorka licznych publikacji, m.in. z zakresu historii teatru,
dramatu i jego teorii, Słownika polskich krytyków teatralnych, Teatrologii
polskiej w latach 1918-1939
REKLAMA

er

m
y nu
now

już
edaży
w sprz

dofinansowano ze środków

www.karta.org.pl

Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa
Singera
W ostatnim tygodniu sierpnia Warszawę
wypełni Festiwal Kultury Żydowskiej
„Warszawa Singera”. Będzie można
zobaczyć spektakle teatralne,
uczestniczyć w warsztatach, wybrać się
na tradycyjny żydowski jarmark

Zdjęcia: materiały organizatora

Nowe inspiracje
Katy Carr wykona utwory poświęcone
ofiarom II wojny światowej
Joshua Nelson z USA
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Grzegorz Turnau

„Warszawa Singera” to święto muzyki,
która zabrzmi na placu Grzybowskim
oraz – po raz pierwszy – na placu Defilad. Jak co roku festiwal otworzy występ
światowej sławy kantorów z USA i Izraela w synagodze im. Nożyków. Brytyjska wokalistka polskiego pochodzenia
Katy Carr zaprezentuje m.in. utwory
poświęcone pamięci poległych podczas
II wojny światowej, a niemiecki zespół
Sadawi przybliży twórczość żydowskiej
poetki Rose Ausländer. Swoją energią
zarazi nas Joshua Nelson z USA, charyzmatyczny przedstawiciel kosher gospel.
Marek Dyjak wykona specjalnie przygotowany repertuar żydowski oraz autorski projekt Kobiety, zrealizowany
w hołdzie największym polskim piosenkarkom i tekściarkom. Grzegorz Turnau wystąpi z własną interpretacją pieśni Mordechaja Gebirtiga.
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Atrakcją tegorocznego festiwalu będzie występ Matisyahu

Zachęceni zeszłorocznym sukcesem organizatorzy po raz drugi umieścili w programie cykl koncertów jazzow ych (Singer Jazz Festiwal).
Wysłuchamy utworów czołowych
przedstawicieli sceny jazzowej oraz
ubiegłorocznych debiutantów. Wystąpią m.in. Oleś Brothers, Pezda/Gawęda Duo, trio The Love and Beauty Seekers, Kuba Stankiewicz Trio, Jachna/Tarwid/Karch, zespół Jazzpospolita. Artystom jazzowej odsłony
festiwalu „Warszawa Singera” będzie
akompaniował gość specjalny – Albert Beger, izraelski jazzman, saksofonista i kompozytor.
Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej edycji będzie światowej sławy
artysta z Izraela, mieszkający obecnie
w Nowym Jorku, wybitny muzyk reggae, raper i beatboxer, Matisyahu.

Festiwal „Warszawa Singera” to nie
tylko muzyka. Nie sposób zapomnieć
o twórczości teatralnej, która zajmuje
obecnie istotne miejsce w kulturze żydowskiej. Warszawa to kolebka teatru
jidysz, którego dokonania kontynuuje
dziś Teatr Żydowski im. Estery Rachel
i Idy Kamińskich.
Organizatorem Festiwalu Kultury
Żydowskiej „Warszawa Singera” jest,
jak co roku, Fundacja Shalom. Z jej
inicjatywy festiwal, składający się
z ok. 200 wydarzeń, nieprzypadkowo
odbywa się na placu Grzybowskim.
Od XVIII stulecia okolice te (plac
targowy ówczesnej jurydyki zwanej
Grzybowem) zamieszkiwali Żydzi,
a niecały kilometr dalej, w kamienicy
przy ulicy Krochmalnej, swoje młodzieńcze lata spędził patron festiwalu,
Isaac Bashevis Singer. [jk]
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MNW zaprasza

W Muzeum Narodowym w Warszawie rusza 2 września wystawa
czasowa Trasa Muzeum – Zalew
Zegrzyński. Estrada Sztuki Nowoczesnej. Ekspozycja ma raz jeszcze
wzniecić dyskusję na temat rozbudowy muzeum, jego społecznych
funkcji i sposobów wychodzenia
poza ramy instytucjonalne.

Wyjątkowe tkaniny

Galeria Test przy ul. Marszałkowskiej 34/50 zaprasza na wystawę tkanin Bogny Fogler. Do 24 września.

Ciekawe wystawy

Nowy sezon w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej otworzą m.in. wystawy Zofia Rydet. Zapis 1978-1990
oraz Szczęśliwe przypadki cybernetyki. Dokumentacja. Wernisaż
25 września.

Co nowego w Teatrze IMKA

Wrzesień w Teatrze IMKA (ul. Konopnickiej 6) zapowiada się ciekawie. Już 11 września (godz. 19.00)
oraz 12-13 września (godz. 17.00)
zaprezentowany zostanie spektakl
Krystiana Lupy Maciej Korbowa
i Bellatrix, a w drugiej połowie
września dwa przedstawienia w reżyserii Mikołaja Grabowskiego:
Noc Walpurgii (16-17 września)
i Opis obyczajów III (19-20 września). Natomiast 25 września (godz.
17.00) oraz 26-27 września (godz.
16.00) coś dla najmłodszych –
spektakl Momotaro, reżyserowany
przez Tomasza Karolaka.

Znów działa

Jeszcze w tym miesiącu odbędzie
się pierwszy seans w kinie Ursus
(ul. Traktorzystów 14). Fundusze

Pędzel i gitara
Jacek Fedorowicz
W Domu Artysty Plastyka przy Mazowieckiej odbył się 11 września wernisaż wystawy malarstwa Tadeusza
Chyły. I tu od razu stosowne wyjaśnienie: tak, to ten Chyła, którego w latach 60. ubiegłego wieku znali wszyscy,
bo były tylko dwa programy telewizyjne i jak leciał festiwal opolski, nie można było nie obejrzeć. Cysorz to ma klawe życie, Mumia krakowiaka, Kniaź
Dreptak, co mógłby krytą żabką – wyśpiewywał Chyła, akompaniując sobie
na gitarze. Potężne chłopisko, poruszające się małymi kroczkami z delikatnością baletnicy, a w życiu pozaestradowym używające języka złożonego
z samych zdrobnień i spieszczeń. I tylko my, jego koledzy z teatru Bim-Bom,
wiedzieliśmy, że od czasu do czasu Tadzio „wykopuje toporek”, a wtedy lepiej być z daleka. Zaciągał z wileńska,
bo – po latach już nie wiem, czy to
prawda, czy nasze żarty – polskiego nauczył się od przesiedleńców z Wilna.
Chyła był sopocianinem; żeby zarobić
na utrzymanie, nosił jako chłopak walizki przyjezdnym z dworca do pensjonatów, co wyposażyło go w piekielną
siłę na całe życie. Gdy podrywał moją
Hankę, nie wahał się pobić z bokserskim mistrzem wagi ciężkiej Branickim o to, który z nich ją odprowadzi
i po wysokich schodach drewnianej
kładki nad torami wniesie jej walizkę
na peron w Gdyni-Orłowie. Hanka
i Tadzio chodzili do orłowskiego liceum plastycznego; Tadzio wyżej, ale
na wydział malarstwa PWSSP
w Gdańsku zdawał rok później niż
ona, bo przed egzaminem musiał pojeździć z zespołem gitar hawajskich
Ławrusiewicza, żeby na studia zarobić.
Płótna, farby i pędzle były bardzo drogie. Co im zresztą nigdy nie przeszło.
Wielomiesięczna trasa estradowa wyposażyła Tadeusza Chyłę w umiejętność gry na gitarze, śpiewać potrafił
sam z siebie, aktorstwo też miał wrodzone, a doskonalił je, podpatrując Bogumiła Kobielę, z którym się przez cały okres Bim-Bomowy przyjaźnił.

Po raz pierwszy w życiu zdarzyło
mi się zostać konferansjerem dzięki
Chyle. Zatrudnił mnie w tym charakterze do swojego koncertu w domu
kultury w Pruszczu Gdańskim pod
koniec lat 50. Potem występowaliśmy
w różnych charakterach w najprzeróżniejszych miejscach, w kabarecie
To-tu, w Wagabundzie, w filmach Do
widzenia, do jutra i Małżeństwo z rozsądku, na słynnym deszczowym koncercie w Opolu i gdzie się dało. Do dziś
pamiętam swoiste błogosławieństwo,
jakie dał nam Profesor Juliusz Studnicki, w którego pracowni Tadzio robił dyplom i trochę się niepokoił, jak
Studnicki przyjmie zaniedbywanie
malarstwa przez absolwentów rzucających się w kolejne przedsięwzięcia sceniczne (zatrudnialiśmy się akurat obaj
z Tadziem w czymś objazdowym).
Studnicki powiedział: – To wspaniale! Przez cały dzień możecie malować,
a wieczorem zarobicie.
Myślę, że Tadzio już w liceum plastycznym odkrył prawdę, która do
mnie dotarła dopiero na studiach,
że malarstwo jest wspaniałym zajęciem, dostępnym jednak tylko dla tych,
którym uda się zarobić na uprawianie
swej ulubionej sztuki gdzie indziej.
Wszechstronny Tadeusz zarabiał
właśnie gdzie indziej, a malował z wewnętrznej potrzeby. To widać na wystawie w DAP, gdzie niestrudzone kuratorki: Blanka Wyszyńska-Walczak
i Barbara Bielecka-Woźniczko, z pomocą żony Tadeusza, Anny Chyły,
zgromadziły imponującą kolekcję jego obrazów. Malarstwo różnorodne
i zaskakujące. Dziwili się nie tylko
wszyscy ci, którzy widzieli anons wystawy (– To ten Chyła od ballad? On
malował?). Ja, jego kolega ze stażem
lat ponad sześćdziesięciu, też byłem
zdziwiony, że prac jest tyle i że są takie, jakie są.
Serdecznie polecam!

Fot. materiały

Antropocen w Koperniku

Postęp, który pozwolił nam podporządkować sobie świat, doprowadził także do zmian klimatycznych, zaśmiecenia oceanów i nadmiernego zużycia wody pitnej.
Opamiętanie przyszło jednak w porę i dzięki nauce projektujemy nową
epokę. Jaką? O tym będzie można
się dowiedzieć podczas 5. edycji
Festiwalu Przemiany organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik
3-6 września.

Katalog wystawy. Proj. okładki J. Wilkoń

Rozmaitości kulturalne

Refleksje nadwiślańskie

Notatnik
Dynamicznie czy statycznie? Ruch
czy trwanie? Czy z muzyki da się wypreparować czystą dynamiczność
bądź statyczność? Ten stan dwoistości i jego skrajne bieguny będzie można odnaleźć w utworach prezentowanych na 58. Międzynarodow ym
Festiwalu Muzyki Współczesnej
„Warszawska Jesień”. W programie
m.in.: Chorus Raya Lee (hipnotyczna
muzyka wydobywająca się z niezwykłych „muzycznych” wiatraków)
i utwory Włodzimierza Kotońskiego
w zaaranżowanej przestrzeni starej,
zabytkowej kamienicy. Na festiwalu
wystąpią: Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Narodowej, Narodowa
Orkiestra Symfoniczna Polskiego
Radia w Katowicach, Janáčkova Filharmonie Ostrava, Talea Ensemble
z Nowego Jorku, Orkiestra Muzyki
Nowej, Lutosławski Quartet. Jak co

Materiały prasowe

58. MFMW „Warszawska Jesień”

Orkiestra Filharmonii Narodowej

roku stołecznemu festiwalowi towarzyszyć będzie Mała Warszawska Jesień (festiwal muzyki współczesnej

dla dzieci), spotkania z kompozytorami i konferencje. [jk]
17-27 września

Stolica Recitale mistrzów 4 konc 22.06.2015 21:37 Page 1
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Fot. archiwum artysty

Recitale
mistrzów
koncerty sezonu
artystycznego

2015/2016

6 XII Niedziela, godz. 19:00, Sala Koncertowa

Fot. Herald Hoffman

Fot. archiwum artysty

Fot. archiwum artystki

Grigory SOKOLOV fortepian

15 IV Piątek, godz. 19:30, Sala Koncertowa

Yulianna ADVEEVA fortepian

10 V Wtorek, godz. 19:00, Sala Kameralna

Elżbieta STEFAŃSKA klawesyn
15 XII Wtorek, godz. 19:00, Sala Kameralna
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www.filharmonia.pl
Warszawa, ul. Sienkiewicza 10

Marek TOPOROWSKI klawesyn

Patroni medialni

Rozmaitości kulturalne
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na cyfryzację pozyskali mieszkańcy
w ramach budżetu partycypacyjnego. Sala kinowa wzbogaciła się
o nowoczesny projektor cyfrowy
z ekranem i głośnikami.

Pożar w Królikarni

Historyczna gra miejska Mokotowski feniks, czyli tajemnica pożaru
Królikarni rozpocznie się 5 września
o godz. 11.00. Zabawa skierowana
jest do zespołów rodzinnych, minimum dwuosobowych – dorosłych
i dzieci w różnym wieku. Punkt
startowy mieścić się będzie przy ul.
Tynieckiej 40 (multimedialna biblioteka), gdzie każdy z uczestników
otrzyma mapkę z zaznaczonymi
punktami kontrolnymi, zawierającymi zadania ułatwiające rozwikłanie zagadki, kto stoi za pożarem
Królikarni? Udział w grze jest bezpłatny. Zapisy: duch.edu.pl.

Greta Garbo w Iluzjonie
Nie było w historii kina drugiej aktorki, która potrafiłaby w równym stopniu roztoczyć wokół siebie aurę tajemniczości i nieprzystępności jak Greta
Garbo. Aktorka unikała mediów, sporadycznie udzielała wywiadów, równie
rzadko bywała na przyjęciach organizowanych przez środowisko filmowe.
Z biegiem czasu jej postać obrosła mitem, według którego postrzegana była
jako samotniczka najlepiej czująca się
we własnym towarzystwie. Korzeni tej
legendy upatrywać należy jednak
w tym, że po przyjeździe do USA nie
radziła sobie zbyt dobrze z językiem
angielskim – wolała milczeć niż narażać się na śmieszność z powodu swoich

błędów językowych. Wykorzystała to
doskonale wytwórnia MGM, która
z milczącej i tajemniczej Garbo wykreowała niedostępną, zjawiskową boginię. Zwykli śmiertelnicy mogli z nią
obcować wyłącznie za pośrednictwem
szklanego ekranu. Do niezapomnianych filmów z „niemego” okresu twórczości aktorki należą np.: Gdy zmysły
grają, Kusicielka oraz Symfonia zmysłów. We wrześniu mija 110. rocznica
urodzin Grety Garbo. Z tej okazji zapraszamy do kina Iluzjon, gdzie będzie
można zobaczyć filmy z jej udziałem,
m.in. Ninoczkę, Dwulicową kobietę,
Panią Walewską czy Damę Kameliową. [jk]

W hołdzie powstańcom

Wystawę Muzeum Powstania Warszawskiego Zachowajmy ich w pamięci można oglądać w parku Powstańców Warszawy przy ulicy
Redutowej. Ekspozycja ma w symboliczny sposób upamiętnić warszawiaków, którzy zginęli lub zaginęli w czasie Powstania. Ma być
jednocześnie okazją przywrócenia
powstańcom tożsamości, którą
próbowali odebrać im niemieccy
okupanci. Na wystawie prezentowanych jest około 60 tys. nazwisk,
uzupełnionych w wybranych przypadkach dodatkowymi danymi:
datą urodzenia lub ostatnim miejscem pobytu. Do 22 października.

Na urodziny TN

Jubileuszowy sezon 250-lecia Teatru Narodowego otworzy wielkie
przyjęcie urodzinowe – festyn na
placu Teatralnym, 12 września.
Przestrzeń ożywią występy artystów Teatru Narodowego i Opery
Narodowej oraz studentów Akademii Teatralnej w Warszawie, widowiska muzyczne, pokazy techniki
teatralnej i seanse filmowe. Organizatorzy zapraszają na aukcję kostiumów z dawnych spektakli i po
autografy aktorów. Specjalne atrakcje czekają na dzieci.

Ziemia obiecana
Warszawa Prusa, Łódź Reymonta,
Lwów, Kraków, Poznań i Żyrardów
XIX i XX stulecia. Pierwsze galerie
handlowe, dworce i tramwaje. Muzyka
płynąca z gramofonu, zakupy zrobione
w salonie Hersego. To tylko niektóre
z atrakcji wystawy Ziemia obiecana.
Miasto i nowoczesność, przygotowanej
przez Muzeum Historii Polski. Można
ją oglądać od 25 września do 6 grudnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66). Twórcy
ekspozycji pokażą dawną Warszawę,
Lwów, Kraków, Łódź i Poznań, czyli
największe ośrodki miejskie wszystkich
trzech zaborów. Na szczególną uwagę

zasługują zgromadzone eksponaty,
wśród których znalazły się m.in. bicykl,
oryginalne suknie, w tym pierwsze modele szyte seryjnie, telefon Ericssona,
aparat fotograficzny Kodaka i telegraf.
Będzie można zobaczyć również XIX-wieczną ozdobną muszlę klozetową,
spluwaczkę i secesyjną kasę sklepową.
Nie zabraknie też mocniejszych akcentów, związanych z rewolucją 1905 r.
– kajdanek, szabli, noży, kastetów i pistoletów. Ekspozycję uzupełnią nieme
filmy z repertuaru objazdowego kina
jarmarcznego. A miłośnicy gier planszowych będą mogli zagrać w oryginalną grę z epoki Wyścigi konne. [jk]

Muzyczne
świątynie

Już we wrześniu jedenasta edycja Skrzyżowania Kultur,
jednego z największych w Europie festiwali muzyki etno.
Kilkudziesięciu muzyków i wokalistów z najodleglejszych
zakątków świata przeniesie publiczność do koreańskich
świątyń, w klimat tadżyckich misteriów i w sam środek
mistycznych obrządków Pakistanu. W energetyczny trans
wprowadzi kultowy nigeryjski afrobeat. Po raz trzeci na
festiwalowej scenie w ramach projektu Sounds Like
Poland przed zaproszonymi z całego świata ekspertami
i publicznością wystąpią polscy artyści. Nowością będzie
Kolektyw Europa – dzień dedykowany muzyce z Europy
Środkowo-Wschodniej. Festiwal to również warsztaty prowadzone przez znakomitych mistrzów rozmaitych instrumentów, śpiewu, tańca czy ekspresji scenicznej, którzy
przyjadą do Warszawy z róźnych stron świata, by uczyć
technik charakterystycznych dla ich kultur. Więcej na
stronie: festival.warszawa.pl.

REKLAMA
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Geomungo
Factory

ś la da m i k n a jp
i k a b a re tów !

Wyobraźcie sobie Warszawę sprzed pół wieku. Na pętli przy pl. Zamkowym
parkują autokary turystyczne. W kawiarni Nowy Świat króluje Dudek,
a przy Chmielnej 5 działa kabaret Pod Egidą. W warszawskich lokalach
gastronomicznych pojawiają się programy artystyczne, a w Sali Kongresowej koncertują największe światowe gwiazdy: Ella Fitzgerald, Marlena
Dietrich, Gilbert Bécaud i The Rolling Stones. Miasto tętni życiem

63

Materiały prasowe

21-27 września

Stołeczna Estrada, w ramach obchodzonego w tym roku jubileuszu 60-lecia, zaprasza do udziału w grze miejskiej i w spacerach
śladami kultowych powojennych kabaretów oraz lokali
gastronomicznych.

Orkiestra
Sinfonia
Varsovia

Dni muzyki klasycznej

Po raz piąty w Warszawie – z udziałem tysiąca wykonawców
– odbędzie się polska edycja międzynarodowego festiwalu
La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki. W tym roku zaprezentowany zostanie repertuar muzyczny odzwierciedlający
artystyczne pasje kompozytorów i wykonawców: od Bacha,
przez muzykę romantyczną, aż po eksperymenty z muzyką
elektroniczną. W ciągu trzech dni w salach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej będzie można usłyszeć zarówno
uznanych muzyków z całego świata, jak i młodych wykonawców. Niewysokie ceny biletów, bogaty repertuar i wyjątkowa atmosfera sprzyjać będą przełamywaniu uprzedzeń
wobec muzyki klasycznej. [jk]

25-27 września

nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Poznacie fakty i mity o słynnym koncercie The Rolling Stones
w Sali Kongresowej. Dowiecie się, gdzie występowały pierwsze
striptizerki, kto, komu i za co podarował wypchanego krokodyla,
do jakiego klubu chodziły po występach wielkie gwiazdy.
Opowiemy, dlaczego w Adrii było za mało stolików oraz jak
można było sobie zasłużyć na torcik w kształcie jeża.
Dopełnieniem atrakcji będą konkursy z nagrodami, goście specjalni, a pod koniec gry niespodzianka muzyczna
06.09 // A PAN SPOD ZNAKU OWCY, DUDKA CZY JEŻA? SPACER ŚLADAMI
POWOJENNYCH KABARETÓW // start: godzina 15.00
13.09 // stonesi, wódeczka i wypchany krokodyl, czyli spacer
w poszukiwaniu powojennej rozrywki w warszawie
// start: godzina 15.00
20.09 // W 60 LAT DOOKOŁA WARSZAWY ZE STOŁECZNĄ ESTRADĄ,
CZYLI GRA MIEJSKA SZLAKIEM ZŁOTYCH LAT POLSKIEGO KABARETU
I PIOSENKI // start: godzina 15.00

Udział w grze i spacerach jest bezpłatny. Zgłoszenia na spacery
przyjmujemy pod adresem: spacery@estrada.com.pl. Szczegółów
gry szukajcie już wkrótce na stronie: estrada.com.pl.

U Aktorek. Warszawskie kawiarnie artystyczne z lat 1939-1944 to najnowszy
projekt Ośrodka KARTA. W pierwszym roku okupacji powstało aż 75 lokali, w których pracowali i występowali najwybitniejsi artyści dwudziestolecia
międzywojennego. Obsługując gości,
opowiadali anegdoty, recytowali fragmenty tekstów. W kawiarniach odbywały się koncerty, wystawiano monodramy i kabarety.
Już 1 września 2015 r. zostanie uruchomiona strona uaktorek.pl, oparta
na materiałach z archiwalnych numerów „Nowego Kuriera Warszawskiego”, wspomnieniach, fragmentach pamiętników, ikonografii i starych
nagraniach. Zgromadzone pamiątki
przeniosą nas do świata okupacyjnych
kawiarni. Na portalu znajdzie się rów-
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Pod okiem
okupanta

nież mapa 2D zbudowana na podstawie zdjęć lotniczych, która pozwoli
udać się na wirtualny spacer po wybranych lokalach. Dodatkowo specjalna
aplikacja na urządzenia mobilne
– multimedialny przewodnik po okupacyjnej Warszawie – poprowadzi
użytkownika śladem kawiarni arty-

stycznych z czasów wojny. Zwiedzający będzie mógł połączyć się ze stroną
internetową i poznać historię wybranego miejsca, a po przejściu dowolnej
trasy otrzyma specjalny kod upoważniający do wymiany na bilet do teatru
lub zaproszenie do jednej z warszawskich kawiarni. [jk]
REKLAMA

Stolica czyta

Paryże na miarę
narodowych kompleksów
Jarosław Zieliƒski

G

szom z Zachodu jako przedproże
Orientu, a wszelkie próby europeizacji
tych miast – jako niszczenie rodzimej
kultury wypieranej przez nieudolne
naśladownictwo „starej Europy”. Przy
tym podobieństwie ocen uderza różnica sytuacji politycznej, zwłaszcza przed
wiekiem XX, kiedy to Rosja stała się
dla Rumunów wyzwolicielką spod
jarzma Porty Ottomańskiej i nośnikiem cywilizacji Zachodu, podczas
gdy dla Warszawy to samo imperium
było najeźdźcą spod znaku azjatyckiej
satrapii, czyli Wschodu. Jest przy tym
paradoksem, że w obu wypadkach
w kontaktach miejscowych elit z Rosjanami królował język francuski.
W obu też stolicach mit Paryża, kulturalnej stolicy świata, doprowadzał do
bezkrytycznego naśladownictwa. Jednak w odmiennej sytuacji politycznej
Rumuni z entuzjazmem przyswajali
sobie francuskość kosztem podkopywania własnej kultury, Polacy zaś (tylko w swoim mniemaniu!) umacniali
kulturowość „przedmurza chrześcijaństwa”, przeciwstawiając „paryską”
europejskość kremlowskiemu bizantynizmowi. W dobie XX-wiecznych nacjonalizmów różnice w źródłach orien-

Ze zbiorów J. Zielińskiego

rupa Wydawnicza Foksal wydała serię prac naukowych
poświęconych różnym aspektom życia społecznego Polaków w historii najnowszej. Jedną z nich jest
książka historyka i varsavianisty Błażeja Brzostka pt. Paryże Innej Europy.
Przeczytałem ją jednym tchem i nie
mam wątpliwości, że u niejednego odbiorcy wywoła ona reakcje wysoce
emocjonalne. Powód? Bezlitosne wygarnianie prawdy przy rzetelnym
warsztacie przywołującym wielojęzyczne źródła i relacje (kompleksowo,
a nie wybiórczo!), miażdżąco zbliżone
w swej wymowie.
Zacznijmy od tego, że tytułowa Inna Europa to my – trudny do zdefiniowania obszar ni to Zachodu, ni to
Wschodu, natomiast liczba mnoga
w odniesieniu do Paryża jest efektem
zestawienia dwóch pozornie różnych
stolic – Warszawy i Bukaresztu. Owo
porównanie na pierwszy rzut oka zdumiewa, ale uważna lektura prowadzi
do wniosków zdumiewając ych
w znacznie większym stopniu.
Grecko-tureckie dziedzictwo stolicy dzisiejszej Rumunii i rosyjska władza w Warszawie jawiły się przyby-

Widok Ogrodu Saskiego od strony Żelaznej Bramy na pocztówce z ok. 1910 r.

nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

tacji kulturowej były już nie tak
wielkie, a za ich wspólny mianownik
można uznać fascynację architekturą
faszystowskiego Rzymu i narastającą
pogardę dla eklektyzmu spod znaku
paryskiej Beaux Arts. Symptomatyczne było też uwiedzenie „amerykanizmem”, czego symbolami stały się najwyższe w obu stolicach gmachy
w typie nowojorskich drapaczy chmur
(zminiaturyzowane): Prudential
w Warszawie i Pałac Telefonów w Bukareszcie, a także amerykańska muzyka w knajpach i bary szybkiej obsługi.
Katastrofa II wojny światowej i epoka
komunizmu sprawiły, że mit Paryża,
Rzymu czy Nowego Jorku na miarę
europejskiego Wschodu czy Północy
zmienił się w rzeczywistość „małej
Moskwy”, której obie stolice Innej Europy do dziś nie są w stanie w pełni zatrzeć (Pałac Kultury i Nauki oraz
Dom Ludowy wraz z otaczającymi je
megaplacami).
Jak cię widzą, tak cię piszą, toteż
opisy wrażeń z podróży przez ziemie
polskie czy rumuńskie składają się na
sporą część wywodów przedstawionych w pracy. W niniejszym eseju,
z przyczyn zrozumiałych, skupię się
na warszawskim wątku wykładu.
Owe pisane relacje niewiele się od siebie różnią, a w pewnym aspekcie nie
straciły nic na aktualności. Ja sam,
wracając do Warszawy z szeroko pojętego Zachodu, zżymałem się, że moje
ukochane miasto to wiocha, brud,
chaos i brzydota. Z reguły jednak
krótko potem udawałem się na
Wschód i z tej perspektywy powrót
jawił mi się jak exodus z Azji do pięknej, czystej i uporządkowanej metro-
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polii europejskiej. Niegdyś to samo nazywanego Szosą i parku Cișmigiu.
odczuwali nasi przodkowie, cudzo- Tymczasem w Warszawie Paryż Półziemcy zaś zawsze mieli tylko jeden nocy mieścił się (zdaniem przybyszów
punkt odniesienia. Rosjanin, który z Zachodu) w ciągach trzech czy czteprzekraczał od wschodu granicę Kró- rech ulic, w tym części Marszałkowlestwa Polskiego, pisał, że pierwsza skiej oraz Nowego Światu i Krakowwypita tu kawa pachnie Europą, nato- skiego Przedmieścia, a także Ogrodu
miast Francuz pijący ją na pierwszym Saskiego.
postoju w Kaliszu wyczuwał w tej saPoparte imponującą bibliografią cymej kawie zapach Orientu! Skojarze- taty mówią same za siebie. Słynna
nia z Orientem można po części zrzu- XVIII-wieczna Encyklopedia Diderocić na karb ignorancji podróżników ta określa oświeceniową Warszawę,
określających tym terminem wszyst- z której tak jesteśmy dumni, jako
ko, co było inne niż na Zachodzie „zwykłą dziurę”, gdzie przepych (pałai okazywało się mitem w zderzeniu ce, kościoły, powozy) miesza się z niez rzeczywistością – siermiężną, daleką wysłowioną nędzą (drewniane domy,
od baśniowych miraży Wschodu. błoto, nocne ciemności). W roku 1806
Kompleksy „młodszej Europy” kazały naszym przodkom szukać
w oczach cudzoziemców potwierdzenia własnych wyobrażeń o umiłowanym mieście, wyobrażeń wynikających z poczucia niższości
względem „starej Europy” i traumy
karmionej rozpamięty waniem
upadłej państwowości. Cytowana
w książce prof. Maria Janion pisze
o postkolonialnej mentalności Polaków, którzy skolonizowali Kresy
Wschodnie i sami padli ofiarą kolonizacji ze strony zaborców. W rezultacie do dziś nasza mentalność
przejawia się w poczuciu bezsilności
i klęski, niższości i peryferyjności
kraju oraz jego opowieści. Polak
przeciwstawia temu poczuciu mesjanistyczną dumę eksponującą nasze zasługi i odwieczną martyrologię, sławiąc wielkość i wyższość
nad „zgniłym” Zachodem. Warszawa w naszych mitach była Pary- Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Widok, ok. 1933 r.
żem Północy, tak jak Bukareszt
w wyobrażeniach Rumunów – Ma- Warszawa przypominała Paryż główłym Paryżem. Tymczasem przeciętny nie z racji stacjonowania tu francuprzybysz z miasta nad Sekwaną czy skich wojsk. Warszawiacy postrzegali
Londynu wraz z upływem czasu znaj- żołnierzy jako ostatnich chamów,
dował w obu miastach coraz mniej tymczasem Francuzi byli przerażeni
„egzotycznej” oryginalności, a coraz nędzą i prymitywnym bytowaniem
więcej banału, naśladownictwo me- ludności. Napoleon miał ponoć okretropolitarnego sznytu Zachodu awsze ślić polskie błoto jako piąty żywioł!
kończyło się bowiem bladym odbi- W epoce konstytucyjnego Królestwa
ciem pierwowzoru. Paryż w Bukaresz- Polskiego, w której Warszawa gwałcie składał się przed końcem XIX w. townie przeobrażała się w miasto nona dobrą sprawę z jednej arterii: Calea woczesne, najwyższe noty dał stolicy
Victoriei, a ponadto z corso swojsko pewien Niemiec, przyrównując ją do
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Wiednia lub Lyonu (sic!), choć nie posiada ani wesołości pierwszego, ani
handlowego zgiełku drugiego. Przybysze z Zachodu znajdowali warszawski
zamek niepozornym, a pałac w Wilanówie – niskim, wypełnionym kopiami (sic!) obrazów wielkich mistrzów.
Jednak w połowie XIX w. cudzoziemcy zgodnie już dostrzegali „zachodni”
charakter Warszawy, niezależnie od
brudu w hotelach i na ulicach oraz
mierności zabytków. Banalność, lichość i niehistoryczność zabudowy
angielska czytanka z 1870 r. tłumaczyła dziedzictwem wojen i powstań
narodowych. Pożałowania godna sytuacja polityczna nakładała się na rozpowszechniony podówczas na Zachodzie stereotyp, w myśl którego
Polacy nie są zdolni do budowania
samodzielnej cywilizacji. W opinii
Engelsa byliśmy narodem przegranym, który nie zapisał się nigdy
w historii niczym szczególnym, prócz
walecznych i głupich bijatyk. Jednocześnie jednak podkreślano europejskość życia publicznego, nieobecną w miastach rosyjskich.
Zaczęto doceniać kulturę kawiarnianą, ogrody publiczne i stroje kobiet. Okazjonalne porównania
przez cudzoziemców Warszawy do
Paryża dotyczyły więc życia społecznego i maleńkich enklaw miasta, a nie jego całościowego wizerunku. Po zamknięciu w okowach
rosyjskiej twierdzy (1884 r.) nienaturalnie zagęszczona zabudowa
sprawiała, że – zgodnie ze słowami
Stefana Żeromskiego – miasto niczym noga Chinki, wtłoczona
w sztuczne więzy, cudacznie pęczniało. Na początku XX w. angielska
turystka zanotowała, że w życiu bywała na wielu brzydkich i posępnych
ulicach wielkich miast, ale nigdzie nie
widziała tylu domów skisłych, wyblakłych, zapuszczonych, zamieszkanych
wyłącznie przez Żydów. Mowa, rzecz
jasna, o Muranowie. Ferdynand Goetel napisał: Kocie łby, drewniaki,
anarchia nędzy i anarchia posiadania,
skłębione w jakieś dzikie pole cywilizacji. W latach 20. handlowo-przemysłowa Warszawa była postrzegana jako

płaska, szara, oderwana od Wisły,
z centrum otoczonym proletariackimi
dzielnicami nędzy. Kamienice, nawet
te wielopiętrowe, przy niedostatku
okazałych gmachów i przestrzeni publicznych, nie tworzyły w oczach cudzoziemców atmosfery wielkomiejskości. W 1931 r. francuski historyk
określił Warszawę jako obozowisko
urzędników i handlowców, skupisko
tłumów, w opozycji do Krakowa –
prawdziwego grodu! A paryska atmosfera? Przybysz z Francji pisze o Warszawie początku lat 30., że to miasto
szare, pozbawione radości życia, nawet w knajpach i salonach. Wspaniałe
wystawy sklepowe na Marszałkowskiej czy Nowym Świecie nie wytrzy-

mywały porównania z kryształowymi
witrynami na Václavské Námĕsti
w Pradze czy budapeszteńskiej ulicy
Andrássy út. Motoryzacja? – w roku
1938 w Warszawie było zarejestrowanych 7,5 tys. samochodów, o dwa tysiące mniej niż w Bukareszcie (w Paryżu było ich dziesięć razy więcej niż
w całej Polsce!). Najpiękniejsze kobiety na świecie? Brak im lekkości, długości nóg i pikanterii paryżanek. I tak dalej, i tak dalej, aż po nasze czasy.
Błażej Brzostek zafundował nam
nie kubeł, ale jezioro lodowatej wody.
W chirurgicznych cięciach autora znać
jednak troskę o obiektywizm polegający na udokumentowanym w źródłach
równoważeniu skrajnych opinii. Za-

skakuje cytatami, z których wynika na
przykład, że w latach 30. załamywano
ręce nad powszechnym chamstwem
albo że Warszawa późnych lat 40. bywała postrzegana jako miasto zniszczone, ale tętniące życiem metropolii.
Że w latach 60. osiągnęliśmy szczyty
europejskości i kultury, natomiast
prawdziwą Azją staliśmy się w latach 90. Zdaję sobie sprawę, że książka
może być terapią szokową, niemniej
jest to dzieło wybitne, a jednocześnie
lektura obowiązkowa i to nie tylko dla
rodowitego warszawiaka.
Bartłomiej Brzostek, Paryże Innej Europy,
Grupa Wydawnicza Foksal,
Warszawa 2015

Wychowawczyni
Jarosław Górski

S

tefania Wilczyńska była współtwórczynią domu sierot z ulicy
Krochmalnej w Warszawie, placówki wychowawczej unikatowej nie
tylko w skali Polski. Prowadziła ją razem z Januszem Korczakiem aż do swej
śmierci z wychowankami i wychowawcami w komorze gazowej w 1942 r. System pedagogiczny domu sierot był dziełem Korczaka i z jego nazwiskiem
miejsce to skojarzone zostało na trwałe.
Jednak rola Wilczyńskiej w życiu instytucji i jej wychowanków była tak wielka, że choć wypada pozostać przy określeniach „Korczakowska pedagogika”,
REKLAMA

nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

„Korczakowski system wychowawczy”,
to jednak dom sierot z Krochmalnej
powinno się nazywać zakładem Wilczyńskiej i Korczaka.
Magdalena Kicińska w książce Pani
Stefa przedstawia niezwykłą postać, nie
ukrywając swojego dla niej podziwu,
ale jednocześnie nie omijając całej złożoności jej postępowania. Jest więc
Wilczyńska wspaniałą, autentycznie
kochającą wychowawczynią, ale nie
brak też w jej życiu momentów, kiedy
swojej pracy ma serdecznie dosyć i kiedy ją porzuca, aby po raz kolejny odkryć, że nie może się bez niej obejść.
Mimo że autorka biografii
niejednokrotnie próbuje
się wczuć w emocje swojej
bohaterki, to niełatwe relacje z Korczakiem – i prywatne, i zawodowe – pokazuje rzeczowo, unikając
sensacji i domysłów.
Życie Wilczyńskiej –
nieustanne przebywanie
z dziećmi w domu sierot,
brak szerszych znajomości
czy intensywniejszych kontaktów w kręgach elit politycznych i artystycznych –
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pozwoliło autorce biograficznego
reportażu stworzyć pełny i przekonujący obraz praktyki Korczakowskiego
systemu.
Książkę Pani Stefa można zaproponować adeptom dziennikarstwa, ponieważ równie dużo miejsca, co dziejom
bohaterki, poświęca autorka samemu
dochodzeniu do prawdy o Wilczyńskiej. Reportaż Kicińskiej odsłania
warsztat biografa docierającego do coraz to nowych źródeł. To opowieść
o niekończących się wędrówkach po archiwach, o korespondencji i rozmowach ze stulatkami – ostatnimi żyjącymi wychowankami i znajomymi pani
Stefanii. Kicińska zostawia swoją książkę niejako otwartą – mówi, co o Wilczyńskiej udało się ustalić, a czego
wciąż nie wiadomo.
Magdalena Kicińska, Pani Stefa, Wydawnictwo
Czarne, Wołowiec 2015

Cały wiek
Bartosz Klimas

A
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utor książek o Warszawie. Przedsiębiorca z aktorskiej rodziny.
Znawca kawy. Tenisista. Kordian Tarasiewicz łączył talenty i środowiska.
Zmarł w 2013 r., krótko po 103. urodzinach. Właśnie ukazał się zbiór
wspomnień o nim.
O bohaterze mówią m.in. Stanisław
Wyganowski (były prezydent Warszawy i wieloletni przyjaciel) Robert Gawkowski (historyk sportu) oraz Kajetan
Hądzelek (były wiceprezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego). Jest o czym
opowiadać, bo – zgodnie z tytułem jednej z jego książek – Tarasiewicz spędził
w Warszawie cały wiek.
– Jest takie słowo: recuerdo (hiszp.:
pamiątka, wspomnienie) na określenie
podobnych wydawnictw w krajach iberyjskich – wyjaśnia „Stolicy” Zbigniew
Chmielewski, jeden z pomysłodawców
i redaktor książki. – To ślad, który pozostaje, gdy wieńce na grobie już zwiędną.
Wydawcą jest Stowarzyszenie Klub
Tenisowy Legia, bo… wszystko zaczęło się od tenisa. Chociaż łatwo nie było, bo w latach 20. ubiegłego stulecia
młodzież nie mogła, ot tak, należeć do
klubów sportowych. – W 1927 r. zrobiono wyjątek i wraz z grupą kolegów

z klasy mogłem zapisać się do sekcji tenisowej Legii. To było wówczas zupełnie egzotyczne, żeby być członkiem klubu sportowego w wieku szkolnym
– wspominał po latach Tarasiewicz.
– Raz na turnieju zobaczył mnie
w krótkich spodenkach, o zgrozo, jeden
z kolegów ojca. – Ty tutaj? W szortach?
Na Legii grywał z najlepszym wówczas polskim tenisistą, Ignacym Tłoczyńskim. – W 1932 r., na turnieju
w Ciechocinku, oddałem mu pierwsze
miejsce bez gry, bo przed finałem był
wyraźnie chory. Miałem wziąć nagrodę
zamiast niego, tylko z takiej racji? Wtedy i później – w pozasportowym życiu
– fair play było najważniejsze.
Kariera sportowa nie trwała długo.
Jako 24-latek zaczął zajmować się rodzinną firmą – palarnią kawy i kawiarniami Pluton. Nie mógł dłużej traktować tenisa poważnie. – Uważałem,
że przedsiębiorstwo jest na pierwszym
miejscu – mówił. Po wojnie firmę znacjonalizowano, przepadła. Na dodatek,
w 1950 r., w imię ideologicznej czujności przystąpiono do oczyszczania szeregów Legii. – Otrzymałem zawiadomienie następującej treści: „Komisja
Weryfikacyjna CWKS zawiadamia,

że zgodnie z regulaminem nie został
Obywatel zweryfikowany w prawach
członka sekcji tenisowej. W związku
z powyższym z dn. 19 X 1950 r. traci
Obywatel dotychczasowe prawa członkowskie”. No i skreślono mnie z listy,
uznając, że przed wojną w tenisa grali
sami arystokraci.
Prawa członkowskie przywrócono
mu w 1956 r., po październikowej
„odwilży”.
Kordian Tarasiewicz pozostał przy
swojej dyscyplinie sportu – pracował
w Polskim Związku Tenisowym. Dokumentował rozwój tenisa w Polsce,
zbierał pamiątki i fotografie, prowadził korespondencję z zawodnikami,
pisał o tenisie, kawie i Warszawie.
Mocne zestawienie.
Kordian Tarasiewicz. Wspomnienie,
Stowarzyszenie Klub Tenisowy Legia,
Warszawa 2015

Warszawa bliżej nieba
W

iceszef „Stolicy”, znakomity
varsavianista, jak nikt inny
znający każdy kąt Warszawy, postanowił tym razem przybliżyć nam nie
zakamarki, ale podniebną przestrzeń
miasta. Stworzył katalog warszawskich wysokościowców, czyli ponad
55-metrowych budynków o „proporcjach właściwych wieżom”. Aż się
wierzyć nie chce, że jest ich aż tyle!
Każdy obiekt został obszernie i fachowo opisany. Poznajemy okoliczności ich powstania oraz trudności,
jakie musieli pokonać inwestorzy

i budowniczowie. Autor nie szczędzi
Czytelnikowi również wiedzy inżynieryjnej, podaje liczne konstrukcyjne ciekawostki (któż zastanawia się
nad podziemnym „ukorzenieniem”
drapaczy chmur?), a także własny
ranking estetycznych i funkcjonalnych walorów opisywanych gmachów, oceniając je w sześciostopniowej skali. Bardzo ciekawe – nie tylko
dla varsavianistów – są wstępne rozdziały o historii wysokościowców
z całego świata i niezrealizowanych
warszawskich projektach. [jag]

Jarosław Zieliński, Warszawa wielkomiejska.
Złota 44 i inne warszawskie niebotyki, EKBIN,
Warszawa 2015

Miasto na widokówkach
A

utorka, wnuczka Henryka Gazdy,
twórcy i właściciela działającej
najpierw w Krakowie, a później
w Warszawie czasów dwudziestolecia
międzywojennego firmy fotograficznej i wytwórni widokówek, opisuje
dzieje swojej rodziny. Dzieje zaiste dramatyczne, albowiem podczas wojny
zmarł Henryk Gazda, a rodzina
– z oddaniem współtworząca firmę –
straciła cały majątek i większą część
dorobku, po wojnie zaś jej członkowie

rozjechali się po świecie. Fascynująca
historia warszawskiego (z wyboru) rodu, uzupełniona o prawdziwy rarytas:
zbiór wykonanych w Wytwórni Fotograficznych Kart Widokowych Henryka Gazdy widokówek, z których
znakomita część przedstawia przedwojenną Warszawę. [jag]
Marzanna de Latour, Drugie życie starych
widokówek, EKBIN, Warszawa 2015

Nieznany Spychalski
M

ariana Spychalskiego znamy
przede wszystkim jako polityka
i generała (a od 1963 r. marszałka Polski), jednego z najbliższych współpracowników Gomułki, ministra obrony
i przewodniczącego Rady Państwa
PRL. Tymczasem mało kto wie,
że Spychalski był wykształconym
przed wojną architektem, który zaprojektował wiele ciekawych obiektów
(m.in. korty Legii w Warszawie), urbanistą i współpracownikiem prezydenta
Starzyńskiego, a tuż po wojnie – przez
ponad rok – prezydentem i przewodniczącym Rady Narodowej stolicy
oraz przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Naczelnej Rady Odbudo-

wy Warszawy. Jego wspomnienia to
lektura znakomita i pokazująca autora
z zupełnie innej strony – jako świadomego i wrażliwego urbanistę, mającego niezwykle interesujące spostrzeżenia i o warszawskiej architekturze,
i o perspektywach oraz barierach rozwoju miasta, energicznego lidera odbudowy i wnikliwego jej krytyka.
No, oczywiście także politycznego
kalkulanta, momentami cynika. A jednak dla Warszawy jest to postać z pewnością zasłużona. [jag]
Marian Spychalski, Warszawa architekta.
Wspomnienia pierwszego powojennego
prezydenta stolicy, Bellona, Warszawa 2015

O mistrzach i kolegach
M

arian Marek Drozdowski, historyk, biograf wybitnych postaci
dwudziestolecia międzywojennego,
np. Ignacego Jana Paderewskiego, Stefana Starzyńskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, w swej najnowszej książce
przedstawia ponad 30 sylwetek warszawskich historyków – swoich nauczycieli oraz kolegów, którzy, jak pisze we wstępie, odeszli już na wieczną
wartę. Przeczytamy tu m.in. o takich
postaciach, jak Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Aleksander Gieysztor, Paweł
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Jasienica, Stefan Kieniewicz, Tadeusz
Kowalik, Witold Kula czy Hanna
Szwankowska (której pamięci dedykowany został cały tom). Drozdowski
przypomina i kompetentnie omawia
dorobek twórczy swoich bohaterów,
nie unikając jednocześnie osobistych
wspomnień. [jag]
Marian Marek Drozdowski,
Konfraternia warszawskich historyków
pod znakiem Klio,
Rytm, Warszawa 2014
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Powstanie przeżyła
– zginęła pod kołami
Małgorzata Karolina Piekarska

A
70

utorka notatek była bratową i jednocześnie cioteczną siostrą mojej prababci Zofii z Ruszczykowskich
Piekarskiej. Miała jedną córkę – Stefanię Eligię
z Ruszczykowskich Krosnowską, która zmarła bezdzietnie
i cały majątek zapisała w testamencie mojemu Ojcu – Maciejowi Piekarskiemu. Ten „majątek” to były setki dokumentów. W tym – ta koperta. A w niej – te wspomnienia.
1 VIII. O godz. 17.00, gdy się zaczęły silne i gęste ostrzały, zeszłam na parter i tam mieszkałam do 4 IX włącznie.
Codziennie byłam u siebie, coś stamtąd zabierałam, prałam, ale w ostatnich dniach, ile razy weszłam na górę, zjawiały się samoloty. Na ogół trzymałam się dobrze duchowo,
krzepiłam ducha w innych, chociaż czułam straszny niepokój o Stenię. Prowadziłam walkę ze sobą, ale Bóg mi pomagał. Całe otoczenie było dla mnie bardzo dobre. Z całym
domem zżyłam się. Opuściłam komunię świętą w pierwszy
piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W sobotę napadł mnie
strach, całą noc nie spałam.
W niedzielę 6 VIII poszłam do kościoła przez dwa podwórza, ulicę Dobrą i następne dwa podwórza. Przystąpiłam do
spowiedzi i komunii. Bóg zesłał dla mnie spokój, który nie
opuścił mnie aż dotąd. Często bywałam w kościele, przechodząc Dobrą przekopem pod szynami. Poza tym ksiądz pięć
razy dziennie miał msze w korytarzu biblioteki. Ostatni raz
– 3 września, w przeddzień naszej ucieczki, przedostatni –
w dniu imienin Córuchny. […] Nigdzie nie chodziłam poza
kościołem, raz tylko przeszłam przez tunel do p. Rymarkiewiczowej (zdaje się było to 25 VIII). Miałam dwie wizyty
Stefana [Skawińskiego – przyrodniego brata autorki], którego zaskoczyło na pl. Dąbrowskiego – a także Lula przyszła,
na chwilę po niej Jarek. Listy miałam od Luli i od Freda, który potem doniósł mi, że jest ranny. B. żałuję, że nie odważyłam się go odwiedzić, ale stanęło mi to na przeszkodzie, że padłam ze schodów i potłukłam się. Przysłał mi raz trochę
miodu prawdziwego, potem 200 zł, na razie niepotrzebne.
Odżywiałam się dobrze. Trudno mi było na górze gotować, ale stopniowo znosiłam zapasy swoje do Zosi, brałam
też co dzień śniadania, obiady i kolacje z RGO (po 3 zł

Zdjęcia z archiwum M. K. Piekarskiej

Wśród wielu pamiątek rodzinnych jest niewielka koperta. W środku z pozoru
nic nie warte skrawki papierków, notesy z wierszami, „święte” obrazki, świstki,
dokumenty, zaświadczenia i… kilka kartek zapisanych równym pismem,
zatytułowanych: Ze Skrzyneckich Zofia Ruszczykowska – wspomnienia z Powstania

Zofia ze Skrzyneckich
Ruszczykowska

dziennie). Nastroje były różne. Częściej wesoło. Robiłam, co
chciałam i do obowiązków społecznych należało dyżurować
w bramie w dzień. Młodzi dyżurowali w nocy i na górze.
4 IX zrobiło się gorąco. Atakowano elektrownię, która zapaliła się, nr 62 zawalił się, a światło zgasło. Trzeba było zejść
do schronu i tam nagle komendant powiedział, aby opuścić
dom. Wszyscy się spieszyli, nie mogłam wpaść na górę.
Nie było czasu nawet namyślać się, co zabrać. Wzięłam te
pakunki, co miałam pod ręką. Dziewczynki radziły mi zostawić teczkę Steni, że ciężka, ale się uparłam.
Wyszłyśmy piwnicami – w jednej upadłam i mocno stłukłam bok. Zatrzymaliśmy się na Kopernika i tam przeszła
noc. Rano zaczęto rzucać bomby na tamtejsze domy. Uciekliśmy przez aleję Sikorskiego na Bracką 3 i stamtąd po pierwszej w nocy wysłałam dwie panienki na zwiady do Ziutków
[Józef Gorczycki – brat matki Marii z Gorczyckich 1. voto
Skawińskiej, 2. voto Skrzyneckiej], którzy b. serdecznie zaprosili mnie do siebie.

6 IX zjawiłam się na Koszykowej. W dwa dni po mnie
przyszli pp. Stefanostwo P. z synem. Lora [Eleonora Paderewska – kuzynka, córka Teodora Gorczyckiego, rodzonego brata Marii z Gorczyckich], Ziutek i ci troje mieszkali na
I p. w mieszkaniu Janusza [Janusz Paderewski, ps. Boruta,
poległ pod Pęcicami 5 sierpnia 1944 r.; był synem Eleonory] (o którym nic nie wiemy), a ja z wujenką na III piętrze.
Opiekowałam się Wujenką i pomagałam Stefanowej w gospodarstwie. Wychudłam bardzo, gdyż były wydzielane
b. małe porcje. Osłabiłam się ogromnie. Trzeba przypomnieć,
że stamtąd trzy razy byłam na Mszach na Marszałkowskiej 48 – piwnicami i schronami, za każdym razem w innym mieszkaniu – wreszcie utworzono na Koszykowej 28
stałą Kaplicę z Najświętszym Sakramentem. Mogłam więc
z łatwością bywać co dzień na mszy i przystępować do Komunii Świętej. Na intencję Steni – co mnie pocieszało ogromnie.
1 X był w tej kaplicy ślub.
Wreszcie 2 X trzeba było opuścić Warszawę. Ziutek miał
się zająć Lorą, którą zapewne przeniesiono na noszach. Wujenkę powierzono mojej opiece. Część papierów i aparat fotograficzny zostawiłam w torbie Zosi w piwnicy – gdyż byłoby

zą – zawieziono nas do Starachowic i nie od razu pociąg
otworzono. Spędziłyśmy tak drugą noc, często moknąc.
Strasznie żal było mi Wujenki, obawiałam się, że jej żywej
nie dowiozę. Przy Krzyżu opadły mnie czarne myśli, przypuszczałam, że i ja żywa nie wrócę, ale starałam się pogodzić
z losem. Gdyśmy czekali na wyładowanie, ludność rzucała
nam po trochu: to chleb, to jabłka, to cebulę, a także podawała – choć z trudem, bo wysoko – ciepłą kawę. Wreszcie wypuszczono nas i można było spokojnie i swobodnie chodzić po
miasteczku. Wujenkę z rzeczami zostawiłam w gmachu kina, sama szukałam po mieście czegoś do jedzenia i spotkałam
księdza, który nastręczył nam mieszkanie. Tj. oprócz mnie
jeszcze ośmiu innym osobom. Wróciwszy do Wujenki, zauważyłam, że pamiętam tylko numer, a zapomniałam ulicy.
Ale nie podobało mi się to miejsce, bo drugie piętro, schody
okropne i dość daleko od dworca. Zdecydowałam, że najlepiej
zostać w „kinie”, bo blisko, bez żadnych schodów i ciepło.
Czułam straszne zmęczenie. Chodziłam znów po mieście
i czekałam na deszczu w ogonku (udało się dostać mleko) na
obiecaną zupę – zamiast niej dano maślankę grzaną, z której Wujenka była niezadowolona. Potem znów czekałam,

Obóz przejściowy 121 (Durchganglager 121, w skrócie Dulag 121) Niemcy założyli na terenie dawnych warsztatów kolejowych w Pruszkowie. Przeznaczony był dla ludności cywilnej wypędzonej z Warszawy w trakcie
i po Powstaniu Warszawskim. Od 6 sierpnia 1944 r. do 16 stycznia 1945 r. przez obóz przeszło ok. 650 tys.
osób. Więźniowie Dulagu 121 poddawani byli segregacji: zdolnych do pracy wywożono na roboty przymusowe
do III Rzeszy i obozów koncentracyjnych, pozostałych kierowano do różnych miejscowości na terenie Generalnego
Gubernatorstwa. W Dulagu 121, jako jedynym z obozów przejściowych, pracowali polscy wolontariusze (mieszkańcy Pruszkowa i okolic), którzy nieśli pomoc więźniom. W pomoc zaangażowane były też polskie organizacje
pomocowe, spółdzielcze, kościelne i konspiracyjne. Z obozu w legalny i nielegalny sposób udało się wyprowadzić ok. 100 tys. więźniów.

mi za ciężko. Nie wiedziałam, że Wujenka jest aż tak słaba.
Musiałam nieść i jej rzeczy oraz zapasy żywności i jeszcze
przyczepiła się do mej ręki, żeby ją prowadzić. Szłyśmy prosto
ul. Śniadeckich, b. wolno z powodu nogi Wujenki. Poza tym
były trudności przechodzenia przez liczne barykady, przy
wąskich przejściach tworzyły się zatory. Szłyśmy do Dworca
Zachodniego, później bez barykad, ale sił mniej. Trzeba
przyznać sprawiedliwie, że patrole niemieckie pomagały Wujence, a tym samym mnie.
Na kilometr przed dworcem udało się wsiąść na wóz.
O 11 wieczorem załadowano nas do wagonów bez dachu
i zawieziono do Pruszkowa. Tam też trzeba było iść – nie tak
wprawdzie daleko – ale też nie blisko, a Wujence było trudno, mnie z paczkami, w których mieściło się też trochę potrzebnej żywności – ciężko. Wreszcie doszłyśmy do baraku
zatłoczonego, bez żadnych ławek, i tak spędziłyśmy pierwszą
noc, pokładając się na zbyt małych pakunkach. Do kawy
i chleba były takie ogonki, że trzeba było zadowolić się swoimi
zapasami t.j. chlebem (pokruszonym), herbatnikami i cukrem. Około południa załadowano nas do węglarek bez dachu, zabłoconych, i było b. ciasno, jeszcze gorzej niż w baraku.
Nie od razu pociąg ruszył, nie wiedzieliśmy, dokąd nas wionr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

gdyż miała być zupa, ale zabrakło. Trzecia noc była najlepsza. Obiecali słomę, ale nie dali. Siedziałyśmy na krzesełkach. Nazajutrz czekałam na kawę, której nie dowieźli, ogonek się nie zmniejszał – wzięłam szczęśliwie z niedaleka
za pieniądze. To samo zrobiłam z obiadem, tym bardziej
że moc czasu zajęła mi rejestracja.
[…] Opuściłyśmy Starachowice wieczorem. Dostałyśmy się
do pasażerskiego, więc z dachem. W Skarżyskach trzeba było
wysiąść i spędzić tam czwartą noc na dworcu, siedząc na ławce. Tu kupiłam bilety do Łowicza. Wreszcie przyszedł pociąg.
Trzeba zaznaczyć, że wszędzie kogoś Pan Bóg zesłał, kto mi
pomógł Wujenkę wsadzić do wagonu oraz wysadzić. Ledwie
weszłyśmy do wagonu, zauważyłam brak torebki, w której
było trochę grosza, książki do nabożeństwa, a co najważniejsze: dowód osobisty i bilety. Pani Oleńka Sikorska zostawiła
wagon otwarty, a ja popędziłam – dość daleko – na dworzec,
modląc się pokornie do św. Antoniego. Uważam za cud, że torebka spokojnie leżała na ławce i ja nie spóźniłam się.
Dojechałyśmy tym zatłoczonym wagonem do Koluszek,
gdzie znów przesiadanie. Przegapiłyśmy z powodu jedzenia
jeden pociąg, wieczorem trafiłyśmy na towarowy, ale z dachem, i doskonale na ławce siedząc, dojechałyśmy do Skiernie-
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wic. Pociąg przyjechał na dworzec. Wujenka musiała znów
z trudem dla siebie i dla mnie przejść stosunkowo niedaleko do
miejsca, gdzie staje miejscówka łowicka. Pomogła nam
w tym znów dobra dusza. Dojechałyśmy szczęśliwie, ale ze
spóźnieniem. Przeszła godzina policyjna, więc trzeba było
piątą noc spędzić na dworcu w zimnym westybulu bez krzeseł.
Domęczyłyśmy się tak do białego dnia, dorożki ani koni w ogóle nie było. Zostawiłam Wujenkę z częścią rzeczy. Sama poszłam do Zosi. Chciałam wrócić po Wujenkę, gdyż przekonałam się, że są na miejscu, choć mieszkanie zmniejszone, a gości
pełno. Zosia zatrzymała mnie, a po Wujenkę i resztę rzeczy
poszła Wandeczka ze służącą. We dwie pieszo zaprowadziły
ją. Tu dowiedziałam się, że moja Córuchna żyje […].
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Autorka wspomnień spisanych na gorąco w 1944 r. na
kilku wyrwanych z notesu kartkach, Zofia ze Skrzyneckich Ruszczykowska, urodziła się 24 sierpnia 1878 r. Była
córką literata i dziennikarza Antoniego Skrzyneckiego oraz
Marii z Gorczyckich 1. voto Skawińskiej, 2. voto Skrzyneckiej, wdową po urzędniku Stanisławie Ruszczykowskim,
który zaginął bez wieści w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na ślub ten musiał wyrazić zgodę Watykan, ponieważ
Stanisław Ruszczykowski był synem Stanisławy Anny Sabiny z Gorczyckich Ruszczykowskiej – rodzonej siostry
Marii z Gorczyckich Skrzyneckiej. Z tego związku przyszła
na świat tylko jedna córka – Stefania Ruszczykowska
(ur. 18 czerwca 1913 r.), późniejsza Krosnowska (w pamiętniczku wspominana jako Stenia), która w czasie Powstania
jako sanitariuszka o pseudonimach Bogda i Stenia opatrywała rannych w szpitalu przy ulicy Długiej. Obie panie
przed wojną i tuż po pracowały w Bibliotece Narodowej.
Stefania została jesienią 1945 r. aresztowana przez bezpiekę i za udział w związku przestępczym, za jaki uznano wówczas Armię Krajową, osadzona w więzieniu w Fordonie.
W jednym z listów wysłanych stamtąd 5 maja 1946 r. pisała
do matki: Dostałam zezwolenie na złożenie listowne zeznań
w sprawie wymordowania przez Niemców moich rannych
w szpitalu – sprawiło mi to przyjemność, bo czułam, że biorę
żywy udział w życiu społecznym, że nie jestem wyrzucona poza nawias. […] Martwię się Tobą Tusieńko – wiem, że zawsze biedniejsi są ci, co zostają. Nie wiedziała, że matka, zwana przez nią Tusieńką, w tym czasie już nie żyła.
Uwiezioną w Fordonie córkę Zofia Ruszczykowska starała się wszelkimi siłami uwolnić. Zachowała się nawet
wizytówka inżyniera Zasława Malickiego, do którego naj-

wyraźniej zwróciła się z prośbą o pomoc – na odwrocie wizytówki widnieje odręczny list skierowany do Ob. Mjr. Inż.
Aleksandra Wolskiego, ówczesnego dyrektora Departamentu IV Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego: Kolego!
Proszę was bardzo, abyście zechcieli łaskawie przyjąć i w miarę możliwości przychylnie załatwić ob. Ruszczykowską, moją
znajomą, która ma zmartwienie rodzinne. Łączę pozdrowienia i serdeczny uścisk dłoni. Z. Malicki.
Nie wiadomo, jak wyglądała rozmowa z Wolskim ani
nawet czy Zofii Ruszczykowskiej udało się do niego trafić.
Przejeżdżający ulicą Rakowiecką samochód potrącił ją
śmiertelnie 9 marca 1946 r. W ostatnim liście do brata, napisanym i wysłanym na dzień przed śmiercią, opisała swoją
wizytę u córki w więzieniu: Sprawa Steni jest na dobrej drodze i wiem, że wywiezienie nie wpłynie gorzej na pomyślne jej
zakończenie. Męczę się jednak, że tak się jeszcze ciągnie.
Gdy się dowiedziałam, gdzie jest, zaraz wyszykowałam solidną paczkę i wyjechałam. Droga była szalenie męcząca
– w wagonie byłam 16 godzin. Z Bydgoszczy do Fordonu jest
blisko i jechałam wygodnie w jedną stronę koleją, w drugą
wspaniałym autobusem. Stenię widziałam. Jest dobrej myśli,
trzyma się dzielnie. W drugą stronę jechałam znów nocą, było zimno, więc jeszcze dziś kaszlę i mam silną chrypkę. Paczki można wysyłać pocztą, więc jeszcze dziś wysłałam dwie.
Obie paczki dotarły już po jej śmierci i to o nich wspominała w liście Stenia, pisząc dwa miesiące później: Paczkę
świąteczną dostałyśmy w porządku. Byłyśmy wzruszone sercem – palemka i baranek do dziś dnia stoją na stole w celi.
Pogrzeb zmarłej Zofii Ruszczykowskiej zorganizowali sąsiedzi z domu przy ul. Wojciecha Górskiego 3 (córka – jak
wspomniano – była w tym czasie w więzieniu, a przyrodni
brat, Stefan Skawiński, mieszkał poza Warszawą). Z zachowanej karteczki datowanej na 6 czerwca 1946 r. wynika,
że zmarła nie posiadała żadnego majątku, wobec czego p. Jerzy
Lincel wyłożył na pochówek własne fundusze. Sąsiedzi zajęli
się likwidacją mieszkania, przekazując wszystkie drobiazgi
przyjaciołom i rodzinie na czas powrotu Stefanii z więzienia.
Sprawców wypadku nigdy nie ustalono. Stefan Skawiński
otrzymał 17 sierpnia 1946 r. z prokuratury tzw. smutny różowy papierek, z którego wynikało, że prokuratura umorzyła
dochodzenie w sprawie śmierci Ruszczykowskiej (przejechanie
przez samochód) wobec nieustalenia sprawców. Stefania
o śmierci matki dowiedziała się kilka miesięcy później.
Po Zofii został ten pamiętnik, kilka kartek ze wstrząsającymi notatkami z wyliczeniami, ile ma na życie i z czego powinna zrezygnować, by dotrwać „do pierwszego”. Pozostały
listy, notesy z wierszami, wizytówki, tasiemkowy kołnierzyk, który zrobiła w czasie tułaczki po Powstaniu Warszawskim oraz strzaskane w wypadku okulary, których nikt
nigdy nie wyrzucił. A i ja jakoś nie umiem tego zrobić.
Stefanię Ruszczykowską zwolniono z Fordonu dopiero w 1948 r.
Zmarła 25 kwietnia 1991 r. w Warszawie. Została pochowana na
cmentarzu Powązkowskim w jednym grobie razem z matką. Pogrzeb
odbył się z wojskowymi honorami.

Z archiwum M. Czerwińskiej-Buczek
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Promocja książki w Muzeum Powstania Warszawskiego

Demony przeszłości
Nakładem wydawnictwa Bellona ukazała się książka Powstańcy ‘44. Bohaterowie
i świadkowie. To opowieść o Warszawie, okupacji, Powstaniu i trudnych
powojennych latach. Spotkania z powstańcami i losy bohaterów sierpnia 1944 r.
przywołuje w rozmowie ze „Stolicą” Małgorzata Czerwińska-Buczek, autorka
Justyna Kamińska: Powstańcy ‘44. Bohaterowie i świadkowie jest publikacją wyjątkową – to zapis historii ludzkich przeżyć, wielkich emocji, wspomnień i przyjaźni. Jak zrodził się pomysł na napisanie
książki?

Małgorzata Czerwińska-Buczek: – Późną jesienią 2013 r. zaprzyjaźniona ze mną Maria Pajzderska poprosiła, abym
skontaktowała się z jej kolegą z Powstania, Marianem Gałęzowskim, dowódcą jednego z plutonów kompanii „Grażyna” batalionu „Gustaw-Harnaś”. Od 1945 r. mieszkał na
Zachodzie, zapuścił korzenie na obczyźnie. Kiedy zmarła
jego żona, z pochodzenia Włoszka, postanowił wrócić do
kraju. Ostatnie lata chciał przeżyć tutaj i spocząć w ojczystej ziemi, obok rodziców. Odwiedziłam go w domu spokojnej starości w Otwocku. Rozmawialiśmy o przedwojennej Warszawie, o Powstaniu. Zaufał mi, byłam jedną z niewielu osób, którym opowiadał o swoim życiu w czasie okupacji i Powstania. Nasza znajomość była bardzo krótka,
ale intensywna. Codziennie rozmawialiśmy przez telefon.
Ostatniej rozmowy nie dokończyliśmy, czuł się bardzo źle.
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

Tego dnia obiecałam mu, że nigdy nie pozwolę o nim zapomnieć. Kilka dni później już nie żył. Odchodził,
jak przystało na bohatera – z honorami. Kiedy wnoszono
do kościoła trumnę, dziewczyna z duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Krzyża zagrała na organach Pożegnanie Ojczyzny Ogińskiego. Dla Pana Mariana to był
bardzo ważny kościół, w sierpniu 1944 r. walczył o niego.
Po pogrzebie zrodził się pomysł napisania książki. Przyszła
pora na spełnienie obietnicy… Okazało się, że inni zaprzyjaźnieni powstańcy nie tylko kibicowali mojej pracy,
ale zgodzili się też opowiadać o swoich przeżyciach.
W książce pojawiają się nazwiska powstańców: Barbara Gancarczyk,
Janina Rożecka, Sławomir Pocztarski, Witold Kieżun. Co ich łączy,
poza wspólną walką?

– W książce znajdują się też wspomnienia Mariana Gałęzowskiego, Janiny Chmielińskiej, Marii Pajzderskiej, Urszuli Katarzyńskiej i Jerzego Janowskiego. Wszyscy bohaterowie mojej publikacji urodzili się w wolnej Polsce, okupację i Powstanie spędzili w Warszawie. Działali w konspira-
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Marian Gałęzowski, 1945 r.

Barbara Gancarczyk, 1944 r.

Zdjęcia z archiwum M. Czerwińskiej-Buczek

Janina Chmielińska, 1944 r.
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cji, uczyli się, pracowali. Kiedy wybiła ta najważniejsza
godzina – „W” – zgłosili się w miejscach zbiórek swoich
oddziałów. Barbara Piotrowska-Gancarczyk była sanitariuszką w batalionie „Wigry”. Cały sierpień spędziła na Starówce. Razem ze swoją przyjaciółką, Janką GruszczyńskąJasiak, były tam, gdzie toczyły się najcięższe walki, z barykad znosiły rannych kolegów. Kiedy ostatniego dnia sierpnia, po upadku Powstania na Starówce, dostały rozkaz
wyjścia kanałami do Śródmieścia, nie wykonały go. Zostały
z rannymi kolegami. Stały się świadkami jednej z największych zbrodni dokonanych przez Niemców podczas Powstania – wymordowania rannych ze szpitala przy ul. Długiej 7. Obie sanitariuszki i ksiądz Tomasz Rostworowski
wychodzili z tego miejsca jako ostatni żywi Polacy. Sławomir Pocztarski był jednym z najmłodszych żołnierzy walczących z bronią w ręku, miał 14 lat. Działał na Żoliborzu,
w „Żywicielu”. W Powstaniu walczyła również jego siostra
i ojciec (przed wojną bliski współpracownik prezydenta
Stefana Starzyńskiego), który, ciężko ranny w głowę, zmarł
na skutek odniesionych ran. Janina Rożecka była córką
oficera Wojska Polskiego. Widziała go ostatni raz 2 września 1939 r. Został zamordowany w okolicach Starobielska.
W willi przy ulicy Felińskiego, gdzie przez całą okupację
mieszkała z matką i siostrą, konspiracja była „od podłogi po
dach”. Funkcjonował magazyn broni, ukrywał się cichociemny, odbywały się zajęcia podchorążówki, okresowo
przemieszkiwali różni konspiratorzy. Całą okupację ukrywali się też Żydzi – kobieta i chłopiec. Po upadku Powstania zostali wyprowadzeni z Warszawy przez matkę pani
Janiny. Rożecka „Dora” w Powstaniu działała jako sanitariuszka, na Żoliborzu. Witold Kieżun miał okupacyjny
pseudonim „Krak”, potem zmieniony przez dowódcę na
„Wypad”. Podczas walk o Pocztę Główną wykazał się wyjątkowym bohaterstwem i odwagą. Podczas samotnego wypadu wziął do niewoli 14 Niemców, zdobył ponad 2 tys.
sztuk amunicji, broń i umundurowanie. Walczył też o ko-

ściół św. Krzyża i komendę policji. Był w miejscach najcięższych walk, ale zawsze uchodził z życiem. Koledzy Kieżuna
mówili, że kule go omijają. Urszula Katarzyńska, piękna
łączniczka z brygady dywersyjnej „Broda 53”. Na dwa tygodnie przed Powstaniem zginął jej narzeczony, Włodek Malinowski z „Zośki”, zastrzelony przez Niemców w ulicznej
akcji. „Ula” przeszła z „Radosławem” cały szlak powstańczy
– od Woli przez Starówkę, Śródmieście, Czerniaków na
Mokotów. W kieszeniach swojej panterki z niemieckich
magazynów na Stawkach cały czas nosiła zdjęcie Włodka,
kosmyk jego włosów i listy – ocalony, bezcenny majątek.
Janina Chmielińska „w konspiracji” przed bardzo troskliwym tatusiem (tylko tak mówi o ojcu) wstąpiła do konspiracji. Nie chciała być gorsza od starszej siostry. Podkochiwała się w Mieczysławie Foggu, prawie wszystkie jej rówieśnice wzdychały do niego. Kiedy wybuchło Powstanie, miała
17 lat, była żołnierzem AK, sanitariuszką na Czerniakowie.
Stała pod ścianą z rękami w górze, słyszała repetowaną
broń. Nie wie, czy się bała. Myślała tylko, czy będzie bardzo
bolało i w którym momencie musi krzyknąć „Jeszcze Polska nie zginęła!”, żeby zdążyć przed śmiercią. Poczuła silne
szarpnięcie, tak silne, że pociągnęła za sobą koleżankę. Kiedy poleciały w tłum cywilów, padły strzały. Ci, z którymi
jeszcze przed chwilą stała pod ścianą, zginęli. Jej życie uratował żołnierz niemiecki z plutonu egzekucyjnego. Pytanie:
dlaczego? nie daje jej spokoju do dzisiaj. Janina Chmielińska, siostra urszulanka, dopiero po wielu latach poradziła
sobie z tamtymi wspomnieniami. Jerzy Janowski nie był
w konspiracji, nie walczył w Powstaniu, był zbyt mały. Jako
kilkunastoletni chłopiec przeżył własną śmierć. Razem
z matką i siostrami stał pod ścianą śmierci w czasie tzw. rzezi
Woli. Uratował ich cud, podczas gdy 60 tys. innych cywilów
z Woli Niemcy wymordowali w bestialski sposób. Janowski,
tytułowany ambasadorem powstańczej Woli, całe życie poświęcił na upamiętnianie tej tragedii. Zmarł w ubiegłym
roku, jego dzieło kontynuuje siostra – Janina Mańkowska.

Książka ma formułę wspomnień. Maria Pajzderska, w Powstaniu sanitariuszka batalionu „Harnaś”, mówi jednak, że nigdy nie chciała wracać
do tych dni...

uderzył jej siostrę Danusię w twarz tylko dlatego, że była
uśmiechnięta, radosna. Walczyło się o wolność, ale i o godność. Koniec wojny i okupacji zmienił tylko oprawcę. Prawie wszyscy byli prześladowani, skazywani na więzienia,
maltretowani psychicznie, często fizycznie. Dlatego bardzo wielu ukrywało przynależność do AK, nie przyznawało się do konspiracji i walki w Powstaniu. Każdy chciał
chronić najbliższych, bezpieczniej było milczeć.

– Nasza znajomość z Marysią Pajzderską rozpoczęła się
od przysłanego przez nią e-maila. Doskonale posługuje się
komputerem, to jest jej okno na świat, na ukochaną Warszawę. Od lat 50. mieszka w Poznaniu. Szukała ludzi związanych z Muzeum Powstania Warszawskiego, trafiła na
mnie… Była jedną z pierwszych osób, które namawiały
mnie do napisania książki. Niestety, sama nie chciała opowiadać. – Wiele lat temu wszystkie wspomnienia z tego
okresu wrzuciłam głęboko do szuflady. Zamknęłam ją na
klucz, który wyrzuciłam. Nie ma powrotu. Tak jest lepiej
– powiedziała mi kiedyś. Nie nalegałam. Czekałam cierpliwie, opowiadając o spotkaniach z jej koleżankami i kolegami z Powstania. Powoli budziła się w niej potrzeba mówienia. Trzymała już w ręku znaleziony kluczyk, tylko
długo brakowało odwagi, żeby przekręcić zamek i otworzyć szufladę przeszłości. Kiedy pokonała lęki i zaczęła
opowiadać, okazało się, że jej okupacyjno-powstańcze
wspomnienia wypełniają demony niekiedy wręcz utrudniające życie. Były łzy, lęki, ogromne emocje.

Jak dziś, z perspektywy czasu i życiowych doświadczeń, bohaterowie
oceniają Powstanie Warszawskie?

– Każdego z moich bohaterów pytałam o sens Powstania. Nie lubią tego pytania, bo ono samo w sobie jakby
podważało ten sens. Ich ocena jest zawsze taka sama
– Powstanie było konieczne, musiało wybuchnąć. Dlaczego? Dzisiaj, po 71 latach, tak łatwo rozważać, liczyć broń,
amunicję, podejście aliantów i Stalina... We wrześniu
1939 r. moi rozmówcy po raz pierwszy spotkali się z niemieckim okrucieństwem. Przez pięć lat żyli w strachu,
bólu, głodzie i nędzy. Pozbawieni wolności, podstawowych
praw przysługujących człowiekowi, czekali na możliwość
walki. Kiedy w lipcu 1944 r. Armia Czerwona dochodziła
do Wisły, radio Kościuszko nadające z Moskwy nawoływało warszawiaków do walki. Słowa: To miasto zawsze
było waleczne, każdy powinien zabić jednego Niemca,
Armia Czerwona przyjdzie z pomocą – były jak hasła do
walki. Podobnie – ulotki zrzucane nad Warszawą: Chwytajcie za siekiery, łopaty, bijcie Niemca. Armia Polska idzie
wam z pomocą. Wycofujące się wojska niemieckie w opłakanym stanie przechodziły przez Warszawę. Uciekali
mieszkający tutaj Niemcy. Wszyscy czekali na tę chwilę
przez pięć lat. To powody, które wynikały z ludzkich emocji, ale przecież były te najważniejsze, związane z konkretną sytuacją i planami wojennymi. W czasie obchodów kolejnych rocznic uaktywniają się krytycy Powstania. Oczywiście, analizy są potrzebne, choćby dlatego, żeby powiedzieć: Nigdy więcej! Tylko przy okazji te komentarze,
czasem niedopuszczalne, są tak bardzo bolesne dla powstańców. Dla większości z nich 1 sierpnia zawsze będzie
dniem zwycięstwa i prawdziwej wolności.

– Kiedy tom już się ukazał, jedna z bohaterek powiedziała mi: – Ta książka pozwoliła nam przeżyć jeszcze raz
naszą młodość i przedłużyła nasze życie. Publikacja nie powstała na podstawie wywiadów, ale bardzo wielu rozmów.
Nie zadawałam pytań. Moi rozmówcy mówili to, o czym
najbardziej chcieli i ile chcieli. Do niektórych tematów,
zdarzeń wracaliśmy wielokrotnie. Godzinami oglądaliśmy
zdjęcia. Były wspólne spacery, widziałam i poznawałam
ich Warszawę. Zupełnie inaczej mówi się do obcego człowieka, który przyszedł z dyktafonem i zadaje pytania, inaczej, kiedy opowiada się przyjacielowi, osobie bardzo zaufanej. We wstępie do książki napisałam: Zrozumiałam,
że ram młodości nie wyznacza metryka urodzenia, ale nasz
stosunek do ludzi i siebie. Że największym dobrem są miłość
i przyjaźń, które nie umierają razem z bliskim człowiekiem.
Żyją w nas.

Czasem w książce padają bardzo ostre słowa. Jedna z bohaterek mówi
o sobie i swoich kolegach jako o „zwierzynie łownej”, jaką byli dla Niemców, ale też mówi się o trudnych dla bohaterów Warszawy czasach
powojennych...

– Przez pięć lat okupacji trzeba było żyć tak, aby przeżyć, godnie przeżyć. Niemcy odzierali ludzi z człowieczeństwa. Skazywali Polaków na śmierć według własnego kaprysu i humoru. Każdy z moich bohaterów doświadczył
w czasie okupacji czegoś bolesnego, upokarzającego, kogoś
opłakiwał... Pani Ula przeżyła śmierć swoich przyjaciół
w akcji pod Celestynowem, zginął jej narzeczony. Pan Sławek za przejście na dworcu drzwiami dla Niemców został
mocno pobity. Pani Maria była świadkiem, jak Niemiec
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Fot. M. Myszaka

Od Powstania Warszawskiego minęło 71 lat, a jednak – czytając
wspomnienia – wydaje się, że jesteśmy świadkami rozmowy, która
toczy się między bardzo młodymi ludźmi, tak jakbyśmy znaleźli się
w roku 1944...

Małgorzata Czerwińska-Buczek podpisuje książkę
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Ziu w Warszawie
Piotr Bartnik

Do stłumienia Powstania Warszawskiego Niemcy wprowadzili 17 sierpnia 1944 r.
m.in. 638 Baterię Artylerii Lądowej (Heeres Artillerie Batterie 638), wyposażoną
w samobieżny moździerz typu Karl (Gerät 040) kalibru 600 mm. Był to jeden
z sześciu oddanych do użytku niemieckiej armii takich pojazdów (wersja 041 miała
kaliber 540 mm). Poszczególnym egzemplarzom nadano imiona bogów nordyckich.
Moździerz, który został użyty w 1944 r. w Warszawie, nosił imię Ziu

S

tanowisko bojowe wyposażonej w napęd gąsienicowy i poruszającej się z prędkością 10 km na godzinę
maszyny ulokowano na Woli, niedaleko pomnika
gen. Józefa Sowińskiego. Miejsce postoju moździerza było
wybetonowane. Stąd pojazd wyjeżdżał – samodzielnie –
na pozycję bitewną (siła odrzutu przy prowadzeniu ognia
z płyty betonowej pokruszyłaby podłoże, płyta mogłaby
poza tym uszkodzić zawieszenie). Po ustawieniu kierunku
ostrzału podnoszono koła jezdne lawety, wanna (kadłub)
pojazdu osiadała na podłożu i rozpoczynano prowadzenie
ognia. Liczba strzałów wahała się od 6 do 12 na godzinę.

Moździerz wystrzeliwał pociski o masie 2,17 t na odległość 2,8 km. Z racji mało skutecznego zasięgu zastąpiono
je wkrótce nabojami o masie 1,25 t, co pozwalało osiągać
cele odległe o 4,6 km (tych użyto w sierpniu 1944 r.).
W późniejszym czasie wydłużono lufę, zmniejszając kaliber do 540 mm, co zwiększyło zasięg aż do 10,7 km. Różnica między pociskami 2,17 a 1,25 t polegała na zamianie
charakteru pocisku z przeciwbetonowego na pocisk z ładunkiem burzącym 384 kg, co nie tylko zwiększyło skuteczny zasięg, ale też ułatwiło transport oraz skróciło czas
ładowania. Lufa mogła być ustawiana na pozycji bojowej
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Moździerz Ziu prowadzący ostrzał Starego Miasta z parku Sowińskiego na Woli

Nie są znane wszystkie miejsca trafień Ziu. Wystrzelono prawdopodobnie kilkadziesiąt pocisków, które –
przeznaczone do rozbijania żelbetowych stropów kilkumetrowej grubości (!) – najczęściej nie wybuchały, bo…
ich zapalniki nie natrafiały w warszawskich budynkach
na odpowiedni opór. Zdarzało się, że materiał ze znalezionych niewybuchów powstańcy wykorzystywali do
produkcji własnych granatów.
Analizując miejsca i liczbę wydobytych w Warszawie
niewybuchów kalibru 600 mm, można założyć, że ogień
moździerza kierowany był na ściśle określone cele, m.in.
na siedzibę KG AK. Pierwszy udokumentowany niewybuch to efekt strzału w budynek restauracji Adria
(18 sierpnia 1944 r.). Pocisk ten, bez płaszcza balistycznego, eksponowany jest dzisiaj na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Inne uderzenie – w budynek Prudentialu
przy placu Napoleona (ob. Powstańców Warszawy) – sfotografował 28 sierpnia 1944 r. Sylwester Braun, ps. Kris.
Ładunek trafił w obiekt nieznacznie oddalony od gmachu
PKO na rogu Świętokrzyskiej i Jasnej, gdzie od 26 sierpnia do 4 września 1944 r. znajdowała się KG AK. Na zdjęciach widać niesamowitą siłę eksplozji.
Dla wydobytego przy Hożej, róg ulicy Skorupki, jeszcze jednego niewybuchu trudno określić cel. Tu istotne
mogły być zabudowania fabryki serów przy ul. Hożej 51,
gdzie funkcjonowała tzw. jajczarnia – wytwórnia broni,
m.in. granatników. W latach 60. byłem z kolei świad-
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w zakresie do 70° w pionie i 2,5° w poziomie, przy spełnieniu określonych warunków dotyczących gęstości i wilgotności powietrza, siły wiatru i właściwości gleby. Po ich
określeniu odpowiednio korygowano ustawienie kąta lufy,
aby uzyskać wymagany zasięg. Miejsce postoju i ślady przejazdu sprzętu z betonowej płyty na pozycje bitewne są widoczne na zdjęciach lotniczych z 1944 r.

Uderzenie pocisku z moździerza Ziu w gmach Prudentialu 28 sierpnia 1944 r.,
sfotografowane przez Sylwestra Brauna, ps. Kris

kiem ewakuacji okolicy placu Krasińskich spowodowanej odsłonięciem niewybuchu pocisku z Ziu przez kierowcę koparki. Strzał skierowany został w tym przypadku
– być może – w stronę budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Długiej 7, gdzie od 13 do 26 sierpnia
mieściła się KG AK.
Dwa inne pociski zostały znalezione podczas budowy
pierwszej linii metra: jeden w okolicy gmachu PAST-y,
drugi na ulicy Świętokrzyskiej w rejonie Marszałkowskiej.
Można założyć, że obydwa wymierzone były w budynek
centrali telefonicznej po zdobyciu go przez oddziały AK
(20 sierpnia 1944 r.). Potężny ślad po eksplozji od strony
zachodniej widać na powojennym zdjęciu obiektu. Miejsce ostatniego znalezionego niewybuchu (z 28 sierpnia
2012 r.) to wykop drugiej linii metra przy placu Powstańców Warszawy. W tym przypadku pocisk prawdopodobnie przeleciał obok albo nad budynkiem Prudentialu.

Wybrane cztery miejsca uderzeń
pocisków Ziu (od góry do dołu):
– ok. 4400 m do miejsca
upadku przy skrzyżowaniu
ulic Miodowej i Długiej,
– ok. 3920 m do budynku PAST-y
przy ulicy Zielnej,
– ok. 4320 m do budynku
Prudentialu przy placu Napoleona
(dziś Powstańców Warszawy),
– ok. 4190 m do budynku
restauracji Adria
przy ulicy Moniuszki
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Moździerz typu Karl (Gerät 040) kaliber 600 mm
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W swojej książce Krew i żelazo. Niemiecki podbój Sewastopola 1941-1942 (DW Bellona, Warszawa 2007)
C. G. Sweeting podaje, że Niemcy w sierpniu i wrześniu
1944 r. wykorzystywali w Warszawie dwa lub trzy moździerze Gerät 040 o imionach: Adam, Loki oraz Ziu.
Stąd wniosek Sweetinga, że Niemcy użyli moździerzy
o kalibrze zarówno 600, jak i 540 mm. Brakuje jednak
poparcia dla tej tezy w istniejących dokumentach i publikacjach dotyczących niemieckiego uzbrojenia w trakcie
Powstania. Kronika filmowa Die Deutsche Wochenschau
(nr 731 z 6 września 1944 r.) pokazuje w akcji moździerz
Ziu prowadzący ogień ze stanowiska w parku Sowińskiego na Woli. Niemcy z pewnością pochwaliliby się użyciem dwóch (albo trzech) sztuk tej nowoczesnej broni,
gdyby rzeczywiście nią dysponowali. Publikowane na
stronie World War II Database zdjęcie podpisane Trzy samobieżne haubice przygotowujące się do ostrzeliwania Warszawy, sierpień-wrzesień 1944 przedstawia trzy moździerze z lufami kalibru 540 mm, ale prawdopodobnie na
poligonie w Hillersleben, gdzie w październiku 1944 r.
testowano pociski przeciwbetonowe. Wszystkie znalezio-

ne w Warszawie niewybuchy miały kaliber 600 mm. Skoro pociski o tym kalibrze wykazały taką zawodność,
to pociski kalibru 540 mm miałyby być bezawaryjne?
Wreszcie, stanowiska ogniowe dla trzech moździerzy
ostrzeliwujących Warszawę musiałyby być usytuowane
– ze względu na zasięg – niedaleko miasta (właściwie w jego granicach) i raczej na lewym brzegu Wisły z racji układu tras kolejowych. Znane stanowisko w parku Sowińskiego było położone niedaleko linii kolejowej i gdyby
moździerzy było więcej, to byłyby widoczne na zachowanych zdjęciach lotniczych miasta z okresu sierpień-październik 1944 r. Wersję, jakoby Niemcy wprowadzili
do walki baterię nr 428, a w dniu 10 września dokooptowali do niej jeszcze jeden moździerz kalibru 600 mm, uważam za nieuzasadnioną. Istnieją przekazy (nieudokumentowane) mówiące o dyslokacji w rejon Warszawy tego typu
broni, jednak już po dacie 10 października 1944 r.
Moździerz Ziu został zabrany z Warszawy 22 września
1944 r. Eksponowany jest obecnie w Muzeum Broni Pancernej w Kubince pod Moskwą. Rosjanie określają go
imieniem Adam.
REKLAMA
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Bilety do nabycia w kasach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Zwierzę w mieście

Nie krakać

na wrony!
Arkadiusz Szaraniec

Abigaile z wroną
Fot. D. Karp
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e do niedawna leśne ptaki przeprowadziły się gremialnie do miast.
Ich pisklęta, zanim jeszcze nauczą się
dobrze fruwać, opuszczają gniazda na
czubkach wysokich drzew. Poruszają
się na piechotę, kryjąc się w gęstwinie
krzaków. W miastach, na terenie parków czy skwerów, wykorzystują do tego
przeróżne zakamarki, także przestrzeń
pod zaparkowanymi samochodami.
Rodzice karmią je tam czym popadnie,
ale też bronią przed wrogami, a największymi są koty i psy.
W wypadku zagrożenia rodzice najpierw głośnym krakaniem starają się
spłoszyć intruza. Podlatują przy tym
coraz bliżej. Jeśli to nie skutkuje, a nieświadomy niczego wróg – np. przechodzień z psem – zbliża się coraz bardziej do kryjówki bezbronnego
pisklęcia, ich rozpaczliwe krakanie staje się coraz głośniejsze. W końcu zdesperowani rodzice przypuszczają atak
na głowę niczego nieświadomego przechodnia. Taka napaść rzadko jednak

Ptaki Hitchcocka w życiu, nie na ekranie!
Taki ton przybrały wpisy na e-łamach
znanych mediów społecznościowych.
Ich autorzy opisują budzące trwogę epizody,
kiedy to zostali zaatakowani przez „wielkie
ptaszyska”. Spokojnie, to wrony siwe bronią
swoich dzieci

kończy się dziobnięciem. Uwaga, wiele innych gatunków ptaków, także kosy i drozdy, właśnie w ten „naziemny”
sposób wychowuje i karmi swoje pociechy, ale są bardziej dyskretne, bo
słabsze od wron siwych.
Widziałem kiedyś,
jak para takich wron
wyciągnęła gdzieś
z zakamarków budynku... nietoperza,
podczas gdy inne polowały na drobne rybki zupełnie jak mewy.
Nie pogardzą też ślimakami i dżdżownicami. Ostatnio przy
skwerze Prusa dokarmiałem porcją
świeżego tatara takiego samotnego nielota wroniaka, bo marnie wyglądał, ale
odszedłem, kiedy pojawili się rozkrakani wniebogłosy rodzice.
Trudno lubić te drapieżne ptaszyska, choć godne podziwu są ich inteligencja i zdolność adaptacji. Każde

Elektroniczna wersja STOLICY: www.egazety.pl, www.warszawa-stolica.pl

z nich to pożarte kilogramy różnych
stworzeń, a także jaja i pisklęta innych
ptaków. Są mięsożercami – i już.
Ale „przy okazji” gangi wron, które
opanowały nasze, nie tylko warszawskie parki czyszczą je z różnych śmieci
i bronią przed plagą gryzoni.
Mysz im się nie prześlizgnie,
a co dopiero większy kąsek, czyli szczur. Darujmy im więc to
głośne krakanie, zostawmy ich
dzieci całe i zdrowe.
Fot. A. Szaraniec
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We wrześniu „Stolica” pisałA
W 1955 r. [nr 36]
Wisło kochana!

Już Bolesław Prus dostrzegał potrzebę
poprawienia wyglądu warszawskich
brzegów Wisły. Przez kolejne dziesięciolecia opracowywano plany, snuto kolejne wizje. Tak jak we wrześniu 1955 r.,
kiedy przyszłość prawobrzeżnych bulwarów odmalowała czytelnikom „Stolica”. Można śmiało powiedzieć – stwierdzano – że [ma on] wiele danych, aby
zostać najatrakcyjniejszym bulwarem
Warszawy. Zwracano uwagę na niższe
położenie w stosunku do skarpy warszawskiej, dzięki czemu, kiedy patrzymy
z bulwaru na lewy brzeg Wisły, widzimy spiętrzającą się na skarpie sylwetkę
miasta. Tymczasem wszystko wyglądało nie tak, jak powinno. Wał Miedzeszyński – wąska jezdnia, gdzie nawet
dwa pojazdy ledwo się mijały. Podobnie
na chodniku. A Wisła? Wisły nikt tam
nie widział, choć powinna być tuż, tuż.
Żeby to zmienić, planowano uporządkować zieleń, usunąć baraki, a rozbieralnie i schrony na kajaki i łodzie, zarówno przy plaży, jak i klubowe, mają się
znaleźć przy Wale pod tarasowo poszerzonymi w stronę Wisły chodnikami,
wykorzystanymi bądź jako tarasy kawiarniane, bądź widokowe z ławkami
dla wypoczynku spacerowiczów. Gdy pisano tamte słowa, założenia zrealizowano na zaledwie 500-metrowym odcinku, wyrównując teren. O reszcie
zapomniano. Szczęśliwie Wisła oddała
nam kilka plaż. Przynajmniej ona jedna
dba o nasz wypoczynek.

W 1965 r. [nr 36]
Paragrafy przed historię

Dziadunio Bristol będzie się wkrótce kosmetyzował, informował we wrześniu
1965 r. na łamach „Stolicy” Olgierd Budrewicz. Nie bez obaw o efekt zbliżających się zmian. Czy aby – notował –
zapowiedziana renowacja nie naruszy
tradycyjnego kształtu dzieła pana Władysława Marconiego? Czy pod działaniem ołówka, pędzla i kielni nie zniknie
jeden z ostatnich azylów atmosfery warszawskiego fin de siècle’u? Już wcześniej
zdołano oszpecić Salę Kolumnową,
a obniżeniem sufitu w Sali Malinowej
nr 8-9, sierpień-wrzesień 2015

pozbawiono [ją] powietrza. Aby uniknąć dalszych wpadek zaproszono ekspertów z Anglii. Jednak nawet mimo
ich porad dalej nie wiedziano, jak – na
przykład – przebudować ogródek.
Za największą stratę uznał jednak Budrewicz usuwanie z Bristolu starych
wind, którymi jeździli prezydenci i marszałkowie, które opisywano w powieściach, które żyją we wspomnieniach ojców i dziadków. Po pierwsze w kraju nie
było możliwości remontu dźwigów,
a po drugie przepisy nie dopuszczały
wykorzystywania podobnych mechanizmów! Co tam klimat, co tam historia.
Ważne, że urzędnik będzie kontent.
A najgorsze, że po dziś dzień nic się nie
zmieniło.

W 1975 r. [nr 39]
Syrena niezłomna

Hitlerowski okupant, mimo iż zdeptał
polskie symbole narodowe – pisała we
wrześniu 1975 r. „Stolica” – pozostawił
Syrenę herbową w roli znaku Warszawy.
Niemieccy naukowcy wręcz szukali jej
germańskiego rodowodu! Dr Karl
Grundmann, współautor propagandowej książki o Warszawie, wywodził Syrenę od rybackich zajęć jej dawnych
mieszkańców, kładąc nacisk na wpływy
żywiołu niemieckiego i okupacyjną, pruską wersję herbu z końca XVIII stulecia.
Niemieckie władze próbowały jednak
usunąć z herbu koronę, uważając, że nie
odpowiada ona aktualnej sytuacji. Przesyłano więc pismo za pismem, przerzucając się odpowiedzialnością. W efekcie
cała sprawa zaginęła w powodzi innych
problemów, a Syrena koronę zachowała.
Przez długi czas nienaruszone były
również jej dwa warszawskie pomniki,
dzisiaj niemi świadkowie czasów panowania „brunatnych siewców zła”, którzy jednak z nadwiślańską pół kobietą,
pół rybą wygrać nie potrafili.

W 1985 r. [nr 37]
Bo sport to zdrowie

Wiek XIX obok rozwoju przemysłu
oraz kolejnych wojen przyniósł wzmożone zainteresowanie sportem. W drugiej połowie stulecia w Warszawie powstał y pierwsze stowarzyszenia
popularyzujące aktywny tryb życia,
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a w szkołach rozpoczęto lekcje wychowania fizycznego – pierwotnie jako
przedmiot nadobowiązkowy. Początkowo, jak pisała we wrześniu 1985 r.
„Stolica”, nie wyglądało to najlepiej.
Dopiero pierwsze lata następnego stulecia zmieniły sytuację. Wtedy to wyróżniało się wzorowo zorganizowane
i prowadzone prywatne gimnazjum męskie Mariana Rychłowskiego. Tygodniowo odbywały się tu 2-3 lekcje gimnastyki dla każdej klasy. Lekcja trwała
50 minut i obejmowała: ćwiczenia rzędowe, ćwiczenia wstępne, skłon napięty,
zawieszenia i podpory, równowagę, ćwiczenia tułowia, pochody i ćwiczenia nóg.
Wiosną zajęcia przenosiły się do parku
Ujazdowskiego i nad Wisłę, gdzie grano w dwa ognie, przecinane wojsko, trzeciaka. Starsi uczniowie robili kilkakrotnie musztrę plutonu. Za każdym razem
młodzież wracała do szkoły ożywiona
i odprężona, bo – jak wiadomo –
w zdrowym ciele zdrowy duch.
Stare „Stolice” przeczytał
i skomentował Sebastian Pawlina

CBN Polona

Solna w kalejdoskopie zmian

Warszawa
na starej
fotografii

Jarosław Zieliƒski
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Gdyby nie europejskie stroje przechodniów i fragment okazałej kamienicy po
lewej stronie kadru, można by pomyśleć, że fotografię zrobiono w małym
miasteczku na Kresach Wschodnich albo przynajmniej bardzo daleko od centrum Warszawy. Tymczasem ukazane
na zdjęciu miejsce zajmuje dziś wschodnia jezdnia ruchliwej alei Jana Pawła II,
naprzeciw domu nr 32, w pobliżu narożnika Elektoralnej. Niegdyś była to
posesja nr 3 po zachodniej stronie ulicy
Solnej, która – aż pięciokrotnie węższa
od dzisiejszej arterii – ciągnęła się przed
wojną od Hal Mirowskich po ulicę
Leszno, czyli obecną aleję Solidarności.
Do dziś z zabudowy ulicy przetrwała
tylko jedna kamienica, pod numerem 38 (dawna Solna 16), odrestaurowana jako dom zaledwie trzypiętrowy,
o dwie kondygnacje niższy w stosunku
do stanu przedwojennego.
Zdjęcie wykonała w 1934 r. Helena
Kahlówna, dokumentalistka żydowskich enklaw miasta. Do takich właśnie
miejsc należała Solna, obejmująca duży
fragment zachodniego śródmieścia między Grzybowem a Lesznem. Zabudowa
ulicy w roku 1784 składała się z 17 domów i dworków drewnianych, głównie
parterowych, i tylko jednego budynku
murowanego. W następnym stuleciu
stawiano tu już tylko kamienice, które

po 1900 r. osiągały wysokość nawet sześciu kondygnacji. Fragment jednej z takich czynszówek, trzypiętrowej, o niebanalnym, neorenesansowym kostiumie
i okładzinie z czerwonej licówki, widać
po lewej stronie zdjęcia. Budynek w narożniku zwieńczony był stożkowym
hełmem. Pierzeje ulicy nigdy nie uzyskały jednolitego charakteru, tu i ówdzie rażąc drastycznymi kontrastami
wysokości domów. Dysonanse miejscami tonowano nadbudową starych obiektów lub ich wymianą na wyższe. Mimo
wąskości ulicy zmieściły się na niej dwa
torowiska tramwajowe, ale dla innych
pojazdów, głównie konnych, pozostało
już niewiele miejsca. W zwarcie zabudowanym śródmieściu ludzie poruszali się
jednak głównie pieszo.
Plany miasta i spisy nieruchomości
sporządzone do 1867 r. niezmiennie
ukazują drewnianą zabudowę posesji
oznaczonej numerem hipotecznym 812.
Tymczasem widoczny na fotografii parterowiec z mieszkalnym poddaszem
wygląda na murowany (w epoce powstania styczniowego przy Solnej budowano już kamienice o nawet dwóch piętrach!). Nie można być jednak pewnym
rzetelności w aktualizacji wspomnianych materiałów źródłowych, w związku z czym datowanie domu na lata
przed 1870 r. wydaje się uzasadnione.
W tamtym czasie właścicielem posesji
był Jojze Irlicht. Murowany dom widać

na planach Lindleyowskich z lat 90.,
gdy nieruchomość pozostawała w rękach Leona Rozengarta. Żydowskie nazwiska są także na szyldach, prymitywnych, ręcznie malowanych. To one
właśnie, wraz z drewnianymi okiennicami sklepów, nadają budynkowi wzruszająco małomiasteczkowy charakter.
Informują, że na posesji w 1934 r. znajdował się skład węgla, sklep żelazny
B. Łuckiego oferujący okucia, dwa
warsztaty szewskie z obuwiem „na obstalunek”, sklepik z galanterią i artykułami piśmienniczymi O. Arbejtmana
oraz skład win i wódek I. Cynamona.
Zwraca uwagę artystycznie kuty wysięgnik z doczepionym doń wielkim kluczem. Wisi nad wejściem do warsztatu
szewca, był więc może pozostałością po
wcześniejszym warsztacie ślusarskim.
Tylko jeden z widocznych w kadrze
mężczyzn, stojący przed sklepem żelaznym, nosi żydowski chałat i kaszkiet.
Ten tradycyjny ubiór szybko zanikał
w ostatniej przedwojennej dekadzie. Zagłady miasta nie doczekał także sam budynek. W roku 1937 zastąpiono go czteropiętrową nowoczesną kamienicą.
Należała do Ludwika Nowakowskiego,
właściciela magazynu ubiorów męskich
ulokowanego w przyległym domu narożnym. Czynszówka, zaprojektowana
przez Bolesława Żurkowskiego, przetrwała wojnę i została zburzona dopiero
podczas przebijania trasy N-S.
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