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wersytetu Warszawskiego w międzyna-
rodowym rankingu najlepszych uczel-
ni świata Academic Ranking of World 
Universities, zwanym szanghajskim. 
Warszawska uczelnia zajęła pozycję bli-
ską 300. miejsca. 

 Turystyka wzmocniła PKB stolicy 
w 2016 r. o ponad 15 mld zł. W ubie-
głym roku odnotowano 9,6 mln przy-
jazdów turystów, w tym 2,7 mln wizyt 
cudzoziemców. Turyści najczęściej od-
wiedzają Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Stare Miasto, Łazienki Kró-
lewskie, PKiN oraz Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN.

 Odcinek bulwaru nadwiślańskiego 
między mostem Świętokrzyskim a Ślą-
sko-Dąbrowskim będzie nosił imię 
gen. George’a Smitha Pattona, amery-
kańskiego dowódcy z czasów drugiej 
wojny światowej. Do tej pory odcinek 
między mostem Poniatowskiego a Ślą-
sko-Dąbrowskim był bulwarem im. Boh-
dana Grzymały-Siedleckiego, społeczni-
ka, autora książek o Warszawie. 

 W ciągu ostatnich dwóch lat ruch ro-
werowy w Warszawie wzrósł o 40%. Re-
kord padł 15 sierpnia – Nadwiślańskim 
Szlakiem Rowerowym w rejonie Solca 
przejechało 11 498 rowerzystów.

 Rozpoczyna się rewitalizacja gmachu 
dawnego Zakładu Wychowawczego 
Warszawskiej Gminy Starozakonnych 
im. Michała Bergsona przy ul. Jagielloń-
skiej 28, czyli siedziby teatru Baj i przed-
szkola nr 183. Budynki zostaną wyłączo-
ne z użytkowania na czas remontu, który 
potrwa do sierpnia 2019 r., a teatr wy-
rusza w podróż ze swoimi spektaklami 
po Polsce i świecie.

 Zakończyła się budowa długo oczeki-
wanej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 
Marsa na odcinku od ulicy Żołnierskiej 
do Ilskiego. Prace wykonano przed cza-
sem, jest zatem jeszcze okazja, by w ostat-
nie ciepłe dni wybrać się na dwóch kół-
kach do zielonego Rembertowa. 

 Blisko tysiąc dzieci z najuboższych ro-
dzin diecezji warszawsko-praskiej przy-
witało nowy rok szkolny z plecakami ze 
szkolną wyprawką przekazanymi przez 
diecezjalny Caritas. Akcja odbyła się 
w ramach ósmej edycji ogólnopolskiej 
kampanii Tornister Pełen Uśmiechów.

Warszawiaków, zwłaszcza tych na 
rowerach, ucieszyła wiadomość: 

budowa kładki pieszo-rowerowej pod 
mostem Łazienkowskim zakończona! 
Kilkusetmetrowa stalowa konstruk-
cja została podwieszona pod mostem, 
po obu stronach Wisły są przyczółki. 
Północna trasa jest przeznaczona dla 
rowerzystów i pieszych, południowa – 
tylko dla rowerzystów. Na lewym brze-
gu krańce kładki łączą się ze ścieżkami 
rowerowymi na Cyplu Czerniakow-
skim, a na prawym brzegu ze ścieżką 
rowerową wzdłuż Wału Miedzeszyń-
skiego. Dodatkową kładkę wybudo-
wano nad Wałem Miedzeszyńskim, 
po północnej stronie węzła Trasy Ła-

zienkowskiej – łączy się ona ze ścieżką 
rowerową wzdłuż alei Stanów Zjedno-
czonych. Jest też możliwość zjazdu na 
plażę i ścieżkę rekreacyjną na prawym 
brzegu Wisły. 

Nowe kładki sprawdzają się zarów-
no w dzień słoneczny, jak i w niepo-
godę – są zadaszone, oświetlone, ma-
ją drogowskazy. Sami sprawdziliśmy! 
Nowa przeprawa rowerowa jest już szó-
stą łączącą dwa brzegi Wisły – przy ro-
snącej liczbie stacji i rowerów Veturilo 
apologeci jazdy samochodem mają co-
raz mniej argumentów, by kurczowo 
trzymać się swoich maszyn. Najwyż-
szy czas wskoczyć na dwa kółka. 

My polecamy gorąco!

Rowerem przez Wisłę
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 Rada Miasta przeznaczyła 5 mln zł 
na rewitalizację tzw. kompleksu młyń-
skiego Michla przy ulicy Objazdowej na 
Michałowie. We wpisanym do rejestru 
zabytków dawnym spichlerzu z prze-
łomu XIX i XX w. powstanie Praski 
Dom Rzemiosła. Obiekt długo czekał 
na swoją szansę; szkoda, że nie docze-
kał się jej sam młyn zburzony pod ko-
niec 2015 r. w związku z budową Trasy 
Świętokrzyskiej.

 Latem na Trakcie Królewskim, Rynku 
Starego Miasta i przed Centrum Wie-
lokulturowym na placu Hallera moż-
na było odpocząć przy wolno stojących 
stolikach z krzesełkami. Szkoda, że ten 
świetny projekt, przełamujący pokutu-
jący w stolicy od czasów PRL niedosta-
tek miejsc do odpoczynku w przestrzeni 
miasta, kiedy to obywatel miał być w cią-
głym ruchu – w drodze do pracy, szkoły 
lub na zebranie – zakończył się 15 wrze-
śnia. Apelujemy o przedłużenie stoliko-
wego sezonu!

 1 września ruszyła druga edycja na-
boru wniosków do m.st. Warszawy na 
przyszłoroczne modernizacje kotłowni 
połączone z likwidacją kotłów i pieców 
węglowych. Można ubiegać się o dotację 
od 7 do 20 tys. zł.

 W warszawskim zoo przyszły na świat 
pierwsze w historii tej placówki szpaki 
balijskie. To wyjątkowe wydarzenie – 
gatunek ten jest krytycznie zagrożony 
wyginięciem.

 Od 6 września można znów zwiedzać 
Muzeum Farmacji – w odnowionych 
wnętrzach przy ul. Piwnej 31/33 zoba-
czymy apteczne meble, naczynia, narzę-
dzia, medykamenty, a wśród nich leki, 
narkotyki i trucizny. Muzeum Farmacji 
nosi imię mgr farm. Antoniny Leśniew-
skiej, założycielki pierwszej na świecie 
apteki zatrudniającej wyłącznie kobiety, 
w latach 1934-1937 właścicielki apteki 
przy ul. Marszałkowskiej 72. 
  Miasto zaprasza warszawiaków, którzy 
ukończyli 65 lat, są na stałe lub czasowo 
zameldowani w stolicy i rozliczają poda-
tek dochodowy w warszawskich urzę-
dach skarbowych na bezpłatne szcze-
pienia przeciwko grypie. Akcja trwa 
do 8 grudnia – w 176 przychodniach 
(lista na: um.warszawa.pl).

Zły czas dla warszawskich zabytków
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków nie miało szczęścia do swoich sze-

fów. Ani Ewa Nekanda-Trepka, ani Piotr Brabander w odczuciu warszawiaków 
nie otaczali zabytków zbyt troskliwą opieką. Za czasów ich dyrektorowania wiele 
obiektów zostało przez deweloperów samowolnie zniszczonych, decyzją urzędową 
poddanych rozbiórce bądź przebudowie niekorzystnej dla substancji zabytkowej, 
oszpeconych nadbudową. Po latach nienajlepszej passy dla warszawskich zabytków 
funkcję szefa BSKZ powierzono pasjonatowi, społecznikowi, pełnemu zapału hi-
storykowi sztuki Michałowi Krasuckiemu. 

Działania nowego dyrektora BSKZ spotykały się z aprobatą i aplauzem miesz-
kańców Warszawy. Jak na ironię decyzją wojewody mazowieckiego kompetencje 
stołecznego konserwatora zostały ograniczone – 31 lipca Zdzisław Sipiera wypo-
wiedział porozumienie podpisane w 2003 r. przez prezydenta Warszawy Lecha 
Kaczyńskiego z ówczesnym wojewodą, na mocy którego stołecznemu konser-
watorowi zabytków powierzono opiekę nad większością zabytków w Warsza-
wie, w tym w zakresie wydawania pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty 
budowlane wokół zabytków, zgód na wycinkę drzew, opiniowania lokalizacji 
pomników. 1 listopada 2017 r. porozumienie z 2003 r., z aneksem z 2005 r., 
przestanie mieć ważność, obowiązki w powyższych zakresach przejmie woje-
wódzki konserwator zabytków, a stołeczny konserwator odpowiedzialny będzie 
jedynie za przyznawanie dotacji na prace renowacyjne przy zabytkach, prowa-
dzenie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami oraz za 
działania edukacyjne.

Decyzja wojewody mazowieckiego jest dla nas niezrozumiała, zwłaszcza że za-
równo wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki, jak i stołeczny 
konserwator zabytków Michał Krasucki w swoich wypowiedziach mocno pod-
kreślają bardzo dobrą współpracę i zgodne zrozumienie interesu warszawskich 
zabytków. Decyzja wojewody budzi nasz niepokój, tym bardziej że, jak można ła-
two przewidzieć, spowoduje dezorganizację pracy obu biur konserwatorskich, wo-
jewódzkiego i stołecznego, na najbliższe miesiące, a może i lata. Z pewnością nie 
odbędzie się to bez szkody dla zabytków tak Warszawy, jak i całego Mazowsza. 

 
Ewa Kielak Ciemniewska
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Gmach dawnej Krajowej Kasy Oszczędności w Warszawie u zbiegu ulic Zgoda i Złotej, zrealizowany w 1901 r.
według projektu Stefana Szyllera, rozbudowywany od 2013 r. za zgodą ówczesnego konserwatora zabytków
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Co nam budują

Warszawski rynek mieszkaniowy już drugi rok trzyma się bardzo dobrze. W ostatnim półroczu liczba transakcji 
osiąga poziomy najwyższe z notowanych w ostatnim dwudziestoleciu. Rosnącemu popytowi sprzyjały dość sta-

bilne ceny, niskie stopy procentowe, stosunkowo łatwo dostępne kredyty, wzrost zarobków, a także osiągnięcie zdolności 
kredytowej przez osoby urodzone w latach 80., a więc w czasie wyżu demograficznego. Jak długo utrzyma się ten trend? 
Jarosław Szanajca, prezes firmy wyspecjalizowanej w warszawskiej mieszkaniówce, dostrzega powolną tendencję do wzrostu 
cen mieszkań i, niestety, znaczący wzrost cen gruntów pod przyszłą zabudowę. Po prostu w Warszawie jest już coraz mniej 
wolnych terenów, a apetyty deweloperów rosną. Obecnie buduje się bardzo dużo mieszkań. Jak podaje GUS, od początku 
bieżącego roku deweloperzy w Polsce wystąpili o pozwolenia na budowę prawie 40% mieszkań więcej niż w tym samym 
czasie rok temu, poprawiając o 20 tys. mieszkań ostatni rekord, odnotowany w 2007 r. Również rekordowo dużo mieszkań 
oddaje się pod użytkowanie. Najwięcej mieszkań buduje się i sprzedaje w tzw. segmencie średniego standardu, przy czym 
deweloperska oferta jest bardzo elastyczna – od dwudziestokilkumetrowych mikroapartamentów za niecałe 200 tys. zł 
do mieszkań o wielkich powierzchniach, na które nieraz składają się dwa lub trzy lokale dowolnie łączone. W Warszawie 
swoisty boom budowy mieszkań obserwujemy na Woli, Grochowie, Pradze-Północ, Targówku i Mokotowie. 

Przyspieszenie na rynku mieszkaniowym

Budowa kameralnego osiedla pod nazwą Apartamenty 
Park Szczęśliwicki zacznie się lada dzień, ale firma Dom 

Development już sprzedaje w nim mieszkania. Powstanie 
tu 46 mieszkań w czterech niewielkich budynkach, któ-
re reprezentować będą standard bardziej luksusowy. Ceny 
za metr kwadratowy kształtują się od 10 500 do 16 800 zł. 
W garażu podziemnym przewidziano 57 miejsc garażo-
wych. Cena miejsca standardowego to 44 000 zł, a miejsca 
ze schowkiem – 56 000 zł. Teren inwestycji będzie chro-
niony całodobowo, a wszystkie lokale zostaną wyposażo-
ne w wideodomofony. Cenę w tym przypadku wyznacza 
nie tylko jakość użytych materiałów i wykończenia (wy-
kładziny ze szlachetnego piaskowca, balustrady z bezpiecz-
nego, hartowanego szkła), ale też lokalizacja – przy parku 
Szczęśliwickim.

Największa stołeczna firma budująca mieszkania Dom 
Development chwali się w tej chwili 38 projektami 

na terenie Warszawy, przy czym po obu stronach Wisły 
w budowie jest prawie 4700 mieszkań, blisko 7000 jest 
w fazie przygotowania inwestycji, a jeszcze w tym ro-
ku rozpocznie się budowa ponad 1650 lokali. Najwięcej 
mieszkań deweloper oferuje w osiedlach Premium (700) 
i Marina Mokotów (760), a w osiedlach Wilno i Żoliborz 
Artystyczny przybędzie ponad 1700 mieszkań w każdym. 
Najnowsze realizacje firmy to m.in. projekt Dom na Bar-
tyckiej – dopiero co rozpoczęty kameralny obiekt o wy-
sokości od trzech do pięciu pięter, przewidziany na 131 
lokali od 29,6 do 113,4 m2. Każde mieszkanie będzie mieć 
balkon lub ogródek w cenie mieszkania. Ceny za metr 
kwadratowy kształtują się od 7470 do 9350 zł. W Domu 
na Bartyckiej przewidziano 178 miejsc garażowych. Cena 
miejsca standardowego to 34 000 zł, a miejsca ze schow-
kiem – 44 000 zł. W ofercie znajduje się ponadto 17 ko-
mórek lokatorskich w cenie 14 000 zł. 

Projekt osiedla powstał w pracowni DAP Piątek, któ-
ra jest autorem m.in. osiedla Wille Lazurowa czy Derby. 
Przyszli mieszkańcy otrzymają klucze do mieszkań już 
w czwartym kwartale 2018 r.

Wizualizacja osiedla Bartycka

Wizualizacja osiedla Apartamenty Park Szczęśliwicki
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Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – 
Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego

Ratusz ogłosił trzecią edycję Nagrody Architektonicznej 
Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze obiekty i wy-

darzenia 2016 r., które zostaną wybrane przez profesjonalne 
12-osobowe jury i mieszkańców miasta. 

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy 
za rok 2016 zostanie przyznana w sześciu kategoriach: 

• najlepszy budynek użyteczności publicznej, 
• najlepszy budynek komercyjny, 
• najlepszy obiekt mieszkalny, 
• najlepsza rewitalizacja, 
• najlepsza przestrzeń publiczna, 
• najlepsze wydarzenie architektoniczne.

Listę nominowanych obiektów poznamy 17 paździer-
nika br., wtedy też rozpocznie się internetowy plebiscyt 
mieszkańców, którzy będą mogli oddać swój głos na jed-
nego z kandydatów.

W październiku odbędą się również spacery architekto-
niczne po obiektach nagrodzonych w ubiegłych edycjach 
nagrody. 

Będzie można zwiedzić m.in. Bibliotekę Publiczną 
m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Ma-
zowieckiego i osiedle Żoliborz Artystyczny (3. etap). Za-
interesowanych oprowadzą twórcy – przedstawiciele na-
grodzonych zespołów autorskich. 

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy  
po raz trzeci

Wyniki zostaną ogłoszone 9 listopada podczas uroczy-
stej gali konkursowej. Nagrodzeni projektanci otrzymają 
statuetki i dyplomy, a zdobywcy Grand Prix i nagrody pu-
bliczności – nagrody pieniężne. Organizatorem konkursu 
i fundatorem nagrody jest prezydent m.st. Warszawy. Na-
groda jest przyznawana we współpracy z Oddziałem War-
szawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, partne-
rem merytorycznym wydarzenia.

Kandydatury można zgłaszać do 18 września br. za po-
mocą elektronicznego formularza, dostępnego na stro-
nie: nagroda-architektoniczna.pl.
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W 2002 r. Oddział Warszawski Towarzystwa 
Urbanistów Polskich opublikował książkę 
Krajobraz architektoniczny końca XX wie-
ku, pod redakcją Stanisława Gzella, a w niej 

tekst piszącego te słowa o historycznych placach stolicy. 
Omówiono w nim, w nawiązaniu do wcześniejszych publi-
kacji, w tym eseju profesorów Piotra Biegańskiego i Wła-
dysława Tatarkiewicza w „Kronice Warszawy” z 1970 r., 
stan zagospodarowania ośmiu ważnych historycznych pla-
ców Warszawy: Saskiego (Piłsudskiego), Teatralnego, Ban-
kowego, Żelaznej Bramy, Grzybowskiego, Dąbrowskiego, 
Małachowskiego oraz Krasińskich, „tworzących [...] histo-
rycznie ukształtowany i ciągle wyrazisty układ przestrzen-
ny wokół Ogrodu Saskiego”, a także placu Trzech Krzyży 
i placu Defilad. Mimo że ogólna opinia o ich zagospoda-
rowaniu była dość krytyczna – na większości dominowała 
funkcja komunikacyjna, zwłaszcza parkowanie – to ocze-
kiwania autora były optymistyczne, oparte na założeniu, 
że place zostaną prędzej czy później urządzone jako prze-
strzenie publiczne o najwyższej jakości. Ten optymizm był 
wsparty cytatem – mottem wcześniejszego tekstu o stołecz-
nych placach – z katalogu wystawy Warszawa i jej miesz-
kańcy 1945-1956 (Muzeum m.st. Warszawy, listopad 1995): 
„Miasta są kształtowane zarówno przez ludzkie potrzeby, 
jak przez ludzkie poglądy. Z pustki wszakże można zrobić 
wszystko”. 

Jeszcze	o	placach	warszawy

W październiku 2002 r. weszła w życie obecna Usta-
wa o ustroju m.st. Warszawy, która nadała stolicy sta-
tus miasta na prawach powiatu (z dzielnicami) i przy-
wróciła jej możliwość stanowienia polityki przestrzennej 
oraz sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (w latach 1994-2002 były to uprawnienia 
stołecznych gmin-dzielnic). W 2005 r. Rada Warszawy 
przyjęła Strategię rozwoju miasta stołecznego Warszawy 
do 2020 r., w której znalazły się liczne zobowiązania do-
tyczące odnowy i zrewitalizowania elementów dziedzic-
twa historycznego, w tym placów i otaczającej je zabudo-
wy. W dokumencie zapisano m.in.: „Ważnym zadaniem 
jest [...] wyeksponowanie w strukturze przestrzennej 
miasta [...] siedmiu placów Warszawy: Piłsudskiego,  
Teatralnego, Bankowego, Małachowskiego, Dąbrowskie-
go, Grzybowskiego, Żelaznej Bramy”. Bardziej konkretnie 
zostały potraktowane place w dokumencie polityki prze-
strzennej – uchwalonym 10 października 2006 r. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta stołecznego Warszawy, prezentującym „po-
trzeby i poglądy” ówczesnych władz Warszawy dotyczące 
kształtowania miasta. Dokument zawiera m.in. następu-
jące stwierdzenia: „Warszawa posiada szereg wielkoprze-
strzennych założeń kompozycyjnych identyfikujących 
miasto. Niestety, większość z nich jest nieukończona lub 
zniekształcona przez późniejsze nieprzemyślane inwesty-
cje. Do ważnych zabytkowych założeń urbanistycznych 
i przestrzennych Warszawy należą: [...] siedem placów 
Warszawy – które pełniły funkcję ośrodka miejskiego – 
Bankowy, Teatralny, Piłsudskiego, Za Żelazną Bramą, 
Grzybowski, Małachowskiego oraz Dąbrowskiego, d. Zie-
lony. Pierwotne powiązania przestrzenne między nimi są 
znacznie zatarte, podobnie jak same place są zniekształ-
cone, często o niepełnych pierzejach, z dominacją funk-
cji komunikacji”. Określając kierunki zagospodarowania 
przestrzennego Warszawy, napisano m.in.: „Główne prze-
strzenie o charakterze reprezentacyjnym i ich powiązania 
tworzą: [...] zespół siedmiu placów wokół Osi Saskiej: plac 
Piłsudskiego, Teatralny, Bankowy, Małachowskiego, Dą-
browskiego, Grzybowski, Za Żelazną Bramą, a także plac 
Trzech Krzyży i Na Rozdrożu”. W stosunku do tego ro-
dzaju dziedzictwa historycznego sformułowano w Stu-
dium liczne wytyczne konserwatorskie, m.in. konieczność Zd
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Grzegorz A. Buczek
Od zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
stołecznego Warszawy z 2006 r., dotyczących najważniejszych stołecznych placów, upłynęły 
prawie trzy kadencje władz samorządowych. Po blisko 11 latach warto sprawdzić, jak samorząd 
warszawski zrealizował swoje decyzje dotyczące tych ważnych przestrzeni publicznych

Targ na placu Żelaznej Bramy, 1894 r.
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„zachowania lub odtworzenia elementów zabytkowego 
lub współczesnego układu urbanistycznego i kompozycji 
przestrzennej, zachowania lub odtworzenia relacji prze-
strzennych, rewaloryzacji historycznych układów urba-
nistycznych, zabudowy oraz zabytkowego zagospodaro-
wania terenu”. 

Niestety, żaden z historycznych placów nie został okre-
ślony w Studium jako „obszar przestrzeni publicznej”, 
co – zgodnie z przepisami Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym – oznaczałoby objęcie go obo-
wiązkowo miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, z jednoczesnym zakazem wydawania w jego 
granicach administracyjnych decyzji o warunkach zabudo-
wy, a więc gwarantowałoby udział społeczności w decydo-
waniu o jego kształcie – dzięki partycypacji w procedurze 
planistycznej. Place te są – co prawda – elementami ukła-
du tzw. głównych przestrzeni o charakterze reprezentacyj-
nym, co nie pociąga za sobą żadnych skutków dotyczących 
ich planowania i zagospodarowania, jednak w Studium 
określono „zamierzenia związane ze sporządzaniem pla-
nów miejscowych na podstawie kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego ze wskazaniem obszarów prioryte-
towych”, w tym „obszary o kluczowym znaczeniu dla [...] 
dziedzictwa kulturowego”, a wśród nich „Oś i założenie 
Saskie, siedem placów Warszawy wokół Osi Saskiej – Ban-
kowy, Teatralny, Piłsudskiego, Za Żelazną Bramą, Grzy-
bowski, Małachowskiego oraz Dąbrowskiego”.

Od cytowanych wyżej zapisów Studium dotyczących naj-
ważniejszych stołecznych placów upłynęło prawie 11 lat. 
Z pewnością tak ważne place, nawet jeśli nie zostały formal-
nie nazwane obszarami przestrzeni publicznej, powinny być 
objęte planami miejscowymi, m.in. dlatego, aby nie gospo-
darowano ich terenami przy pomocy powszechnie kryty-
kowanych decyzji o warunkach zabudowy, a także – a mo-
że przede wszystkim – aby o sposobie ich wykorzystania 
oraz jakości ich przestrzeni współdecydowali warszawiacy, 
uczestnicząc w dyskusjach i procedurach planistycznych. 
Tymczasem żaden z tych placów nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania, pomimo że procedury plani-
styczne obejmujące je ciągną się latami.

Najważniejszy dla historycznego układu placów jest bez 
wątpienia plan zagospodarowania przestrzennego Osi Sa-
skiej, sporządzany od października 2010 r. (chociaż odno-
śne prace planistyczne podejmowano już znacznie wcze-
śniej), z uchwaleniem prognozowanym dopiero na 2019 r., 
który obejmuje place Piłsudskiego, Teatralny, Żelaznej Bra-
my i Bankowy. Plan ten wciąż pozostaje w fazie koncepcji. 
Nie jest więc znany sposób rozstrzygnięcia bardzo licznych 
wniosków złożonych do niego na początku 2014 r., w tym 
zwłaszcza obszernych wniosków Koła Krytyki przy Od-
dziale Warszawskim SARP, które były opracowane na pod-
stawie serii dyskusji i seminariów, a które koncentrowały się 
na problemach zagospodarowania placu Piłsudskiego (Toż-
samość w przestrzeni publicznej Warszawy, Warszawa 2014). 
Nadal bez planistycznego rozstrzygnięcia pozostaje kwe-
stia ukształtowania zachodniej pierzei tego placu – czy-
li problem ewentualnej odbudowy pałaców Saskiego  
i Brühla – która swego czasu była planowana na setną 
rocznicę odzyskania niepodległości w 2018 r. Ani krzyż 
papieski odsłonięty w czerwcu 2009 r., ani – tym bar-
dziej – finalizowana kontrowersyjna nadbudowa Hote-
lu Europejskiego nie przesądzają przecież o docelowym 
kształcie tego być może najważniejszego w Polsce placu. 

...i w 2015 r. — betonowa pustynia: parking

Plac Bankowy przed 1939 r. 
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W konsekwencji braku planu place Bankowy i Teatral-
ny są nadal wielkimi parkingami i węzłami komunika-
cyjnymi. Nie podjęto też decyzji o dyskutowanych przed 
laty inwestycjach – np. o „domknięciu” północnej pierzei 
placu Bankowego, która miała według projektów rozwa-
żanych w 2001 r. stanowić rodzaj śródmiejskiej „bramy do 
Muranowa”, w pewnej analogii do północnej pierzei placu 
Krasińskich, czy o odtworzeniu kamienicy Mikulskiego 
na rogu Bielańskiej i Senatorskiej przy placu Teatralnym, 
co wydawało się przesądzone już kilkanaście lat temu. 
„Plac Żelaznej Bramy jest w zasadzie tylko adresem” – 
mówiono ponad 20 i 15 lat temu; do dziś nie podjęto de-
cyzji o jego – swego czasu mocno lansowanej – integracji 
z Ogrodem Saskim, m.in. przez zagłębienie ulicy Marszał-
kowskiej (z linią tramwajową). Odsłonięta na tym placu 
w listopadzie 2010 r. kopia waszyngtońskiego pomnika 
Tadeusza Kościuszki (notabene w miejscu dość paskudne-
go monumentu „utrwalaczy” władzy ludowej, zdemonto-
wanego już w 1991) nie pociągnęła za sobą dalszych dzia-
łań służących uatrakcyjnieniu tego niegdyś tak żywego 
placu. Paradoksalnie najważniejszą decyzją dotyczącą tej 
przestrzeni pozostaje zmiana historycznego kształtu placu 
w 1970 r. przez obrócenie o 78° pałacu Lubomirskich. 

Od sierpnia 2010 r. ślimaczy się procedura planu rejonu 
placu Grzybowskiego, jeszcze nawet niewyłożonego do 
publicznego wglądu, chociaż jego uchwalenie jest pro-
gnozowane na 2018 r. Plac ten miał jednak nieco szczę-
ścia, jako że po artystycznym happeningu „dotleniacza” 
w 2007 r. zagospodarowano tę przestrzeń zgodnie z wyni-
kami konkursu przeprowadzonego rok później. Realizacja 
najwyraźniej zyskała społeczną akceptację. Znacznie gorzej 
jest z jego bezplanową obudową – dominantą planu nie jest 
już kościół pw. Wszystkich Świętych, zaprojektowany przez 
Henryka Marconiego, a znacznie go przewyższający aparta-
mentowiec autorstwa Helmuta Jahna, jednak z niezłą prze-
strzenią publiczną w jego bezpośrednim otoczeniu. Do tego 
realizowany jest drugi wysokościowiec – w miejscu wybu-
rzonego niedawno modernistycznego budynku Teatru Ży-
dowskiego, autorstwa Bohdana Pniewskiego i Władysława 
Jotkiewicza, który dobrze wpisywał się w historyczne ga-
baryty północno-zachodniej pierzei placu, a który władze 
Warszawy zobowiązały się przecież objąć ochroną plani-
styczną, nadając mu – zapisem w Studium – status dobra 
kultury współczesnej.

Sporządzany od lutego 2009 r. plan okolic tzw. Ściany 
Wschodniej obejmuje m.in. place Małachowskiego i Dą-
browskiego oraz plac Trzech Krzyży (bez wschodniej i czę-
ściowo południowej pierzei). Po wyłożeniu jego projektu 
do publicznego wglądu, w końcu 2015 r., zarząd Oddziału 
Warszawskiego SARP w uwagach krytycznie ocenił brak 
czytelnego związku proponowanych w nim ustaleń z re-
zultatami konkursów architektonicznych z 2010 i 2014 r. 
dotyczących placów Małachowskiego i Trzech Krzyży, 
w przestrzeni których nadal dominują funkcje komuni-
kacyjno-parkingowe. Należy jednak wspomnieć o intere-
sującym pomyśle zawartym w projekcie planu, tj. odtwo-
rzeniu zabudowy w południowo-wschodnim narożniku 
placu Trzech Krzyży, czyli na działce po dawnym fronto-
wym budynku gimnazjum im. Królowej Jadwigi.

Skromne urządzenie placu Dąbrowskiego jest nadal 
niedostatecznie atrakcyjnym zagospodarowaniem prze-
strzeni publicznej dla otaczającej go intensywnej śródmiej-
skiej zabudowy mieszkaniowej. Wciąż brak jest jakiejkol-
wiek interesującej propozycji wykorzystania potencjału 
inwestycyjnego przy jego północnej pierzei (działka przed-
szkola), chociaż projekt planu przewiduje tam zabudowę 

Plac Piłsudskiego, 2017 r. 

Plac Grzybowski po rewitalizacji, 2015 r.

Plac Piłsudskiego, wizualizacja przygotowana przez pracownię GrupaM20, 2013 r.
Jedna z bardzo wielu propozycji zagospodarowania placu, jakie powstały w ciągu 
ostatnich 20 lat
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o zwartej pierzei z usługami. Uchwalenie planu dla tej 
przestrzeni przewiduje się na 2018 r., jednak termin ten 
wydaje się mało realny, gdyż w styczniu 2016 r. wniesiono 
doń bardzo liczne uwagi, które nadal pozostają nierozpa-
trzone (chociaż ustawowo określony termin upłynął już 
ponad półtora roku temu).

W tej sytuacji plac Krasińskich, mimo że położony w ob-
szarze pozbawionym planu (prac nad takim planem nawet nie 
rozpoczęto), wydaje się dość prawidłowo zagospodarowany, 
a jego atrakcyjność zwiększa bezpośrednia relacja z modelo-
wo zrewaloryzowanym – na podstawie wyników konkursu 
z 2011 r., które początkowo ostro krytykowano – Ogrodem 
Krasińskich. Niestety, tranzytowa komunikacja przebiegająca 
przez ten plac oraz niefortunny wjazd do podziemnego par-
kingu nie czynią go zbyt przyjaznym dla pieszych. Nie powra-
cano już natomiast w ostatnich latach do kontrowersyjnej idei 
zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki Instytutu 
Sztuki PAN w południowo-zachodnim narożniku placu, któ-
ra ograniczyłaby jego powiązanie z Ogrodem Krasińskich. 

Jak napisano we wspomnianych na wstępie tekstach o pla-
cach, temat placu Defilad „wcisnął się” między place histo-
ryczne ze względu na wznowienie prac nad planem miejsco-
wym. Od tamtego czasu uchwalono aż dwa plany: w marcu 
2006 r. i – uchylający ten pierwszy – w listopadzie 2010 r., 
przy czym ten drugi plan był już raz zmieniany, a obecnie 
trwa jego kolejna, fragmentaryczna, zmiana. Koparki miały 
wjechać w okolice PKiN już w 2005 r. – według słów ów-
czesnego prezydenta Warszawy – a zabudowa i zagospoda-
rowanie tego rejonu zostały zapisane w Programie nr 5.2.1 
Strategii rozwoju Warszawy pod nazwą Nowego Centrum 

Warszawy. Mimo to w sercu stolicy wciąż mamy ziejącą pust-
kę, która pozostaje jednym z największych wyzwań dla władz 
miasta – dotąd nie wbito tam nawet symbolicznej pierwszej 
łopaty. Reprywatyzacji nieruchomości w tym rejonie towa-
rzyszą przy tym skandale, które są zazwyczaj wskazywane ja-
ko główna bariera dla inwestycji, także publicznych. Konkurs 
na koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dla placu Defilad 
rozpisano w lipcu 2017 r. Wypada zaoszczędzić czytelnikom 
dywagacji na ten temat w tekście o placach historycznych.

Dlaczego władze Warszawy tak traktują najważniejsze hi-
storyczne place? Dlaczego ich niska jakość nie jest tematem 
szerokiej publicznej dyskusji i społecznej presji na ich ukształ-
towanie, na dobre zaplanowanie, odpowiadające ich znacze-
niu oraz potrzebom mieszkańców i licznych przyjezdnych? 
Zapewne odpowiedź na to dali już w 1970 r. profesorowie 
Biegański i Tatarkiewicz, pisząc: „Miasta są kształtowane za-
równo przez ludzkie potrzeby, jak przez ludzkie poglądy”.

Grzegorz A. Buczek – architekt-urbanista, członek SARP, TUP 

Plac Teatralny, ok. 1900 r. 

Warszawiacy chcą powrotu zieleni na plac Teatralny
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To jedna z najciekawszych ulic Śródmieścia. Po-
dobnie jak przy Foksal, Poznańskiej czy Moko-
towskiej ocalało tu wyjątkowo dużo z dawnej 
atmosfery miasta, a w oprawie tworzonej przez 

dawne kamienice toczy się współczesne życie. 
Wilcza miała wiele szczęścia. W czasie Powstania War-

szawskiego nie była tak dotkliwie zbombardowana jak są-
siednia Wspólna. Nie toczyły się tu zaciekłe walki, zaś po 
kapitulacji miasta ulica nie została w całości ograbiona 
i spalona przez Niemców. Po wojnie ominęły ją z kolei de-
strukcyjne plany przebudowy Śródmieścia. Budynki wy-
palone w 1944 r. odbudowano. W miejscu innych stanęły 
współczesne plomby, nie zaś osiedla mieszkaniowe o luźnej 
zabudowie. Spacer Wilczą daje pewne wyobrażenie o tym, 
jak mogłoby wyglądać warszawskie Śródmieście, gdyby nie 
zniszczenia wojenne i późniejsza przebudowa miasta. Od-
najdujemy tu świat dawnych 
kamienic. Wielkie mieszkania 
są często wypełnione starymi 
meblami. Z drewnianych kla-
tek schodowych w oficynach, 
z niedużych lokali i sklepów, 
do których wchodzi się schod-
kami, czy z podwórek studni – 
jeszcze kilkanaście lat temu 
mrocznych, a dziś coraz częściej zadbanych – dochodzą 
nieznane gdzie indziej zapachy. Można tu wejść do starego 
przejazdu bramnego, ozdobionego eklektycznymi dekora-
cjami, a z niego na paradną klatkę schodową o stopniach 
wyłożonych marmurem, z bogato rzeźbionymi portalami 
prowadzącymi do mieszkań oraz z niszami przeznaczony-
mi na gipsowe figury antycznych bóstw. 

Po 1945 r. architekturę tę zaniedbywano – dziś niemal 
wszystkie przejazdy bramne i klatki schodowe są odre-
montowane przez właścicieli lub wspólnoty. Jednak Wil-
cza, podobnie jak i sąsiednie ulice, nie zawsze zachwycała. 
Przed ponad stu laty dla rzeźbiarza Stanisława K. Ostrow-
skiego była ona szczytem upadku dobrego smaku i symbo-
lem urbanistycznej katastrofy. „Pokolenie wychowane na 
Kruczych, Hożych i Wilczych ulicach musi być kalekiem, 
czegoś pozbawionem – obdartem z poczucia piękna. Dla-
tego dziś nie wystarczy już postawić w stan oskarżenia bu-

Jak	za	dawnych	lat
Jerzy S. Majewski 
Wilcza należy do najlepiej zachowanych ulic dawnej Warszawy.  
Zapraszam na historyczno-architektoniczny spacer ze sławnymi mieszkańcami ulicy

downiczych Wilczej, Kruczej itp. ulicy, bowiem cała część 
społeczeństwa, która się na tych ulicach wyhodowała, my-
śli tak samo, wspólnie-kruczo, o pięknie, którego nie ro-
zumie” – pisał o ulicy w 1913 r. Paradoks historii sprawił 
jednak, że to, co wydawało się szpetne na początku XX w., 
sto lat później, po zniszczeniu i dramatycznych przemia-
nach Warszawy, stanowi jeden z najbardziej autentycznych 
zakątków przeszłości. Przy tym, wbrew kategorycznemu 
osądowi Ostrowskiego, wspomniane ulice nie były pozba-
wione znakomitych przykładów architektury. Przy Wil-
czej wiele z nich zachowało się do naszych dni. 

Ulica ma bardzo starą metrykę. Pierwotnie była drogą 
narolną biegnącą włóką wójtów warszawskich. W XV w. 
byli nimi Wilkowie, stąd też drogę nazywano Wilczą lub 
Na Wilczem. Ulicę wytyczono w 1765 r. W 1770 r., kie-
dy znalazła się w obrębie Wałów Lubomirskiego, otrzy-

mała oficjalną nazwę. Było 
tu wówczas sielsko, przed-
miejsko i zielono. Wzdłuż 
ulicy stały dwory otoczone 
sadami i ogródkami. Nie 
brakowało pól i pustych 
przestrzeni, skoro mogły 
się tu kręcić śmigła dwóch 
wiatraków. 

Prawdziwe miasto wkroczyło na Wilczą dopiero 
w 1860 r., kiedy zaczęto wznoszenie wzdłuż niej wielo-
piętrowych kamienic, a w 1864 r. – brukowanie ulicy. 
Do 1914 r. budynki stawały się coraz wyższe, zaś pomię-
dzy niższymi, trzy- i czteropiętrowymi, wyrastały sied-
miopiętrowe niebotyki. Jednak przed wojną to nie te 
ostatnie, lecz zabudowa z przełomu XIX i XX w. nada-
wała Wilczej charakteru. Śródmiejskie kamienice miesz-
czańskie zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1904 r. 
nie mogły być wyższe od szerokości ulicy. Budynki uzy-
skiwały eklektyczne fasady inspirowane głównie formami 
renesansu i baroku. Gdy zostały zwielokrotnione do kil-
kuset obiektów, tworzących korytarze Wilczej, Hożej, 
Kruczej, Mokotowskiej, Wielkiej (dziś Poznańskiej), 
Koszykowej, Żurawiej czy Nowogrodzkiej, zaczęły nużyć 
swą jednostajnością. Stąd też wspomniane załamywanie 
rąk przez Ostrowskiego. 

Dzisiejsza ulica Wilcza daje  
pewne wyobrażenie o tym, jak mogłoby 

wyglądać warszawskie Śródmieście,  
gdyby nie zniszczenia wojenne  
i późniejsza przebudowa miasta

Ulica Wilcza
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Tam straszyło
Do dzisiaj przy Wilczej nie przetrwało zbyt wiele kamienic 
z przełomu XIX i XX w. Do tych, które ocalały, należą do-
my pod numerami: 1, 2/4, 9, 9A, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 
25, 28, 30, 32, 44, 42, 52, 54, 56 i 65. Tylko kilka z nich 
zachowało pierwotny wystrój architektoniczny elewacji. 
Wyróżnia się tu dom pod numerem 1 u zbiegu Wilczej 
z Alejami Ujazdowskimi. Powstał w 1876 r. według pro-
jektu Michała Dobromysława. Jest to nie tyle kamienica, 
co rodzaj przyulicznego pałacu z ogromnymi apartamen-
tami do wynajęcia. W 1934 r. kamienica była miejscem ak-
cji popularnej komedii Jego ekscelencja subiekt. Z dawnego 
wystroju ocalała eklektyczna elewacja, a przed kilkunastu 
laty budynek został starannie odrestaurowany według pro-
jektu Anny Rostkowskiej – dzięki temu wewnątrz znów 
zachwyca reprezentacyjna klatka schodowa o stopniach wy-
łożonych kararyjskim marmurem, a przez kolorowe szyb-
ki okien sączy się światło. Największe wrażenie wywierają 
jednak misternie rzeźbione drewniane portale. Część z nich 
jest autentyczna, część zaś odtworzono zgodnie z pierwo-
wzorami tak doskonale, że nie sposób odróżnić jedne od 
drugich. W zdewastowanych przez powojennych użytkow-
ników wnętrzach odratowano wszystko, co dało się odrato-
wać. Zachowano nawet fragmenty autentycznej więźby da-
chowej na poddaszu, noszącej ślady po pociskach z czasów 
Powstania Warszawskiego. We wnętrzach biur znajdują się 
bogate, częściowo odtworzone sztukaterie, wzorzyste po-
sadzki dębowe i piece kaflowe. Te ostanie, ocalałe w części 
mieszkań, stanowiły przed 1914 r. prawdziwą ozdobę ka-
mienic wzniesionych wzdłuż Wilczej.

Kamienica po drugiej stronie ulicy, pod numerem 2/4, 
jest dziś tylko cieniem dawnej świetności. Budynek, za-
projektowany u schyłku XIX w. przez Jana Heuricha oj-

ca, miał efektowne francuskie dachy oraz elewacje kapiące 
od dekoracji. Obiekt przeszedł jednak do historii z inne-
go powodu – ponoć w kamienicy straszyło. Mieszkańcy 
opowiadali, że wieczorami całymi godzinami coś pukało 
w ściany, a według innych relacji po mieszkaniu jeździły 
meble. 

Prus patrzy na podwórko 
W kamienicy przy ul. Wilczej 12/14, również z przełomu 
XIX i XX w., mieszkał do swej śmierci w 1912 r. Bolesław 
Prus. Do dziś z budynku ocalała jedynie prawa oficyna. 
Dawniej była to kamienica podwójna. Miała bliźniacze fa-
sady oraz dwie bramy wjazdowe prowadzące na wspólne 
podwórko, na które wychodziły okna mieszkania pisarza. 
Prus wprowadził się z żoną do lewej oficyny, dziś już nieist-
niejącej. Lokal mieścił się na wysokim parterze. Składał się 
z trzech pokojów i kuchni. W gabinecie pisarza znajdowały 
się m.in. biurko z kałamarzem podarowanym mu przez war-
szawskich cyklistów, kolekcja minerałów i całe stosy książek. 
W pokoju przyjęć stała maszyna do pisania. Jak na ówcze-
sne standardy mieszczańskie – mieszkanie było skromne, 
godne raczej Rzeckiego niż któregoś z zamożnych bohate-
rów powieści Lalka.

Prus obserwował ze swojego okna życie kamienicy, 
a obserwacje notował w Kronikach tygodniowych. Cza-
sem informacje były sprzeczne. „Dom ten jest cichy, 
a jego mieszkańcy wszystkie obywatelskie funkcje dążą-
ce do podtrzymania krajowego dobrobytu w ciągu dnia 
spełniają, wieczorem zaś śpią” – pisał z nutką ironii. Tak 
spokojnie jednak nie było. Dom ożywiał się nad ranem: 
„Od 7.00 do 11.00 wychodzą lub przychodzą z wielkim 
hałasem [...]. Od 11.00 do 12.00 dobrane kółko lokai 
i kucharek miejscowych szepczą hymny na cześć bóstw 

Kamienica przy ul. Wilczej 2/4, 
na rogu z Mokotowską;  
dom, w którym straszyłoFo
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miłości [...]. Od godziny 1.00 do 2.00 po południu para 
narzeczonych siada do fortepianu i odśpiewuje przypisaną 
liczbę arii na bas i sopran [...]. Od 2.00 do 3.00 nad ranem 
dwaj sąsiedzi, starozakonni – jeden z przeciwka, a drugi 
obok, trapieni bezsennością z powodu zwiększenia się ilo-
ści pokojowych owadów i zniżenia kursu papierów procen-
towych – mówią sobie dzień dobry i płaczliwym głosem 
wypowiadają trapiące ich dolegliwości” – notował Prus. 

Kamienica dotrwała do Powstania Warszawskiego. 
Po wojnie zrujnowane budynki frontowe zostały rozebra-
ne, a pierzeję ulicy cofnięto o kilka metrów. Dwa nowe do-
my przy ul. Hożej 12 i 14 stanęły nieco głębiej. W 1963 r. 
Tadeusz Kur, dziennikarz „Stolicy”, spotkał w ocalałej ofi-
cynie dwie przedwojenne mieszkanki domu, Marię Kara-
czewską i Helenę Araźną: „Ta ostatnia mieszka tu od ro-
ku 1925, a choć sama Prusa nie znała, pamięta, że starzy 
lokatorzy domu opowiadali, gdzie było jego mieszkanie, 
którą bramą zazwyczaj wchodził do domu i którą wycho-
dził” – czytamy na łamach „Stolicy”. 

         
Secesja zazdrośnie ukryta 
Po drugiej stronie ulicy, pod numerami 7 i 9, stoją dwie kolej-
ne trzypiętrowe kamienice. One także mają dziś uproszczo-
ne elewacje, choć można dostrzec ślady ich dawnej dekoracji. 
Dom pod numerem 7 zaskakuje – mieści kaplicę pw. Mat-
ki Boskiej Nieustającej Pomocy, zbudowaną przy znacznie 
starszym obiekcie – domu czasowego schronienia zwanym 
Przytuliskiem. Przebywały tu kobiety, którym nie powiodło 
się w życiu, wychodzące ze szpitala, „podróżne, dopóki nie 
odnajdą lepszych warunków życia” – jak pisano w „Kurierze 

Warszawskim”. Wystrój wnętrza nie zapowiada niespodzian-
ki, jaką zobaczymy, wychodząc na dziedziniec. Ujrzymy tam 
secesyjną elewację kaplicy, wymurowaną w latach 1913-1915 
według projektu Konstantego Jakimowicza. Obiekt powstał 
na granicy dwóch epok, jego detal architektoniczny zapowia-
da już nadejście art déco. Secesyjna elewacja jest zabytkiem 
równie niezwykłym, co nieznanym. Nie wiedzą o niej nawet 
wierni, którzy przychodzą na chwilę modlitwy.

Jerzy Wasowski w domu radiowców 
Nie ma pewności co do projektanta wzniesionej przed 
1888 r. kamienicy pod numerem 11. Mógł być nim Gra-
cjan Jäger, pierwszy właściciel budynku. Do niego należały 
domy pod numerami 9 i 13, jednocześnie wiadomo, że za-
projektował pierwszy z nich. Wszystkie trzy kamienice za-
chowały się do dnia dzisiejszego, choć dawny wystrój ich 
fasad przetrwał jedynie fragmentarycznie. 

W kamienicy pod numerem 9 Jäger, do spółki z archi-
tektem Zygmuntem Rospendowskim, prowadził zakład 
wyrobu i wypalania kafli. Dom pod numerem 11 stał się 
natomiast w okresie międzywojennym własnością prof. Ja-
na Tura, teratologa i embriologa. Kamienica, spalona 
w 1944 r., do dziejów kultury przeszła dopiero po wojnie. 
Władze przekazały ruiny w dzierżawę Polskiemu Radiu. 
Gmach odbudowano, a mieszkania przekazano pracowni-
kom. Choć budynek utracił przedwojenną elegancję, to zy-
skał niezwykłych mieszkańców! Byli to ludzie doskona-
le znani, związani z radiem: Władysław Szpilman, Jerzy 
Wasowski czy Roman Jasiński. „Codziennie na podwórku 
rozbrzmiewał dźwięk pianina, zmieniały się tylko piętra 

Hełm w dachu kamienicy przy ul. Wilczej 29
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i okna, z których dobiegała muzyka. Czasami można było 
nawet usłyszeć samego Artura Rubinsteina, częstego go-
ścia profesora Jasińskiego” – napisał recenzent filmu do-
kumentalnego Wilcza 11 z 2007 r. w reżyserii Aleksandry 
Domańskiej, mieszkanki kamienicy. „Ten dom stanowił 
wówczas siedlisko ludzi o ciekawych osobowościach mu-
zycznych” – mówi we wspomnianym filmie Halina, żona 
Szpilmana. Małżeństwo Szpilmanów mieszkało tu jednak 
dość krótko, zajmując lokal we frontowej części budynku, 
z oknami wychodzącymi na ulicę. „W kamienicy zawsze 
słyszałem dźwięk fortepianu. Albo to był fortepian zza 
ściany, bo grał mój tata. Albo to był fortepian z podwór-
ka. Albo grał profesor Jasiński, albo Artur Rubinstein” – 
mówi z kolei Grzegorz Wasowski, syn Jerzego, który spę-
dził tu większość życia. Jak wspomina, któregoś dnia okna 
były otwarte i podwórko wypełnił koncert zagrany przez 
Rubinsteina. Jasiński, autor memuarów Zmierzch starego 
świata, znał w przedwojennej Warszawie niemal wszyst-
kich. Sam był pianistą, ale uznał, że zawsze będzie tylko 
poprawny, nigdy wybitny. Z koncertowania zrezygnował 
i związał się z Polskim Radiem. Wykładał też w klasie for-
tepianu w Konserwatorium Warszawskim. 

Jerzy Wasowski wraz z żoną – aktorką Marią z Do-
brzyńskich Janecką – i synem zamieszkał w kamienicy 
w 1950 r. Mieszkanie małżeństwa wydzielono z większego, 
przedwojennego. Składało się z trzech pokojów w amfila-
dzie. Tragiczne okoliczności sprowadzenia się Wasowskich 
do domu opisał Jeremi Przybora w Autoportrecie z piosen-
ką: „Kiedy trzyosobowa rodzina Wasowskich sprowadziła 
się po marmurowych schodach do trzypokojowego miesz-
kania z pełnymi wygodami i sublokatorem, zaatakował ich 
z góry przyczajony na podeście wyższego piętra wyższy 
urzędnik administracji w asyście uzbrojonego w karabin 
strażnika, usiłując odepchnąć rodzinę Wasowskich (wraz 
z sublokatorem) od drzwi [...]. Ponieważ Jerzy – jak to on , 
spokojny, ale tym razem zdeterminowany i nieugięty – ani 
drgnął, urzędnik ukrył się za plecami straży i krzyczał: 
ognia! Przyjaciel mój nie uląkł się również i tego śmier-
telnego zagrożenia. Osłaniając swą rosłą postacią żonę 
z dzieckiem na ręku, pobladłego ze strachu sublokatora 
i skromny dobytek wszystkich czworga, z zimną krwią 
otworzył drzwi, wykorzystując do ostatka szansę, jaką 
dał mu strażnik nie mniej od sublokatora przerażony per-
spektywą hekatomby i w związku z tym wstrzymujący się 
od oddania ostatniej salwy. Po chwili cała czwórka wraz 
z mieniem była bezpieczna”. W relacji Jeremiego Przybo-
ry nie wszystkie szczegóły są zgodne z rzeczywistością, 
ale nie umniejsza to grozy, w jakiej znaleźli się Wasowscy 
na schodach kamienicy. 

Sublokatorem był Henryk Jungerwirth, kierownik ta-
śmoteki Polskiego Radia. O tym, że skończyła się wojna, 
dowiedział się dopiero w 1948 r. Został aresztowany przez 
Rosjan pod zarzutem szpiegostwa i wywieziony za koło pod-
biegunowe. „W 1956 r. wyjechał do Izraela, bo bał się Ro-
sjan. Potwornie tęsknił i szybko umarł” – opowiadała Maria 

Wasowska Grzegorzowi Turnauowi w rozmowie dla „Tygo-
dnika Powszechnego”. „Gdy Jungerwirth wyprowadził się, 
nadarzyła się okazja odzyskania trzeciego pokoju. Ale zaraz 
okazało się, że chciano nam dokwaterować skrzypka, pana 
Santora, ówczesnego męża Ireny Santor. Mama dostała za-
strzyk adrenaliny. Ojciec nigdy by tego nie zrobił. A mama 
zaczęła się wykłócać, że ojciec jest kompozytorem i należy 
mu się większa powierzchnia mieszkalna. Tak wywalczyła 
trzeci pokój” – wspominał Grzegorz Wasowski. To w tym 
pokoju Jerzy Wasowski komponował od 1958 r. muzykę 
dla Kabaretu Starszych Panów. Jego narzędziem pracy było 
pianino Legnica. 

Mieszkańcem domu był także Jerzy Kołaczkowski, 
radiowiec i muzyk, który dyrygował chórem i orkiestrą 
Polskiego Radia. W oficynie od podwórka mieszkał też 
bibliograf i varsavianista Konrad Zawadzki. Lokatorem 
kamienicy był również Roman Sadowski, autor tekstu 
Złotego pierścionka śpiewanego przez Renę Rolską. Muzy-
kę do tej wciąż pamiętanej piosenki skomponował właśnie 
Jerzy Wasowski. Kompozytor zmarł w 1984 r. W 2009 r. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz odsłoniła na fasadzie kamie-
nicy tablicę poświęconą współtwórcy Kabaretu Starszych 
Panów. 

Pod Hermami 
Dom przy ul. Wilczej 22 został zbudowany w 1884 r. we-
dług projektu Karola Kozłowskiego i Aleksandra Woydy. 
Cztery półnagie hermy męskie dźwigają dwa wykusze flan-
kujące fasadę. Niegdyś hermy obojga płci stanowiły deko-
rację co najmniej kilkudziesięciu budynków południowe-
go Śródmieścia. Wojnę przetrwały nieliczne. Oprócz tych 
z ul. Wilczej 22 cztery hermy – w tym przypadku żeńskie – 
zdobią fasadę pałacu przy ul. Wilczej 1 od strony Alej Ujaz-
dowskich. Ocaleli też krakowiacy i górale z kamienicy przy 
ul. Mokotowskiej 57. Wyższe kondygnacje kamienicy przy 

Kamienica przy ul. Wilczej 22, tzw. Dom pod Hermami
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ono do dziadka profesora, Henryka Korwina-Krukow-
skiego, współzałożyciela polskiej Politechniki Warszaw-
skiej i rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Przed 1939 r. mieszkał on piętro wyżej, ale gdy w czasie 
oblężenia Warszawy Niemcy ostrzeliwali miasto, rodzina 
przeniosła się do obecnego lokalu. 

W sąsiedniej kamienicy, pod numerem 24, dziś nieist-
niejącej, urodził się w 1872 r. jeden z przyszłych najwięk-
szych przedsiębiorców budowlanych w Warszawie – Adolf 
Daab, syn Jana Filipa Daaba i Krystyny z Uhlów.

Meyer pozostawił inicjał 
Jedyną kamienicą przy Wilczej o zdartej do cegły dekoracji 
elewacji jest ta pod numerem 30. Dom zajmują squattersi. 
Dawni lokatorzy przed kilku laty stali się ofiarami tzw. czy-
ścicieli kamienic, w efekcie czego pozostało ich zaledwie kil-
ku. Mieszkańcy dodatkowo zmagali się ze złodziejami okra-
dającymi opustoszały budynek – w krótkim czasie rabusie 
wynieśli elementy z metalu, wyważyli większość drzwi i po-
tłukli kaflowe piece – zapewne w poszukiwaniu rzekomo 
ukrytych tam skarbów. 

Pozbawioną tynków elewację miała jeszcze kilka lat te-
mu sąsiednia kamienica – pod numerem 28. W ostatnim 
czasie tynki odtworzono. 

Spośród wszystkich kamienic z przełomu XIX i XX w. 
najlepiej zachowaną elewację ma dom przy ul. Wilczej 65, 
zaprojektowany przez Apoloniusza Nieniewskiego. Choć 
budynek częściowo spłonął w czasie Powstania, został od-
budowany z odtworzeniem wystroju fasady. Niestety, dziś 
jego elewacja jest mocno zaniedbana i wymaga pilnej re-
nowacji. Sama kamienica należała do Jana Meyera, któ-

Elewacja frontowa kamienicy przy ul. Wilczej 31

ul. Wilczej 22 zdobi efektownie ułożona cegła ceramiczna. 
Niestety, powyżej trzeciego piętra dawny wystrój się kończy. 
Urwana w tym miejscu dekoracja ceramiczna to efekt wy-
buchu jednego z pocisków artyleryjskich, który we wrześniu 
1939 r. trafił w budynek. Detalu nie odtworzono w trakcie 
niedawno przeprowadzonego remontu. Inną z wojennych 
pamiątek jest napis pozostawiony na elewacji przez saperów, 
informujący o rozminowaniu domu. Bramę zamykają ku-
te wierzeje, wspaniałe dzieło warszawskich rzemieślników. 
Dalej jest już tak, jak było w porządnych mieszczańskich 
kamienicach Warszawy z przełomu XIX i XX w.: efektow-
ny wystrój przejazdu bramnego z płaskorzeźbami oraz wy-
łożone marmurem schody klatki. 

We wspomnianym domu mieszka od urodzenia jeden 
z najwybitniejszych polskich mediewistów, prof. Henryk 
Samsonowicz, były rektor UW i minister edukacji w rzą-
dzie Tadeusza Mazowieckiego. Z żoną zajmują pięciopo-
kojowe mieszkanie na drugim piętrze od frontu. Należało 
Tablica na domu przy ul. Wilczej 22
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ry handlował tytoniem i niedaleko, przy ul. Marszałkow-
skiej 88, miał swój skład. „Zamiast figurek i banalnych 
kompozycji pozostawił na [fasadzie] pierwszy właściciel 
swój ozdobny inicjał, który miał niegdyś wartość podpisu 
na czeku z pełnym pokryciem. Zmieniali się potem wła-
ściciele domu – byli Stopczykowie, Prądzyńscy, Bokasza- 
-Radoszewscy – ale przetrwała pamięć początków” – pisał 
o domu przy Wilczej Jerzy Kasprzycki w Warszawskich 
pożegnaniach.

Skarby w hotelu Rialto
W kamienicy pod numerem 44, także powstałej na prze-
łomie XIX i XX w., mieściła się kwatera główna Szarych 
Szeregów, po drugiej zaś stronie ulicy, pod numerem 41, 
działała Harcerska Poczta Polowa prowadzona przez naj-
młodszych harcerzy – Zawiszaków. Obie instytucje zostały 
upamiętnione tablicami. Obecnie pod numerem 44 mieści 
się galeria Szadkowski & Henschke, gdzie odrestaurowuje 
się emerytowane meble z lat 50. czy 60. XX w. Podobne ga-
lerie zaczęły powstawać tu już w latach 90. XX w. i wciąż 
przybywają nowe. Nadają one Wilczej artystycznego obli-
cza. Mnóstwo starych, ale odrestaurowanych mebli w stylu 
art nouveau i art déco, kupionych głównie na Zachodzie 
i przywiezionych do Polski, znajdziemy w otwartym kil-
kanaście lat temu hotelu Rialto przy ul. Wilczej 73. Jest 
tu m.in. komplet mebelków zaprojektowanych w 1905 r. 
przez słynnego twórcę secesji wiedeńskiej – Josefa Hof-
fmanna, masywne francuskie fotele z 1935 r. o pięknym 
fornirowaniu i bokach przypominających gąsienice czoł-
gów z pierwszej wojny światowej, belgijskie meble art déco 
o barwie węgla i formach kryształu, lampy z chromowanego 
metalu etc. Wnętrze pierwszego w Warszawie hotelu typu 
boutique uzupełniają witraże zaprojektowane i wykonane 
przez Andrzeja i Jerzego Owsiaków. Nie każdy wie, że dru-
gi z braci jest nie tylko osobowością telewizyjną i twórcą 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale też znakomi-
tym witrażownikiem. 

Czar niebotyków 
Kamienica, w której znajduje się dziś hotel Rialto, powstała 
na początku XX w. W tym czasie można już było stawiać 
w Warszawie budynki wyższe od szerokości ulicy. Wkrót-
ce wzdłuż Wilczej wyrosły prawdziwe nowoczesne niebo-
tyki: o częściowo żelbetowych konstrukcjach, elewacjach 
w różnych stylach historycznych uproszczonych w duchu 
wczesnego modernizmu, z wielkimi witrynami sklepów, 
ciągnącymi się czasem przez wysokość dwóch kondygna-
cji, o imponujących bramach godnych magnackich pałaców, 
z elektrycznymi windami na klatkach schodowych, z luksu-
sowo wyposażonymi mieszkaniami. 

Niebotyki z Wilczej ocalały w dużo lepszym stanie 
niż budynki z drewnianymi stropami z przełomu XIX 
i XX w. Spośród tych pierwszych nie zachował się, nie-
stety, wytworny dom Jana Fruzińskiego przy ul. Marszał-
kowskiej 75, u zbiegu tej ulicy z Wilczą. Zaprojektował go 

Kamienica przy ul. Wilczej 73 z hotelem Rialto

Kamienica przy ul. Wilczej 32
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Juliusz Nagórski, nadając mu formy nawiązujące do stylu 
Ludwika XV. Budynek, ukończony w 1914 r., mieścił na 
parterze m.in. salon degustacji czekolady Fruzińskiego. 
Od strony Wilczej znajdował się tu bardzo elegancki za-
kład fryzjerski Bagnowskiego: salon damski utrzymany 
był w stylu Ludwika XV, a na piętrze usytuowany był gabi-
net dla panów, który miał „nieco sztywny, lecz wytworny 
styl angielski” (tygodnik „Świat”, 1914). Chociaż budynek 
bez większego uszczerbku przetrwał wojnę, rozebrano go 
na początku lat 50. XX w. w związku z budową MDM 
i poszerzaniem ulicy Marszałkowskiej.

Ponad skrzyżowaniem Mokotowskiej i Wilczej góro-
wała wielka neobarokowa kamienica z adresem ul. Mo-
kotowska 61. Została ponoć zaprojektowana i wzniesiona 
przed 1914 r. przez znaną firmę architektoniczno-budow-
laną Wacława Heppena i Józefa Napoleona Czerwińskie-
go, choć formy domu bardziej przywodzą na myśl autor-
stwo Mariana Kontkiewicza. Kiedyś budynek wieńczyła 
kopuła, dekorację stanowiły neobarokowe ornamenty. 
Po wojnie kopułę usunięto, a dekoracje skuto. Mimo to 
kamienica wciąż prezentuje się imponująco. By ocenić jej 
dawny urok, warto wejść do przejazdu bramnego z potęż-
nymi schodami wyłożonymi marmurem. 

Położona po przeciwnej stronie kamienica pod nume-
rem 8 to prawdziwy drapacz chmur z początku XX w. Bra-
mę zdobią misterne neobarokowe dekoracje, w oknach prze-
trwały kryształowe szyby, a elewację wieńczy spiczasty hełm. 
Budynek, przez lata czarny od brudu, dziś jest odnowiony. 
W trakcie prac renowacyjnych przywrócono nieliczne ele-
menty wystroju architektonicznego. Jak mówi Jarosław Zie-
liński, na początku lat 90. XX w. w podwórzu funkcjono-
wał bodaj ostatni w mieście skład nafty do lamp.

Absolutnie wyjątkowe formy ma kamienica pod nume-
rem 9A. Została wzniesiona przez firmę Pawła Holca we-
dług projektu Gustawa Trzcińskiego. Wystrój jest uprosz-
czony, klasycyzujący. Okna mieszkań są ogromne niczym 
w fabryce. Zarówno projektant budynku, jak i wykonaw-
ca pozostawili na elewacji tabliczki ze swoimi nazwiska-
mi. Ten dom także przeszedł niedawno pierwszy od czasu 
wojny gruntowny remont. 

Równie wysoka, wykończona w duchu zmodernizo-
wanej architektury baroku i rokoka, jest kamienica przy 
ul. Wilczej 23. Została wzniesiona w latach 1911-1912 we-
dług projektu Stanisława Grochowicza na zlecenie Pawła 
Rotberga. Do form baroku odwołuje się też elewacja po-
bliskiej kamienicy przy ul. Wilczej 29A – dzieło wspo-
mnianej spółki Heppen-Czerwiński. Z kolei jej sąsiad-
ce – kamienicy pod numerem 31 – architekt Leon Wolski, 
choć lubujący się w baroku, nadał formy uproszczonego 
empire’u, budzące skojarzenia z ówczesną architekturą 
Petersburga. 

W duchu modernizmu 
Kilka nowoczesnych i luksusowych kamienic moderni-
stycznych powstało wzdłuż Wilczej w drugiej połowie 

lat 30. XX w. Najciekawsze z nich są dwa zrośnięte i ar-
chitektonicznie zharmonizowane ze sobą budynki przy 
ul. Wilczej 69/71. Ten drugi wznosi się u zbiegu Wilczej 
z Emilii Plater. Obydwa zaprojektowane zostały przez za-
pomnianego dziś architekta Józefa Steinberga dla lwow-
skiego finansisty Mojżesza Majera Horowitza, a powstały 
w latach 1937-1938. Szczególnie efektownie prezentuje się 
nieco wyższy, zaokrąglony narożnik, gdzie jeszcze u schyłku 
XX w. można było oglądać wygięte szyby. Elewacje obło-
żone piaskowcem zostały ożywione starannie rozmieszczo-
nym detalem. Elementy z kamienia gładkiego kontrastują 
z płaszczyznami z kamienia łamanego. Podwórko ozdobiła 
fontanna. Prześwity pod budynkiem miały pomagać w wie-
trzeniu podwórka, a przy tym były zgodne z przepisami 
obrony przeciwlotniczej, uwzględniającymi użycie w cza-
sie wojny gazów bojowych. 

W pobliżu, przy ul. Wilczej 58, wznosi się moderni-
styczny dom Adolfa Inatowicza-Łubiańskiego. Obiekt nie 
został nigdy dokończony. Architekt, znany z projektów 
kilku warszawskich budynków w stylu art déco, studiował 
w Rydze i był członkiem Arkonii – stowarzyszenia skupia-
jącego Polaków studiujących na Politechnice Ryskiej. Sym-
bole organizacji pojawiają się często w dekoracji projekto-
wanych przez tego architekta budynków. W omawianej 
kamienicy znajduje się m.in. gwiaździsta podłoga. 

W sąsiedztwie, pod numerem 58A, w swego rodzaju 
szczelinie urbanistycznej w pierzei ulicy zachował się ma-
leńki pałacyk – świadek najstarszej fazy rozwoju tego od-
cinka Wilczej. Łatwo do niego wejść, jako że w środku 
mieści się restauracja z ogródkiem w podwórku. 

Po 1989 r. przy Wilczej powstały tylko dwa budynki. 
Wznoszą się naprzeciwko siebie u zbiegu ulicy z Emilii 
Plater. Dom przy ul. Wilczej 66/68 zbudowano w latach 
1989-1993 według projektu Janusza Targowskiego dla 
spółdzielni Idealne Mieszkanie. Z kolei drugą z plomb, 
przy ul. Wilczej 70, zaprojektował Ryszard Pawelski. 

Cukiernia Herbaczyńskiego 
Na zakończenie naszego spaceru po Wilczej pozostawiłem 
dom pod numerem 78. Była to ostatnia kamienica stoją-
ca w ciągu omawianej ulicy. Budynek powstał u schyłku 
XIX w. Miał dość szeroką, dziewięcioosiową fasadę, zała-
maną w połowie szerokości, pokrytą eklektyczną dekoracją. 
Z czasem, najprawdopodobniej już w okresie międzywo-
jennym, nadbudowano nowe piętro, które nakryto łama-
nym dachem mansardowym. Dom sąsiadował z lewej stro-
ny z trzypiętrową kamienicą czynszową pod numerem 76, 
z prawej zaś z dużym, niezabudowanym placem, na którym 
dopiero w okresie międzywojennym wyrosły nowe, mo-
numentalne gmachy. Kamienica przy ul. Wilczej 78 przez 
kilkadziesiąt lat należała do rodziny Morozowów, mającej 
rosyjskie pochodzenie. Po drugiej stronie Marszałkowskiej, 
wzdłuż Koszykowej, rozciągał się ogromny teren rosyjskiego 
Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II (dziś Politech-
nika Warszawska). Stąd być może mieszkania w kamienicy 
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przy Wilczej wynajmowali wykładowcy tej uczelni. Mo-
gli tu też mieszkać rosyjscy wojskowi. Budynek byłby mo-
że mało interesujący, gdyby nie to, że w 1938 r. otworzył 
w nim swoją cukiernię Wojciech Herbaczyński, znany dziś 
głównie jako autor książki W dawnych cukierniach i kawiar-
niach warszawskich. Nowo powstała cukiernia szybko zy-
skała popularność: „Każda ekspedientka, kelnerka, kasjerka 
przyjemnym uśmiechem, miłym sposobem bycia i grzecz-
nym odezwaniem stwarzały przyjazny klimat. Wiedziałem, 
że taki klimat udziela się innym i zawsze dbałem o to, żeby 
nie zakłócały go troski ani kłopoty, które sami przeżywali-
śmy. Kto chce z cukiernictwa lekko żyć, najpierw musi cięż-
ko pracować” – zdradzał tajemnicę cukierni sam właściciel. 
Przed wojną cena ciastek była wysoka. U Herbaczyńskiego 
jedno kosztowało 20 gr (dla porównania cena jajka wyno-
siła 6 gr). Kawa pochodziła z palarni Tarasiewiczów – Plu-
ton: „Samochód firmowy podrzucał ją jeszcze ciepłą. Jako 
świeżo upieczony właściciel cukierni nie tylko cieszyłem się 
każdym krokiem, ale i robiłem... sztuczny tłok [...]. Prosiłem 
rodzinę i znajomych, żeby przychodzili zaraz po otwarciu 
cukierni, zajmowali miejsca przy stolikach i udawali gości. 
Ten chwyt zdał egzamin – prawdziwych klientów wciąż 
przybywało” – wspominał Herbaczyński. 

Kawiarnia miała też swoje okupacyjne dzieje – 28 stycz-
nia 1944 r. zastrzelono tu Freindla, konfidenta Gestapo. 
Zamachowcami byli żołnierze podziemia z grupy bojowej 
„Rafała”, czyli Kazimierza Moczarskiego, autora Rozmów 
z katem, który kierował od stycznia 1944 r. działem docho-
dzeniowo-śledczym w Okręgowym Kierownictwie Wal-
ki Podziemnej Warszawy. Sprawa Freindla była jednym 

z pierwszych dochodzeń prowadzonych pod jego kierun-
kiem. Dom spłonął w czasie ataku Niemców już na począt-
ku Powstania Warszawskiego. „Najpierw powstała w ścianie 
dziura. Po godzinie działowe ściany zaczęły pękać i walić się. 
Wówczas Niemcy opuścili samochody pancerne, wtargnęli 
na podwórko, nalali do piwnic benzol i podpalili. Szczęście, 
że były przebite już przejścia w piwnicach, którymi można 
było wyjść. Najpierw wyszły kobiety z dziećmi i ludność cy-
wilna. Za nimi żołnierze. Dom spłonął doszczętnie. Trud 
tyluletniej pracy poszedł z dymem. Było południe 2 sierp-
nia” – wspominał Herbaczyński.

Po wojnie kamienicy nie odbudowano. W jej miejscu 
stanął nowy budynek, mieszczący przez wiele lat szpital 
MON. Herbaczyński i Jan Gajewski założyli w 1951 r. 
nową cukiernię. 

Swoistą pamiątką po Powstaniu Warszawskim jest dzi-
siaj sąsiednia kamienica, przy ul. Wilczej 72. Przez lata by-
ła ruderą o elewacji poszatkowanej śladami po pociskach. 
Przed dwoma laty zakończono całkowitą przebudowę jej 
wnętrz oraz nadbudowę. Nie jest może arcydziełem archi-
tektury, jednak warto podkreślić, że w czasie prac pozo-
stawiono fragment pociętej kulami elewacji, który prze-
słonięto szklaną ścianą. 

Sama Wilcza godnie kontynuuje dziś cukierniczo-ga-
stronomiczne tradycje lokalu Wojciecha Herbaczyńskie-
go. Wzdłuż ulicy aż roi się od kawiarni, barów i restaura-
cji. Niektóre są efemerydami, inne istnieją latami i czasem 
trudno w nich znaleźć wolny stolik. Gastronomiczny 
spacer Wilczą mógłby trwać cały dzień. Ale to już inna 
opowieść. 

Fragment elewacji kamienicy przy ul. Wilczej 72 z przesłoniętymi szklaną płytą śladami po pociskach
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Spis adresowy, tzw. taryfa domu, na rok 1878 wymie-
nia jako pierwszego właściciela posesji, na której sta-

nie kamienica, Pawła Wojcickiego (raczej: Wóycickiego). 
Być może był on jednocześnie projektantem domu – jego 
personalia są tożsame z personaliami działającego ówcze-
śnie warszawskiego budowniczego. Po nim przez wiele lat 
obiekt znajdował się w rękach Henrietty Chłopickiej, wy-
mienionej już w taryfie na 1879 r. Różnica w kolorze i fak-
turze cegły kamienicy powyżej drugiego piętra wskazuje, 
że dom nadbudowano o trzecie piętro, zapewne ok. 1900 r. 
W latach 70. XIX w. w tym fragmencie śródmieścia sta-
wiano nieliczne, najwyżej dwupiętrowe kamienice.  
W czasie wojny dom został poważnie zniszczony. Zbu-

rzone zostały niemal całe oficyny, za wyjątkiem połów-
ki jednej z nich – zachodniej. Budynek frontowy ocalał. 
Z notatki Biura Odbudowy Stolicy z 1945 r. dowiaduje-
my się jednak, że kamienica „konstr.[ukcyjnie] i arch.[itek-
tonicznie] nie nadaje się do odbudowy”. Wkrótce obiekt 
zajęli dzicy lokatorzy i wyremontowali go na tyle dobrze, 
że BOS zmienił w 1946 r. ocenę budynku.

Powojenni lokatorzy byli eksmitowani etapami po 
2006 r., po tym, jak odnaleźli się spadkobiercy nierucho-
mości i przejęli do niej prawa. Mało etycznymi metoda-
mi, takimi jak wysokie podwyżki czynszu i utrudnianie 
dostępu do mediów, pozbyli się mieszkańców lokali ko-
munalnych. Niezasiedlony budynek zaczął podupadać, 
a z powodu niewypłacalności właścicieli wrócił do zaso-
bu kamienic miejskich.

W 2011 r. pojawiła się swoista druga fala dzikich lokato-
rów i założyła kolektyw Syrena. Było to niedługo po śmier-

Squat		
w	sercu	stolicy
Tomasz Kamiński
Squat to z definicji pustostan zajęty bez zgody właściciela nieruchomości przez 
dzikich lokatorów. To również miejsce, w którym tworzy się kolektyw walczący 
z niesprawiedliwością społeczną, uznający prawo do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych za ważniejsze od prawa własności. W squacie rozwijana jest działalność 
twórcza, artystyczna, prowadzone są warsztaty edukacyjne etc. Przy ul. Wilczej 30 
znajduje się właśnie takie miejsce

Plan kwartału Wilcza z zaznaczonymi zniszczeniami po drugiej wojnie światowej, 1945 r. Front kamienicy przy ul. Wilczej 30
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Do niedawna squat aktywnie prowadził działalność kul-
turalną, np. wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej realizo-
wał projekt Warszawa w budowie. Działania tego typu od-
stawiono jednak na dalszy tor, chociaż nadal sporadycznie 
organizowane są koncerty i happeningi w wegańskim barze 
mlecznym Café Kryzys. Zajęto się aktywnością społeczną 
i polityczną, organizowane są blokady i protesty. Jednym 
z narzędzi walki o poprawę sytuacji mieszkaniowej jest 
przypominanie o ogromnym wkładzie pracy i siły miesz-
kańców warszawskich kamienic w odbudowę domów. Sy-
rena i Stowarzyszenie Lokatorów protestują w ten sposób 
nie tylko w sprawie kamienicy przy ul. Wilczej 30. Starają 
się nie dopuścić do reprywatyzacji innych budynków o po-
dobnej historii, przeciwstawiają się rozmaitym lokatorskim 
niedogodnościom. Wparcia udziela drugi istniejący na tere-
nie Warszawy squat – Przychodnia przy ul. Skorupki 6A.

W bramie i na podwórku kamienicy często przebywają 
osoby, które po zachowaniu i wyglądzie można by zakwa-
lifikować do społecznego marginesu. Jeden z aktywistów 
Syreny sam przy-
znał, że obok zwy-
czajnych ludzi na 
Wilczej pojawiają 
się i pomieszku-
ją osoby wątpli-
wej reputacji, nie-
ufni w stosunku 
do obcych. Status 
takich osób jest 
problemem, jed-
nak wygląda na to, 
że Syrena pomaga 
każdemu potrze-
bującemu. Skarg na 
obecność squatter-
sów na Wilczej nie 
odnotowano.

ci Jolanty Brzeskiej – aktywistki i działaczki ruchu lokator-
skiego, która walczyła z reprywatyzacją swojego domu przy 
ul. Nabielaka 9. Na ten czas przypadały też inne przypadki 
tzw. dzikiej reprywatyzacji. Squattersi po zajęciu nierucho-
mości własnymi siłami rozpoczęli remont budynku. Klatki 
schodowe, brama i ściany od strony podwórza zostały odma-
lowane. Na niektórych ścianach wewnątrz obiektu nanie-
siono artystyczne graffiti przedstawiające tematy związane 
z ideami squatu, w tym portret Jolanty Brzeskiej jako symbol 
ruchów lokatorskich. Od tamtej pory w kamienicy funkcjo-
nuje m.in. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, Inicjaty-
wa Pracownicza, Anarchistyczny Czarny Krzyż, Punk Joga, 
działają grupy imigranckie i antyfaszystowskie. Urządzono 
rowerownię, pracownię sitodruku, bibliotekę i salę graficzną. 

Prowizoryczny szyld wegańskiego baru mlecznego

Brama wejściowa do kamienicy przy ul. Wilczej 30

Instalacja w Café Kryzys — portret Jolanty Brzeskiej

Mural w podwórzu kamienicy
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Profesor Gieysztor cieszył się powszechnym szacun-
kiem – jako człowiek mądry, przenikliwy, o szero-
kich horyzontach myślowych. Cechowała go przy 
tym wyjątkowa kultura i ujmujący styl bycia. Na-

wet udzielając napomnienia, nie tracił uprzejmości wobec 
rozmówcy. Z właściwą sobie skromnością odsuwał sugestie 
kandydowania na prezydenta Polski po transformacji ustro-
ju w 1989 r., ale i tak ze swoim talentem mediatora przyczy-
nił się walnie do zmian w kraju. Jako reprezentant strony 
koalicyjno-rządowej przy okrągłym stole cieszył się pełnym 
zaufaniem także strony opozycyjnej – 5 kwietnia 1989 r. 
zamykał obrady. Przez całe życie służył nauce i Warszawie, 
choć stolica nie była jego miastem rodzinnym – bohater na-
szej opowieści urodził się w Moskwie.

Rodzinne tułaczki
Gieysztorowie wywodzili się z Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Profesor, który przebadał 11 pokoleń swojej familii 
po mieczu wstecz, zakładał – po brzmieniu nazwiska – że 
jego rodzina miała pruskie korzenie. W dobie podboju Prus 
przez Krzyżaków Gieysztorowie mieli się przenieść na Li-
twę. Aleksander pochodził z gałęzi, której rodowe gniaz-
do znajdowało się w Płaskowiczach na Litwie historycznej 
(obecnie Białoruś) od połowy XVII w. aż po rok 1944. Je-
go ojciec (1876-1948), po którym historyk otrzymał imię, 
wyemigrował do stolicy Rosji, gdzie do czerwca 1921 r. zaj-
mował intratne stanowisko wicedyrektora rachuby Kolei 
Moskiewsko-Kazańskiej. 

Znacznie dłuższą drogę do Polski wyznaczył los przod-
kom profesora po kądzieli. Jego pradziadek, Eustachy Po-
piel (rocznik 1830), został zesłany na Sybir w następstwie 
udziału w powstaniu węgierskim w 1848 r., tłumionym 
także przez armię carską. Tam urodził się jego syn, a dzia-
dek naszego bohatera, Bazyli Popiel (1853-1944). W dro-
dze z Irkucka do Polski zatrzymał się on w Moskwie, 
a w 1886 r. ożenił z Anną z Salników. Ich córka, Barbara 
Popiel (1887-1954), wyszła w 1915 r. za mąż za Aleksandra 
Gieysztora seniora. Jedynak z tego związku – Aleksander 
Gieysztor junior – urodził się w Moskwie 17 lipca następ-
nego roku.

Rodzina Gieysztorów wyjechała do Polski latem 1921 r. 
Pięcioletni wówczas Aleksander doskonale zapamiętał sce-
nę przekroczenia granicy w okolicach miasta Stołpce, dziś 

Kustosz	sprawy	polskiej
Elżbieta Ciborska
W kwietniu 2017 r. minęło 25 lat od chwili, kiedy profesor Aleksander Gieysztor, 
światowej sławy polski uczony, posiadający liczne doktoraty krajowych i zagranicznych 
uniwersytetów, z Sorboną na czele, został Honorowym Obywatelem Warszawy

w granicach Białorusi. Wzruszeni pasażerowie wysiedli 
z wagonów, by uczcić moment przywitania z Polską mo-
dlitwami oraz śpiewaniem pieśni patriotycznych i religij-
nych. Gieysztorowie nie od razu znaleźli lokum w Warsza-
wie. Najpierw wynajęli dom w Wołominku, znanej kolonii 
letniskowej koło Kobyłki, który stał naprzeciw Domu nad 
Łąkami Zofii Nałkowskiej. Potem kilkakrotnie zmieniali 
mieszkania. Aleksander Gieysztor senior otrzymał posadę 
w dyrekcji warszawskich banków.

Rodzina szybko odnalazła się w Warszawie. Zadbano 
o staranną edukację Olesia – najpierw uczył się w domu 
pod kierunkiem prywatnej nauczycielki, Francuzki, a od 
1924 r. – w jednym z najlepszych warszawskich gimnazjów, 
przy ul. Brackiej 18, utworzonym przez Ludwika Lorent-
za, ojca prof. Stanisława Lorentza. Rodzina Gieysztorów 
mieszkała wtedy przy Radzymińskiej, skąd Aleksander 
dojeżdżał do Śródmieścia aż do ukończenia studiów tram-
wajem. Maturę zdał z bardzo dobrym wynikiem w kwiet-
niu 1933 r., nie mając jeszcze 17 lat, po czym wybrał studia 
historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ojciec zżymał się na ten wybór – w je-
go przekonaniu nie stwarzał on szans na dostatnie życie. 
Zmienił zdanie, kiedy okazało się, że syn z powodzeniem 
godzi naukę z płatną praktyką w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych przy Długiej (w latach 1935-1937). Przy-
szłemu historykowi praca ta pozwoliła na zdobycie rzetel-
nego warsztatu naukowego. 

Instytut Historyczny UW znajdował się wówczas w bu-
dynku seminaryjnym, dziś mieszczącym Wydział Prawa. 
Przyszły profesor miał za mistrzów znakomitych history-
ków: Marcelego Handelsmana (1882-1945), Stanisława 
Kętrzyńskiego (1876-1950) i Tadeusza Manteuffla (1902- 
-1970). Był pilnym i skrupulatnym studentem. Profesor 
Kętrzyński wspominał, że na niektóre jego zajęcia przy-
chodził tylko Gieysztor... W 1935 r. Aleksander wziął 
udział w VI Powszechnym Zjeździe Historyków w Wil-
nie, gdzie ogłosił swoją pierwszą rozprawę naukową – na 
temat Kazimierza Wielkiego. Opublikował ją w następ-
nym roku. Pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem 
Marcelego Handelsmana, zatytułowaną Władza Karo-
la Wielkiego w opinii współczesnej (wyd. drukiem 1938), 
obronił z wynikiem bardzo dobrym i 30 czerwca 1937 r. 
został magistrem filozofii w zakresie historii.
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W lipcu 1937 r. rodzina Gieysztorów przeniosła się na 
krótko do willi prof. Wacława Tokarza przy ul. Śmiałej 23 
na Żoliborzu, a potem do domu ZUS przy ul. Mickiewi-
cza 27. Te domy stoją do dziś. Później na krótko zamiesz-
kali przy ul. Żurawiej 6 (tu – w miejscu kilku przedwojen-
nych kamienic – rozlokował się po wojnie socrealistyczny 
biurowiec o adresie ul. Żurawia 6/12), a potem w nowej 
kamienicy tuż przy Wiśle przy Szerokiej (dziś ks. Kło-
potowskiego), skąd w 1941 r. zostali wysiedleni. Rodzice 
Aleksandra nabyli wówczas wygodne mieszkanie w ośmio-
piętrowej kamienicy z początku XX w. przy ul. Wilczej 8, 
służące dziś już trzeciemu pokoleniu Gieysztorów.

Historia w praktyce
Lata 1937-1939 były czasem wielkich zmian w życiu mło-
dego historyka. Na studiach poznał Irenę Czarnecką (1914- 
-1999), później związaną zawodowo z PAN. Oświadczył się 
jej w wykuszu kamienicy w Rynku Starego Miasta od strony 
ulicy Wąski Dunaj. Dziś, podobnie jak przed wojną, w tej 
kamienicy mieści się sala zebrań Towarzystwa Miłośników 
Historii, czyli warszawskiego oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego. W 1953 r. znalazł tam siedzibę utwo-
rzony w 1953 r. Instytut Historii PAN (w połączonych ka-
mienicach pod numerem 29/31), a dziś działa także założona 
w 2003 r. Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora. 
Tuż po wakacjach 1937 r. nasz historyk odbył roczną służbę 
wojskową w 8 Pułku Piechoty Legionów w Zamościu i Lu-
blinie, a niedługo po powrocie z wojska, 15 października 
1938 r., narzeczeni wzięli ślub w kościele pw. św. św. Piotra 
i Pawła na Koszykach, przy ul. Wspólnej 68, niemal naprze-
ciwko lokum nowożeńców wydzielonego z mieszkania ro-
dziców Ireny pod numerem 4 przy ul. Wspólnej 67. Ta część 
ulicy została zniszczona w 1944 r. – stoi tu dziś dom powo-
jenny. Kuzynka Gieysztorów, dr Izabella Galicka, tak za-
pamiętała uroczystość ślubną: „On czarny jak młody kruk, 
ona – złotowłosa księżniczka! Kościół był pełen publicz-
ności: rozległa, bardzo rozgałęziona rodzina nowożeńców, 
koleżanki i koledzy z gimnazjum, ze studiów, z niedawno 
ukończonej podchorążówki. No i liczne panie i paniusie, 
zawsze chętnie się rozczulające na takich ślubnych spekta-
klach, nieopuszczające żadnego. Irena naprawdę pięknie 
wyglądała i swobodnie czuła się w roli panny młodej, od-
prężona, rozmowna. Oleś był elegancki, ale sztywniejszy, 
z niezbyt mądrą miną; prezentował się tak, jak przeważnie 
wyglądają podczas takich pompatycznych ceremonii mło-
dzi, niepraktyczni życiowo intelektualiści”.

Dzień po ceremonii ślubnej młodzi udali się do Pary-
ża – Aleksander dostał stypendium Funduszu Kultury 
Narodowej, jak również niewielkie wsparcie z Ambasa-
dy Francuskiej w Warszawie. Miał w ciągu trzech lat od-
być studia na École nationale des chartes i przeprowadzić 
kwerendę na potrzeby pisanej pracy doktorskiej o genezie 
wypraw krzyżowych. Młodzi zachowali najlepsze wspo-
mnienia z tego pobytu, ale powrócili po niespełna roku – 
Aleksander otrzymał pod koniec lipca 1939 r. wezwanie 

Zdjęcie legitymacyjne Aleksandra Gieysztora, członka Koła Historyków Sztuki,
którego zarząd mieścił się w Zamku Królewskim w Warszawie, 1935 r.

Irena Czarnecka i Aleksander Gieysztor z prof. Marcelim Handelsmanem, przed 1938 r.
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do attachatu wojskowego w Paryżu, gdzie dano mu wy-
bór: zgłoszenie się w macierzystej jednostce w Zamościu 
na manewry 8 sierpnia 1939 r. albo pozostanie we Francji 
i kontynuowanie studiów z obowiązkiem stałych kontak-
tów z attachatem. Wybrał to pierwsze – przez kilkanaście 
sierpniowych dni przebywał jako plutonowy podchorą-
ży rezerwy na letnim obozie pod Zamościem, po czym 
jednostka została sprowadzona do Lublina, a jego kom-
panię zakwaterowano w Motyczu pod Lublinem. A więc 
wojna!

Już 3 września kompania udała się na Kielecczyznę, 
8 września walczyła w okolicach Iłży i następnego dnia 
w Solcu. Wieczorem 13 września zgrupowanie wyruszyło 
konną kolumną taborową na zmobilizowanych chłopskich 
furmankach aż pod Chełm, gdzie dotarła wiadomość 
o przekroczeniu – 17 września – przez Armię Czerwo-
ną polskiej granicy. Podczas odwrotu Gieysztor został po-
ważnie ranny – „niepraktyczny życiowo intelektualista” 
rozmyślał już nawet, jak zabezpieczyć byt żony na wypa-
dek swojej śmierci. Opatrzony w szpitalu polowym, został 
ewakuowany nocą z 23 na 24 września z całym szpitalem 
do Tyszowiec, zajętych następnie przez Rosjan. Rozbro-
jony, jeszcze nie w formie, podpierający się kijem – uciekł 
z sowieckiej niewoli ze szkolnym kolegą Andrzejem Fin-
deisenem (ten zginął w Lesie Kabackim w Powstaniu War-
szawskim) i trzema podoficerami. Na szosie Żółkiewka- 
-Turobin natrafili na duży oddział Wojska Polskiego i zo-
stali wcieleni do różnych kompanii.

Na skraju Janowa Lubelskiego część zgrupowania do-
stała się pod niemiecki ogień, ale kompania bohatera na-
szej opowieści nie brała udziału w tej bitwie i przesuwała 
się na północ w kierunku wschodnim od szosy Janów- 
-Frampol i w stronę drogi leśnej Janów-Biłgoraj. Tam, 
pod naporem Armii Czerwonej, dowództwo zdecydowa-
ło się kapitulować. Oficerowie poszli do niewoli, a pod-
chorążowie mieli się rozejść. Gieysztor udał się pieszo 
z dwoma podoficerami w kierunku Lublina. W Bycha-
wie zamienili mundury na ubrania cywilne i doszli do Lu-
blina, skąd Aleksander dotarł 12 października lorą kole-

jową do Otwocka, a potem do Warszawy – na Szeroką, 
do ostatniego przedwojennego mieszkania rodziców.

Po wyleczeniu ran postrzałowych został wprowadzony 
przez prof. Manteuffla do konspiracji – 7 kwietnia 1940 r. 
rozpoczął pracę w Wydziale Informacji Biura Informacji 
i Propagandy (BIP) KG ZWZ-AK, instytucji mającej za 
zadanie m.in. dokumentowanie zbrodni okupanta i wal-
kę z jego propagandą. W tym czasie wykładał też w tajnej 
Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz na tajnym Uniwersyte-
cie Warszawskim. W 1942 r. obronił na UW doktorat. 
Gdy w czerwcu 1944 r. zamordowano szefa wydziału, 
mjr. Jerzego Makowieckiego, Gieysztor objął po nim kie-
rownictwo. W Powstaniu Warszawskim pełnił obowiąz-
ki sekretarza szefa BIP płk. Jana Rzepeckiego. Jako oficer 
podziemia Gieysztor ukrywał się, m.in. w jednym z lokali 
BIP przy ulicy Słupeckiej na Ochocie. W czasie Powstania 
kwaterował jako por. „Borodzicz” w południowej części 
Śródmieścia. Pani Gieysztorowa z synem Andrzejem, uro-
dzonym w 1941 r., mieszkała wtedy u teściów przy Wil-
czej, a ostatnie miesiące wojny spędziła z dzieckiem w Za-
kopanem, gdzie znalazła posadę nauczycielki.

Zryw 1944 r. widział Gieysztor jako konieczną próbę 
uformowania przyczółka wolności w tragicznych okolicz-
nościach. Według jego słów „Powstanie było błędem, któ-
ry musieliśmy popełnić”. Po Powstaniu przebywał w kilku 
oflagach: Gross-Born (dziś Borne Sulinowo k. Szczecin-
ka), Sandbostel i Schwartau pod Lubeką, skąd po uwol-
nieniu wrócił na piechotę do Warszawy 28 maja 1945 r. 
Rodziców zastał na Wilczej, z Zakopanego sprowadził 
żonę. Wkrótce znów trafił do konspiracji – w organiza-
cji Wolność i Niezawisłość, cywilnej kontynuacji AK. 
Nie mógł odmówić Rzepeckiemu, swemu dowódcy z AK, 
teraz stojącemu na czele WiN. Niebawem jednak w życiu 
naszego bohatera miał się zacząć zupełnie inny okres – 
od prof. Manteuffla, swego naukowego mentora, usłyszał: 
„Idź do Rzepeckiego i powiedz mu, że teraz nie będziemy 
robić żadnej partyzantki, tylko uniwersytet”. 

Na froncie nauki
W lipcu 1945 r. Gieysztor został adiunktem w Państwo-
wym Instytucie Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabyt-
ków – pod kierunkiem Stanisława Lorentza, z którym na-
stępnie przez długie lata współpracował przy odbudowie 
Zamku Królewskiego – a od września tegoż roku adiunk-
tem na UW. Tam w 1949 r. mianowano go profesorem 
nadzwyczajnym, a w 1960 r. – zwyczajnym. Specjalizował 
się w mediewistyce; pasjonowały go zamierzchłe początki 
Warszawy, którym poświęcił wiele publikacji w swoim li-
czącym ok. 500 pozycji dorobku. Zajmowały Gieysztora 
również tematy dotyczące historii poszczególnych dzielnic 
Warszawy, m.in. Śródmieścia, Ochoty i Żoliborza, a także 
całego Mazowsza. Z Uniwersytetem Warszawskim związał 
się na całe życie – jako profesor, popaździernikowy prorek-
tor (1956-1959) i dyrektor Instytutu Historycznego (1955- 
-1975). W 1949 r. stanął na czele instytucji powołanej przy 

Aleksander Gieysztor i Irena z Czarneckich Gieysztor



25

  nr 9/2017

Ministerstwie Kultury i Sztuki pod nazwą Kierownictwo 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego.

W 1946 r. rodzina Gieysztorów powiększyła się o córkę 
Ewę. Domem zajmowała się głównie pani Irena, dzieląca 
czas na zajęcia rodzinne i pracę w PAN. Profesor często 
wyjeżdżał w celach naukowych, m.in. na wykopaliska, 
także za granicę. Przez Wilczą przewinęło się wielu słyn-
nych gości. Pamiętnego 20 października 1956 r., w imie-
niny pani domu, po obradach jubileuszowego zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego w Pałacu Staszica, 
w mieszkaniu przy Wilczej spotkali się m.in. profesoro-
wie Henryk Rutkowski z PAN i Kazimierz Lepszy z UJ, 
późniejszy rektor, oraz Paweł Jasienica. Z radia wysłuchali 
wtedy przemówienia Władysława Gomułki z historyczne-
go VIII Plenum KC PZPR.

Profesor w sprawach politycznych zachowywał po woj-
nie daleko idącą powściągliwość, choć w kluczowych mo-
mentach historii zawsze zabierał głos – np. jako sygnata-
riusz listu 34 intelektualistów w obronie wolności słowa 
w marcu 1964 r., złożonego w kancelarii premiera Józefa 
Cyrankiewicza. List ten uruchomił lawinę represji władz 
wobec jego autorów, ale nie powstrzymał rozwijającej się 
opozycji. Gieysztor nie ukrywał sympatii wobec tego nur-
tu; swego najwybitniejszego ucznia, a zarazem jednego z li-
derów kiełkującej opozycji, Karola Modzelewskiego (rocz-
nik 1937, od 1990 z tytułem profesora), odwiedzał jako 
promotor jego doktoratu nawet w więzieniu. Udał się do 
ówczesnego ministra sprawiedliwości i profesora na Wy-
dziale Prawa UW i powiedział: „U pana jest mój dokto-
rant. Ja mam obowiązki dydaktyczne wobec niego, pan 
rozumie. Prosiłbym o zezwolenie na widzenia i na kore-
spondencję”. Na Rakowieckiej się udało, ale po przeniesie-
niu więźnia do Barczewa – już nie.

Walka o Zamek
W 1971 r. – w następstwie decyzji politycznej o odbudo-
wie Zamku Królewskiego – zawiązany został Obywatelski 
Komitet Odbudowy, złożony z 56 osobistości. W prezy-
dium zasiadał m.in. ówczesny redaktor naczelny „Stolicy”, 
Leszek Wysznacki. Spontaniczna fala społecznej ofiarności 
na rzecz odbudowy nie znała granic. Dobrowolne składki 
z kraju i zagranicy pozwoliły na realizację projektów bez 
grosza z państwowej kiesy. Każdy – nawet najdrobniej-
szy datek – był kwitowany eleganckim podziękowaniem. 
W tym komitecie wraz profesorami Lorentzem i Janem Za-
chwatowiczem znalazł się Aleksander Gieysztor – stanowi-
li zgodny kierowniczy triumwirat całego przedsięwzięcia. 
Gieysztor już wcześniej prowadził prace badawcze dotyczą-
ce Zamku, a w 1975 r. został wiceprzewodniczącym komi-

Profesor Aleksander Gieysztor oprowadza prezydenta USA Ronalda Reagana po Zamku Królewskim w Warszawie, 1990 r.

Prezydent Lech Wałęsa, papież Jan Paweł II, prof. Aleksander Gieysztor  
na Zamku Królewskim w Warszawie, z tyłu kardynał Józef Glemp, 
prof. Andrzej Stelmachowski, 1991 r.
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tetu odbudowy. Stał na czele Komisji Wnętrz Zamkowych. 
Starał się zachować wszystkie oryginalne elementy wyposa-
żenia, kawałki murów i kamiennych czy żeliwnych dekora-
cji, które – niczym relikwie – były ratowane przez bohater-
skiego prof. Lorentza z pożogi września 1939 r. i Powstania 
i przechowywane w piwnicach Muzeum Narodowego. 
Spośród przedmiotów ruchomych uratowano w ten spo-
sób ok. 300 obrazów, ok. 60 rzeźb, sto kilkadziesiąt mebli, 
liczne brązy i dzieła sztuki zdobniczej. Wszystko wróciło na 
swoje miejsce. Trzej luminarze szukali jednocześnie w całej 
Polsce rzadkich rzemieślników, nieraz ostatnich w swoim 
fachu, którzy zdolni byli odtworzyć wyszukane królewskie 
wzory np. posadzek i artystycznych elementów budowli. 
Profesor Gieysztor zadbał o przywrócenie pierwotnego wy-
glądu Sali Tronowej, Poselskiej i Senatorskiej. Przekonał też 
przyszłych użytkowników Zamku, by odstąpić od zamiaru 
jego wykorzystywania w charakterze siedziby władz. 

Od 1971 r. Aleksander Gieysztor był członkiem Pol-
skiej Akademii Nauk. Dwukrotnie został jej prezesem 
z wyboru – w latach 1980-1984 i 1990-1992. W 1980 r. 
na 11 lat objął dyrekcję Zamku Królewskiego, a od 1986 
do 1991 r. stał na czele Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego. Dopiero wtedy – pełniąc kilka tak istotnych 

funkcji naraz – zaczął korzystać z samochodu, choć jed-
nocześnie wciąż można było zobaczyć charakterystyczną 
sylwetkę uczonego na Trakcie Królewskim. Dziś ścieżki te 
przemierza i daje się spotkać prof. Henryk Samsonowicz, 
także związany z Wilczą – mieszkający w kamienicy przy 
ul. Wilczej 22 przez całe życie!

Dyrektor Zamku zaczynał swoją pracę wcześnie. 
Już o godz. 7.00 rano zajmował się korespondencją, na-
stępnie przyjmował interesantów: swoich pracowników, 
a potem gości. Zamek można było zwiedzać już w czasie 
odbudowy, czasem pod przewodnictwem samego dyrek-
tora! Zdarzyło się to w 1984 r. także piszącej te słowa, or-
ganizującej grupową wyprawę do królewskiej rezydencji. 
Gieysztor wspominał wtedy, że pierwszy raz był w Zamku 
z ojcem jako siedmiolatek i zapamiętał go jako magiczne 
miejsce. Nasz przewodnik przedstawiał kolejne pomiesz-
czenia; szczególnie chlubił się gotyckimi piwnicami, jed-
nymi z najlepiej zachowanych w Warszawie. Mówił przy 
tym „Nie w tych murach, ale w tej przestrzeni rozgrywały 
się najważniejsze wydarzenia naszej historii”.

Aleksander Gieysztor prowadził niemal do końca dzia-
łalność naukową i dydaktyczną. W 1980 r. opublikował 
swe pomnikowe dzieło pt. Mitologia Słowian. Znajdo-
wał też czas na publikacje w „Stolicy”. W 1994 r. został 
współzałożycielem i wykładowcą Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej (dziś Akademii Humanistycznej) w Pułtusku. 
Darzył to miasto szczególnym sentymentem – już w la-
tach 60. XX w. zajął się grodem nad Narwią. W marcu 
2002 r. pułtuska uczelnia przyjęła jego imię. W uroczysto-
ściach wzięło udział liczne grono przyjaciół i przedstawi-
cieli władz tak świeckich, jak i duchownych, a także córka 
profesora Ewa Gieysztor oraz jego synowa Barbara Gieysz-
tor z dziećmi Joanną i Tomaszem. Profesor Samsonowicz 
powiedział wtedy, że patron uczelni był badaczem dziejów 
Polski, by przez ich pryzmat poznawać historię świata – 
i badaczem dziejów świata, by na ich kanwie poznawać 
historię lokalną.

Profesor Aleksander Gieysztor zmarł 9 lutego, a jego 
żona 26 maja 1999 r. Oboje spoczywają na Starych Po-
wązkach. W epitafium profesora – obok wyliczenia in-
nych zasług – znalazła się inskrypcja celnie oddająca sens 
drogi, jaką obrał: Kustosz spraw polskich. Od 1999 r. Fun-
dacja Kronenberga przyznaje nagrodę imienia Aleksandra 
Gieysztora – za znaczące dokonania w służbie dziedzictwa 
kulturowego. Znamienne słowa napisał o swym mistrzu 
prof. Karol Modzelewski: „Gieysztor łączył w sobie dwie 
polskie dusze: romantyka i pozytywisty. Romantyka, któ-
ry w czasie wojny walczył za ojczyznę, i pozytywisty, który 
po jej zakończeniu odbudowywał uniwersytet”.

Autorka dziękuje Pani Barbarze Gieysztor i jej Córce, Pani 
Joannie, za pomoc w uzyskaniu informacji. 

Kamienica przy ul. Wilczej 8, w której mieszkał Aleksander Gieysztor
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Do położonego w kantonie Vaud zamku przy-
jechało wówczas – na zaproszenie Hélène 
de Mandrot, właścicielki rezydencji, artystki, 
animatorki – około 40 architektów i dzien-

nikarzy znanych ze swych powiązań z ówczesną awan-
gardą artystyczną. Młode pokolenie reprezentowali m.in.: 
Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Werner M. Moser, Sigfried 
Giedion. Później dołączyli także: Walter Gropius, Ernst 
May, Cornelis van Eesteren.

Zjechali się, aby podyskutować o sytuacji architektu-
ry nowoczesnej, której kształty z wolna już się rysowa-
ły. Pierwsza wojna światowa spowodowała daleko idące 
przemiany społeczne. W lewicowej atmosferze, jaka opa-
nowała cały świat, architekci w szczególny sposób zaczęli 

Pierwsze	osiedla	architektury	
funkcjonalnej	w	Polsce
Małgorzata Malicka 
Cała przygoda z architekturą nowoczesną w Polsce rozpoczęła się w październiku 1928 r. 
w zamku La Sarraz w Szwajcarii

interesować się sytuacją mieszkaniową biednych. Wielu 
niezamożnych mieszkało w miastach w podnajętych „ką-
tach”. Ludzie ci potrzebowali dobrych, higienicznych, 
choć zarazem skromnych – na miarę ich możliwości fi-
nansowych – mieszkań. Odpowiedniego ukształtowania 
zaczęło też wymagać całe środowisko życiowe mieszczu-
cha, głównie z powodu masowo rozwijającej się motory-
zacji, jak również przemysłu znajdującego się w miastach. 
Wojna dała impuls do rozwoju przemysłu metalurgiczne-
go i w konsekwencji w budownictwie można było na dużą 
skalę wprowadzić stalowe konstrukcje. Architektura ope-
rowała prostotą, gładką ścianą, działała przede wszystkim 
bryłą z funkcjonalnymi podziałami elewacji, a nie trady-
cyjnym detalem architektonicznym. Pod względem for-
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Pocztówka wysłana do Zasława Malickiego w 1936 r. – z jednego ze spotkań na zamku w La Sarraz

Architektura



29

  nr 9/2017

malnym inspiracji szukano w koncepcjach estetycznych 
sztuki awangardowej.

Społecznie myślący architekci z całej Europy postano-
wili zjednoczyć swoje wysiłki na rzecz poprawy warunków 
mieszkaniowych w miastach. W La Sarraz w 1928 r. zor-
ganizowano pierwszy Międzynarodowy Kongres Archi-
tektury Nowoczesnej (Congrès international d’architectu-
re moderne – w skrócie CIAM). W deklaracji uczestnicy 
określili wyraźnie cel spotkań: „Aby aktualne zadania bu-
dowlane były za każdym razem ujmowane w nowy sposób 
i aby twórcze rozwiązania tych zadań zaspakajały wszel-
kie, materialne i duchowe, potrzeby współczesnego czło-
wieka”. Kongresy CIAM odbywały się potem rokrocznie 
w różnych miastach europejskich aż do wybuchu drugiej 
wojny światowej. Początkowo wysiłki architektów były 
skierowane na poszukiwanie modelu mieszkania najtań-
szego, osiągalnego dla każdej osoby pracującej. Zdaniem 
Heleny Syrkus czynsz za takie mieszkanie nie powinien 
przekraczać 10% zarobków. Na drugim kongresie, który 
odbył się w 1929 r. we Frankfurcie nad Menem, architekci 
doszli jednak do wniosku, że podstawą projektowania nie 
powinno być kryterium czysto ekonomiczne – postulo-
wali szukanie modelu mieszkania, które zabezpieczałoby 
podstawowe, minimalne potrzeby biologiczne człowieka. 
Z tych założeń narodziła się potem tzw. Karta Ateńska 
(uchwalona na CIAM IV w Atenach, 1933), zawierająca 
zbiór wskazówek dla architektów, jak podchodzić do pla-
nowania współczesnego mieszkania i jego otoczenia. Był to 

zarazem zbiór postulatów pod adresem władz, które win-
ny umożliwiać architektom racjonalne planowanie. W ten 
sposób architekt modernista przemieniał się w społecznika 
biorącego na siebie obowiązek formułowania społecznych 
standardów i wymagającego od władz ich realizacji. 

Walter Gropius w tym duchu zachęcał kolegów: „Dzia-
łaj tak, jak gdybyś miał żyć wiecznie, i sięgaj planami dale-
ko w przyszłość. Chcę przez to powiedzieć, że musisz czuć 
się odpowiedzialnym bez jakiejkolwiek granicy w czasie. 
Niech nigdy nie zaprząta cię myśl, czy zobaczysz wynik 
swej pracy. Jeżeli twój wkład będzie miał istotną wartość, 
zawsze znajdzie się ktoś, kto podejmie nić, która wypadnie 
ci z ręki. I na tym polegać będzie twoje prawo do udziału 
w nieśmiertelności”.

Prace w ramach CIAM odbywały się przede wszyst-
kim w grupach krajowych, dopiero później omawiano je 
na kongresach. Co prawda w La Sarraz nie było żadnego 
polskiego architekta, ale uczestnicy CIAM zwrócili się 
od razu do Szymona Syrkusa z prośbą o zorganizowanie 
polskiej grupy architektów modernistów. Zaczynem sta-
ło się awangardowe ugrupowanie artystyczne Praesens, 
do którego Syrkus należał, a które miało już pewne do-
świadczenia w działaniu zespołowym, dopiero jednak po 
przekształceniu się w polską grupę CIAM zaczęło podej-
mować poważniejsze eksperymenty na polu architektury 
nowoczesnej. Za pośrednictwem Teodora Toeplitza grupa 
nawiązała w 1929 r. kontakt z nowo powstałą Warszawską 
Spółdzielnią Mieszkaniową. Spółdzielnia chętnie zgodziła 

Rewers pocztówki z La Sarraz dla Zasława Malickiego z treścią: Pozdrowienia z miejsca obrad. Syrkus, Helena, P. Jeanneret, Van Eestern, Gropius
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się na powierzenie projektowania osiedli mieszkaniowych 
zespołowi Praesens. Mój ojciec, inż. arch. Zasław Malic-
ki – późniejszy generalny projektant Rakowca – uczestni-
czył jeszcze jako student Wydziału Architektury na Poli-
technice Warszawskiej w jednym z zebrań tego zespołu.

Na CIAM III, który odbył się w 1930 r. w Brukseli, 
uznano polską grupę za jeden z najbardziej aktywnych ze-
społów. Na spotkaniu w 1934 r. w Londynie Polacy przed-
stawili kompleksowe opracowanie Warszawa funkcjonal-
na, w którym zaprezentowali różne problemy planowania 
przestrzennego. Opracowanie to stanowiło potem wzór 
dla innych grup narodowych.

Osiedla WSM na Żoliborzu i na Rakowcu stały się w ten 
sposób pierwszymi realizacjami koncepcji osiedla spo-
łecznego w Polsce. Na osiedlu rakowieckim niewielkie me-
traże mieszkań (36 m2) starano się rekompensować różny-
mi pomieszczeniami do użytku zbiorowego, jak sala zebrań 
w szkole czy w Domu Społecznym, biblioteka, klub, salka 
teatralna. Na Żoliborzu takich urządzeń osiedlowych zna-
lazło się jeszcze więcej; chodziło o to, by w miarę możliwości 
wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom mieszkańców. Było 
przedszkole i szkoły (podstawowa i licealna), planowano żło-
bek, była poradnia wychowawcza RTPD, ośrodek zdrowia, 
sklepiki spożywcze przy prawie każdej kolonii, prowadzone 
przez WSS Społem, wspólna kotłownia z pralnią i łaźnią, 
wreszcie ośrodek ogrodniczy (przy ulicy Stołecznej), gdzie 
hodowano rośliny dla poszczególnych kolonii.

Projektanci osiedli WSM przywiązywali szczególną 
wagę do zaspakajania kulturalnych potrzeb mieszkań-
ców – w myśl zasad wypracowanych przez Rochdelskie 
Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów, które powsta-
ło w 1844  r. w Rochdale i było uznawane za pierwszą spół-
dzielnię. Według tego wzorca fundusze spółdzielni dzielo-
no na wydatki bieżące, inwestycje oraz na obowiązkowy 
narzut w procentach na działalność kulturalno-społeczną. 
W ramach takiego programu na Żoliborzu wystawiono 
pawilony Domu Społecznego – w obrębie I kolonii. Im-
prezy – organizowane przez Teatr im. Żeromskiego – od-
bywały się też w wolnej hali kotłowni. Dom Społeczny 
powstał także na niewielkim Starym Rakowcu. Zasław 
Malicki wspominał: „Pamiętam, jak przewodniczący 
amatorskiego kółka teatralnego na Rakowcu kategorycz-
nie zażądał od projektanta, aby z obu stron podium, które 
mogło stanowić równocześnie scenkę, ustawić trójścien-
ne, obracane na osi «mansjony» z dekoracjami sygna-
lizującymi «pałac», «chatę» i «las», co według niego 
pozwoliłoby zagrać dowolną sztukę”. Także w osiedlu na 
Mokotowie realizowanym w latach 1948-1952 wzniesio-
no w pobliżu centralnej kotłowni niewielki pawilon z sal-
ką zebrań i pomieszczeniami klubowymi. Po wojnie na 
żoliborskim osiedlu wybudowano nowy okazały Dom 
Społeczny. Został oddany do użytku na początku 1950 r. 
Stanisław Brukalski zaprojektował tam obszerną salę wi-
dowiskową o znakomitej akustyce, dużą scenę i odpowied-
nią maszynerię służącą do zmian dekoracji, tworząc tym 

Budynek teatru Komedia przy ulicy Słowackiego na Żoliborzu
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samym obiekt odpowiadający w pełni potrzebom teatru 
profesjonalnego. Zabawne wspomnienie z tego okresu za-
chował Zasław Malicki: „Za czasów PRL, kiedy po odsu-
nięciu dawnych działaczy (spółdzielczych) nastąpił okres 
prezesów «przynoszonych w teczkach», którzy nie słysze-
li nigdy o Rochdale, ale mieli za to pismo polecające z Ko-
mitetu Dzielnicowego Partii, wtargnął tu Zespół Pieśni 
i Tańca Ludowego Wojska Polskiego, który barbarzyńsko 
uszkodził enkaustyczną polichromię i zniszczył ogromny 
kryształowy żyrandol”. Dzisiaj w budynku tym mieści się 
teatr Komedia.

Projektanci osiedli WSM do tego stopnia starali się re-
spektować potrzeby przyszłych mieszkańców, że propo-
nowali im konsultacje w trakcie projektowania. W przy-
padku osiedla na Rakowcu Helena i Szymon Syrkusowie 
jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych opubli-
kowali w miesięczniku „Dom” artykuł pt. Współdziała-
nie użytkowników przy opracowaniu projektu mieszkania 
robotniczego. Zachęcali w nim przyszłych mieszkańców 
do udziału w projektowaniu mieszkań. Następnie roze-
słali do wszystkich oczekujących specjalną ankietę przy-
gotowaną z władzami spółdzielni, z załączonym planem 
mieszkania, z prośbą o naniesienie czerwonym ołówkiem 
ewentualnych zmian i ulepszeń. Wychodzono z założe-
nia, że nie można wtłaczać ludzi w jednakowe, sztywne 
ramy przestrzenne, że każdy potrzebuje innego ukształto-
wania przestrzeni. Helena Syrkus poddała z kolei pomysł 
katalogów różnych mieszkań, aby każdy mógł sobie wy-
brać najodpowiedniejsze dla siebie. Konsultacje spotkały 
się z bardzo żywym odzewem i wiele poprawek architekci 
uwzględnili.

Projektanci zakładali równocześnie, że w osiedlu spo-
łecznym ważne są nie tylko poszczególne mieszkania, 
ale i otaczająca je przestrzeń. Chodziło o to, by każdy mógł 
czuć się tam dobrze – zarówno maluch idący do przed-
szkola, jak i staruszek wysiadujący przed domem czy idący 
do sklepu. Dlatego osiedlowe drogi musiały być dla wszyst-
kich bezpieczne i wyłączone z ruchu przelotowego.

Już we wrześniu 1928 r. na Żoliborzu zostało powołane 
Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane (SPB), współ-
praca z przedsiębiorcami prywatnymi okazała się bo-
wiem przy budowie II kolonii niezadowalająca. SPB by-
ło w stosunku do WSM odrębną instytucją, ale w jej 
władzach zasiadali członkowie władz WSM. Pierwszym 
kierownikiem został Teodor Toeplitz, kolejnymi byli: Sta-
nisław Szwalbe, Stanisław Tołwiński i Juliusz Żakowski. 
SPB stanowiło w okresie międzywojennym dobrze zorga-
nizowaną spółdzielczą placówkę gospodarczą, która od-
grywała ważną rolę w kształtowaniu nowoczesnej myśli 
technicznej w budownictwie i która wykształciła wielu 
dobrych fachowców.

Po wybuchu wojny SPB wyłoniło Pracownię Architek-
toniczno-Urbanistyczną (PAU). Prowadziła ona teoretycz-
ne prace projektowe, zwłaszcza urbanistyczne, na użytek 

powojenny, jak projekt Wisłostrady czy Trasy W-Z. Była 
to właściwie kontynuacja prac nad Warszawą funkcjonal-
ną. Na czele pracowni stał Szymon Syrkus, a po jego aresz-
towaniu – Roman Piotrowski. W pracach PAU prowadzo-
nych w warunkach konspiracji brała udział niemal cała 
śmietanka naszych urbanistów. Obok architektów i in-
żynierów – również ekonomiści i socjologowie, słowem: 
wszyscy, którzy mogli być pomocni w kształtowaniu no-
woczesnego miasta.

W okresie najwyższego zatrudnienia z pracownią zwią-
zanych było 80 osób, przy czym niektórzy pracowali dwie 
godziny tygodniowo, inni – dwanaście godzin dziennie. 
Pracami poszczególnych zespołów kierowali architekci 
i urbaniści: Jan Chmielewski, Roman Piotrowski, Zyg-
munt Skibniewski, Barbara Brukalska, Stanisław Dzie-
wulski, Helena i Szymon Syrkusowie. Przysięgłymi socjo-
logami byli Stanisław Ossowski i Nina Assorodobraj-Kula, 
konsultantem w dziedzinie projektowania szkół został Ma-
rian Falski. W ramach tej interdyscyplinarnej współpracy 
zrodziła się polska teoria osiedla społecznego. W pracach 
PAU uczestniczył także mój ojciec, Zasław Malicki – jako 
członek zespołu Barbary Brukalskiej.

W ramach działalności PAU szkolono w czasie woj-
ny kadry inżynierskie i techniczne, zwłaszcza majstrów 
i robotników, prowadzono też kursy spółdzielcze. Pra-
cownia mieściła się początkowo w trzyizbowym miesz-
kaniu architekta Juliusza Żakowskiego przy ul. Krasiń-
skiego 18 m. 237. W połowie 1943 r. PAU rozbudowano 
i przydzielono jej dwa inne mieszkania – również na IV ko-
lonii. Jedno mieściło się na wysokim parterze nad pralnią 
obok bramy głównej, drugie – na tzw. półpięterku obok 
biur zarządu SPB.

Jak wspominał Stanisław Tołwiński: „Zewnętrznie 
lokal pracowni był urządzony według zasad przemyśl-
nie obmyślanej konspiracji. W bibliotece ustawione były 
wydawnictwa w języku niemieckim, nabywane legalnie 
w Warszawie lub nawet sprowadzane specjalnie, oczywi-
ście o tematyce technicznej. W czasie jednej z niespodzie-

Park osiedlowy im. Zasława Malickiego na Rakowcu
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wanych rewizji wprowadziło to w błąd gestapowca, który 
zaczął przeglądać książki niemieckie, wyłożone numery 
«Reichu» i zrezygnował w tym wypadku z bezpośred-
niego celu swej wizyty”.

W 1989 r. mój ojciec wspominał: „W mojej pracy za-
wodowej miałem do czynienia z Warszawską Spółdzielnią 
Mieszkaniową już w latach 1931-1934 (tzn. przed otrzyma-
niem dyplomu architekta), kiedy opracowywałem w ate-
lier Stanisława i Barbary Brukalskich rysunki budynków 
mieszkalnych osiedla na Żoliborzu (IV, VII i IX kolonia)”. 
Po rozpoczęciu pracy zawodowej od sierpnia 1940 do lip-
ca 1941 r. ojciec był zatrudniony w Dziale Technicznym 
WSM, prowadząc budowę pierwszego budynku IX ko-
lonii. Później spółdzielnia musiała tę budowę wstrzymać 
wskutek stanowczego sprzeciwu władz okupacyjnych.

Po upadku Powstania, wysiedleniu i powrocie do War-
szawy ojciec nadal pełnił funkcję kierownika Działu 
Technicznego WSM (od kwietnia 1946 do sierpnia 1948). 
Prowadził wówczas odbudowę osiedli na Żoliborzu i na 
Rakowcu. Nie chciał przy tym ograniczać się do łatania 
dziur po kulach w elewacjach, ale postanowił za jednym 
zamachem pobielić budynki. Nie wiązało się to z wysoki-
mi kosztami – rusztowania zostały wcześniej rozstawio-
ne, wapno nie było drogie. Efekt okazał się natomiast pio-
runujący. W zrujnowanej po Powstaniu Warszawie wielu 
ludzi przyjeżdżało na Żoliborz, żeby zobaczyć „białe do-
my”. Ojciec był bardzo dumny, ale władzom miasta nie 
podobało się to, wydały bowiem administracyjny zakaz 
malowania tynków. Ojciec musiał się ze swojej decyzji gę-
sto tłumaczyć.

W tym okresie na żoliborskim osiedlu WSM Zasław 
Malicki kierował – przerwaną w 1940 r. – budową IX ko-
lonii. W trakcie tych prac robotnicy odkryli gdzieś na 
Marymoncie wapno zadołowane przez kogoś pod budo-
wę willi tuż przed wybuchem wojny. Lasowało się więc 
przez ponad pięć lat. Ojciec postanowił, że tak wspaniale 
zlasowane wapno należy przeznaczyć na tynkowanie wy-
kańczanej właśnie kolonii. Tynki te trzymają się dobrze 
jeszcze dziś i nie udało się ich zbić nawet w trakcie remon-
tu w 2012 r.

W tym okresie ojciec zaczął równocześnie kierować nowo 
powołaną pracownią architektoniczną WSM we współ-
pracy ze Stefanem Tworkowskim. Powstawały w niej pro-
jekty kolejnego osiedla na Mokotowie. Tworkowski wspo-
minał po latach: „W jakich pracowaliśmy warunkach, 
w jakiej atmosferze? Jesienią 1947 r. oddano dla powstają-
cej pracowni mieszkanie w wykańczanej XI kolonii WSM 
na Żoliborzu. W tym okresie pracowaliśmy w składzie: 
Bronisław Eibel, Zbigniew Filipow, Zofia Garlińska, Zofia 
Gutzman, Bogusław Karczewski, Jacek Nowicki, Krystyna 
Szeronos i Marian Szymanowski, nieco później dołączyli 
Janusz Cierpiński oraz Danuta i Mieczysław Nowakowie, 
a także konstruktor Antoni Tarczewski. Instalacje i uzbro-
jenie zewnętrzne opracowywane były drogą zleceń. W pra-

cowni – tylko my dwaj, główni autorzy, byliśmy doświad-
czonymi architektami; Tarczewski był świeżo ukończonym 
inżynierem, pozostali – studentami. Autorstwo zasadniczej 
koncepcji i inne ważniejsze decyzje należały do głównych 
autorów, razem też przeważnie braliśmy udział w konferen-
cjach programowych, zatwierdzaniu itp.; ponieważ byłem 
zajęty też innymi pracami, przeto stałe, bezpośrednie kiero-
wanie pracownią należało do Zasława Malickiego. Współ-
autorstwo zostało od razu rozszerzone na członków zespo-
łu. Dyskutowaliśmy wspólnie rozwiązania poszczególnych 
kolonii, zaś budynki powierzane były kolegom jako auto-
rom, przy czym trzymać się oni musieli zasad przyjętych 
dla całego osiedla. System taki budził zainteresowanie i po-
czucie odpowiedzialności u młodych kolegów, wytwarzał 
więź sympatii w zespole, która przetrwała do dnia dzisiej-
szego. Nie warto o tym właściwie może wspominać, ale nie 
było między nami nigdy nieporozumień na tle rozliczeń 
finansowych”.

Stefan Tworkowski wspomina także, że koncepcje ojca 
nie były dobrze odbierane przez ówczesne władze. Zarzu-
cano mu tzw. falanster, co oznaczało odchylenie w kie-
runku tworzenia zamkniętych osiedli mieszkaniowych, 
odcinających się od życia miasta, oraz sprzyjanie poczu-
ciu odosobnienia, gdyż mieszkańcy parterów otrzymali na 
Mokotowie małe ogródeczki pod oknami. Ta architektura 
była skromna, ale „ludzka” – mogłaby być lepsza od przed-
wojennych bloków pierwszych osiedli mieszkaniowych, 
gdyby nie ingerencje władz. Dlatego między rokiem 1948 
a 1957 ojciec przestał projektować dla WSM.

Nie było to dla niego łatwe. W efekcie braku akceptacji 
dla jego projektów w Polsce (odmowa realizacji projektu 
lubelskiego osiedla Tatary) ojciec wyjechał na dwa lata do 
Korei (1954-1955). Pracowała tam wówczas grupa polskich 
architektów przygotowująca projekt planu generalnego 
miasta Ch'ŏngjin. Ojciec należał do zespołu inż. Piotra 
Zaremby i projektował domy studenckie. Właśnie w Korei 
wydarzyła się historia, która może świadczyć o tym, jaką 
renomą w świecie cieszyli się wówczas projektanci WSM. 
Na pewnym przyjęciu jedyny poza moim ojcem obecny 
tam Europejczyk – zdaje się Bułgar – zagadnął ojca, czy 
zna Helenę Syrkus. Ojciec potwierdził żartobliwie – „jak 
zły szeląg”. Rozmowa toczyła się w języku rosyjskim. Buł-
gar nie zrozumiał żartu i zaczął się dopytywać: „Szto eto 
«zły szeląg»?”. Ojciec wyjaśnił: „Zły szeląg eto malenkije 
płochije diengi”. Ale po tym wyjaśnieniu Bułgar rozumiał 
jeszcze mniej i próbował się dowiedzieć „Poczemu Gielena 
Syrkus – malenkije płochije diengi?”. Zrobiło się naprawdę 
zabawnie. Wyjaśnienia trwały do końca przyjęcia.

Po powrocie do Polski ojciec w listopadzie 1957 r. zatrud-
nił się ponownie w WSM i powrócił do projektowania 
osiedli mieszkaniowych. Właśnie wtedy zaczął projekto-
wać, a następnie realizować nowe osiedle na Rakowcu jako 
jego generalny projektant (we współpracy z Zofią i Oska-
rem Hansenami oraz z Marianem Szymanowskim, w la-
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tach 1958-1964). Osiedle na Rakowcu było chyba najbar-
dziej „jego” osiedlem, choć i tu władze skreśliły z projektu 
aż siedem typów budynków mieszkalnych. Ojcu udało 
się, mimo tych ingerencji, kilka rzeczy uratować – przede 
wszystkim przedwojenne ogródki działkowe wzdłuż ulicy 
Żwirki i Wigury. Nie zważając na wciąż ponawiane naciski 
władz miasta, zachował także teren pod budowę kościoła 
Opatrzności Bożej przy ulicy Dickensa – niestety, okrojony 
do tego stopnia, że nie zmieścił się już tam kościół zaprojek-
towany przez Bohdana Pniewskiego jeszcze przed wojną, 
a jedynie niewielki kościółek (wybudowany w latach 60.). 
Udało mu się wreszcie uratować niewielkie jeziorko w po-
bliżu pierwszych rakowieckich domów, które miało być 
osuszone, by na jego terenie usytuować targowisko. Ojciec 
zachował jeziorko, uregulował jego brzegi, a wokół zaprojek-
tował park. W ten sposób akwen stał się miejscem spotkań 
mieszkańców całego osiedla i równocześnie jego znakiem 
rozpoznawczym. Zatrzymywały się tu przelatujące wiosną 
i jesienią dzikie kaczki, co ojca niezwykle cieszyło.

W 1989 r. ojciec pisał: „Zawsze uważałem WSM za 
swoją macierzystą instytucję. Ze względu na swoje funk-
cje miałem bliskie kontakty z zarządem i pionierskimi 
działaczami spółdzielni, zwłaszcza z prezesem Marianem 
Nowickim i Witoldem Rogalą”. Przez całe nieomal życie 
zawodowe Zasław Malicki zajmował się projektowaniem 
i realizacją osiedli mieszkaniowych i zawsze miał przede 
wszystkim na uwadze ich „ludzką skalę”. Nurtowała go 
idea miasta-ogrodu, którą przejął od angielskiego archi-
tekta Ebenezera Howarda, a ten z kolei inspirował się kon-
cepcjami XIX-wiecznego arystokraty Johna Ruskina zwa-
nego prorokiem religii piękna oraz innego jeszcze twórcy 
utopijnych teorii społecznych – Frederica La Playa. Ho-
ward próbował nawet realizować swoje idee. Opracował 
plan 35-tysięcznego robotniczego miasta-ogrodu i pró-
bował takie miasto wybudować, co udało mu się jedynie 

częściowo (osiedle na 6 tys. mieszkańców). Ale jego wy-
siłki były wówczas przez europejskich architektów dość 
powszechnie cenione. W 1912 r. powstało Stowarzyszenie 
Miast Ogrodów, które zdążyło jeszcze przed pierwszą woj-
ną światową zorganizować w Krakowie Wystawę Archi-
tektury Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym.

Malicki uważał, że dopiero takie budownictwo stwa-
rzałoby odpowiednie warunki do regeneracji ludzkich 
sił po pracy. Do pewnego stopnia osiedla mieszkaniowe 
WSM hołdowały założeniom miast-ogrodów. Ojciec in-
teresował się również koncepcjami amerykańskiego ar-
chitekta Franka Lloyda Wrighta, który projektował do-
my mieszkalne wkomponowane w krajobraz i związane 
organicznie z otaczającą przyrodą. Architektura Wrighta 
uwzględniała w sposób maksymalny potrzeby człowieka, 
co ojcu było również bardzo bliskie. Doceniła to wszystko 
Rada Dzielnicy Ochota, podejmując uchwałę o nazwaniu 
jego imieniem parku osiedlowego, który Zasław Malicki 
sam za życia zaprojektował.

Źródła: Barbara Brukalska, Zasady społeczne projektowania osie-
dli mieszkaniowych, Warszawa 2001; Zofia Chyra-Rolicz, Stanisław 
Tołwiński, Warszawa 1987; Władysław Fijałkowski, Śniadanie u pa-
ni Heleny, „Kultura”, 1979; Barbara Kalabińska, Architekt sam musi 
być optymistą – rozmowa z prof. Heleną Syrkus, „Polityka”, 1979; Za-
sław Malicki, Architektura tkaczy, „Kultura”, 1979; Jan Andrzej Szy-
mański, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1970. Zarys 
dziejów, Warszawa 1989; Stefan Tworkowski, O planach Warszawy 
z 1945 r. WSM Mokotów, „Studia Warszawskie”, t. 25, z. 4, 1979

Małgorzata Malicka – córka architekta Zasława Malickiego,  
pracowała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego 

w Zakładzie Teorii Wychowania Estetycznego, interesuje się 
zagadnieniami twórczości oraz antropologicznymi kwestiami 

podmiotowości i tożsamości człowieka, autorka książek z tych dziedzin

Osiedle na Rakowcu
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Bazar, jak to określił prażanin Paweł Elsztein, autor 
książki Moja Praga. Z archiwum wspomnień 
(Warszawa 2002), był spichlerzem Nowej Pragi. 
„Był to niezwykły bazar i chociaż od pierwszych 

z nim spotkań minęło ponad pół wieku, nie mogę oprzeć 
się wrażeniu, że nigdzie podobnej atmosfery handlowej 
nie spotkałem. Był to, jakby powiedzieć, bazar familijny. 
Wszyscy chyba się znali: handlujący i kupujący” – wspomina 
Elsztein. W dużych ilościach sprzedawano na bazarze mięso 
i ryby. Bliżej Stalowej stał budynek pełniący funkcję jatek. 
Po ostatniej wojnie asortyment produktów na bazarze 
zmienił się – było mniej artykułów spożywczych, mięsa, 
przeważał handel najróżniejszą starzyzną, a kolorytu 
dodawał handel ptactwem, np. gołębiami.

Tajemnice	nowej	Pragi
Michał Pilich
Historia Warszawy ma wiele białych plam. Także – wydawałoby się – znane karty jej 
dziejów wymagają niejednokrotnie gruntownej weryfikacji. Tak właśnie jest z naszą wiedzą 
dotyczącą dziejów targowiska określanego współcześnie mianem bazaru Pachulskiego 
i Domańskiego, który do ok. 1970 r. znajdował się na Nowej Pradze przy ulicy Stalowej

Obecnie między ulicą Stalową a Strzelecką, na wysoko-
ści posesji o adresach ul. Stalowa 37, 39 i 41, znajduje się 
obszerny pusty plac, który – jak zwykło się uważać – zaj-
mował bazar powstały dzięki dwóm współwłaścicielom: 
Władysławowi Pachulskiemu i Andrzejowi Domańskie-
mu. Jeszcze przed 1914 r. wspólnicy wystawili trzy ciekawe 
architektonicznie kamienice pod dzisiejszymi adresami: 
ul. Stalowa 37, ul. Stalowa 41 i ul. Strzelecka 26. Obecnie 
jedynym śladem po nieistniejącym od blisko pół wieku ba-
zarze są coraz mniej czytelne napisy reklamowe na murach 
parteru oficyny łączącej kamienice o adresach ul. Stalo-
wa 41 i ul. Strzelecka 26.

W 1911 r. nowi właściciele rozpoczęli stopniowe inwe-
stowanie w działki przy ówczesnej ul. Stalowej 17, 19 i 21 

Kamienice przy ul. Strzeleckiej 26 i ul. Stalowej 41 od strony podwórza
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(dziś numery 37, 39 i 41). Przed 1914 r. inwestorzy nabyli 
też działki przy ul. Strzeleckiej 20 oraz 24. Między 1911 
a 1912 r. wystawiono czteropiętrową kamienicę frontową 
na posesji nr 41 (używając już aktualnej numeracji policyj-
nej) i jej długą oficynę („Wiadomości Budowlane i Miej-
skie”, wykaz budowli zatwierdzonych, 1911). W 1911 r. 
zatwierdzono też projekt kamienicy pod adresem ul. Sta-
lowa 37 („Wiadomości Budowlane i Miejskie”, wykaz bu-
dowli zatwierdzonych, 1911). Dopiero w latach 1913-1914 
wzniesiono czteropiętrową kamienicę przy ul. Strzelec-
kiej 26, którą połączono oficyną – z oficyną domu przy 
ul. Stalowej 41 („Wiadomości Budowlane i Miejskie”, wy-
kaz budowli zatwierdzonych, 1913). Do tej pory przyjmo-
wano w literaturze przedmiotu, że w zamyśle inwestorów 
po zachodniej stronie miała powstać długa oficyna sięgają-
ca do ulicy Strzeleckiej i zakończona kamienicą frontową. 
Dalsze rozważania w ramach niniejszego artykułu pod-
ważają tę tezę.

Władysław Pachulski inwestował w nieruchomości na 
Nowej Pradze już wcześniej, jeszcze przed 1909 r., a działki 
przy obecnej ul. Stalowej 37, 39 i 41 nabył m.in. od innego 
z posiadaczy kilku tutejszych nieruchomości – Antoniego 
Kochańskiego. W latach 80. XIX w., a więc jeszcze przed 
przyłączeniem Nowej Pragi do Warszawy, co miało miejsce 
w 1891 r., w rękach Kochańskiego znajdowały się posesje 
przy Środkowej o numerach 2, 4 i 6. Wiadomo, że na prze-
łomie wieków posesjonat należał do znaczniejszych nowo-
praskich kamieniczników, posiadał m.in. również nierucho-
mości przy dzisiejszej ul. Strzeleckiej 20 i ul. Stalowej 37, 39 
i 41, a także działki na odcinku ulicy Czynszowej położo-
nym między Stalową a Strzelecką. Nieruchomości między 
Stalową a Strzelecką Kochański nabył ok. 1895 r. 

W świetle weryfikacji dotychczasowych ustaleń nale-
żałoby założenie targowiska przypisać nie panom Pachul-
skiemu i Domańskiemu, lecz właśnie Antoniemu Kochań-
skiemu. Rosyjskojęzyczny Kalendarz adresowy Warszawy 
na 1898 rok i taki sam kalendarz na rok kolejny wymie-
niają pod adresem ul. Stalowa 39 (wówczas nr 19) bazar 
Antoniego Kochańskiego. Zapewne o tym samym bazarze 
wspomina notatka prasowa przechowywana w Archiwum 
Państwowym m.st. Warszawy, w zbiorze Przyborowskie-
go, wzmiankująca bazar spożywczy działający przy Stalo-
wej w 1898 r. Tak więc, gdy w latach 1911-1914 powstawa-
ły zachowane kamienice, bazar zapewne już w tym rejonie 
istniał, choć na pewno w innej formie. Księgi adresowe 
na lata 1904 i 1910 sytuują bazar Kochańskiego na posesji 
przy ul. Stalowej 15 (dziś nr 35) – ale jest to rzecz wyma-
gająca weryfikacji.

Do tej pory przyjmowano, że Pachulski i Domański, 
wznosząc połączone długimi oficynami kamienice przy 
ul. Stalowej 41 i ul. Strzeleckiej 26, chcieli dopełnić zabudowę 
podobnym ciągiem od strony zachodniej. Wzniesiono jednak 
tylko frontową kamienicę przy ul. Stalowej 37, a dalszych prac 
zaniechano. Być może na przeszkodzie stanął wybuch pierwszej 

wojny światowej. Jak pisała prof. Jadwiga Roguska: „Zabudowa 
ujmuje wielki dziedziniec, zapewniający niezłe warunki 
doświetlenia i przewietrzania. Straty wynikające z rezygnacji 
z oficyn poprzecznych prywatny inwestor rekompensował, 
umieszczając na dziedzińcu plac handlowy korespondujący 
z licznymi sklepami w parterach domów. Nawiązano do praskiej 
tradycji bazarów, tworząc ubogą wersję śródmiejskich pasaży. 
[…] nieznanego projektanta inspirowały tendencje zarysowane 
w społecznym tanim mieszkalnictwie. Świadczy o tym nie 
tylko rozluźnienie zabudowy, lecz również opracowanie 
architektoniczne, operujące szarą cementową cegłą w domach 
przyulicznych, na wzór przodującego w Europie przed pierwszą 
wojną światową taniego budownictwa mieszkaniowego spółek 
budowlanych i spółdzielni na peryferiach i przedmieściach 
Berlina” (Architektura i budownictwo mieszkaniowe 
w Warszawie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. 
Zabudowa mieszkaniowa dzielnic przemysłowych i peryferii. 
Domy robotnicze, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 
1986, nr 2).

Andrzej Domański, zdjęcie 
portretowe i wizytówka,  
ok. 1900 r.
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W tym i w kolejnych opracowaniach dotyczących No-
wej Pragi, także piszącego te słowa, pomijano fakt, że taki 
wielki plac faktycznie nigdy nie istniał. Dzisiejszy olbrzy-
mi pusty teren nigdy nie był w całości wypełniony przez 
targowisko. Na zdjęciach lotniczych Warszawy z 1945 r. 
wyraźnie widać, że targowisko ulokowane było tylko we 
wschodniej części dzisiejszego pustego placu, który znaj-
duje się na tyłach kamienicy pod adresem ul. Stalowa 41, 
i ciągnęło wzdłuż zachowanych oficyn aż do ul. Strzelec-
kiej 26. Obecny plac wypełniała po części zabudowa oraz 
ślepo zakończony odcinek ulicy Czynszowej. Zabudo-
wana była pusta dziś posesja przy ul. Stalowej 39, o czym 
świadczy m.in. ślepa ściana boczna kamienicy pod adre-
sem ul. Stalowa 41 (w odróżnieniu od posiadającej opra-
cowanie architektoniczne elewacji bocznej kamienicy 
przy ul. Stalowej 37, która znajdowała się i znajduje na 

rogu ślepego odcinka Czynszowej, niedochodzącego ni-
gdy do Strzeleckiej). Zabudowę tę widać też na mapach 
Lindleya, planie tzw. hipotecznym z 1936 r. oraz planach 
z 1940 r. – od zachodu do kamienicy był „doklejony” bu-
dynek. Ślepa ściana może też świadczyć o tym – zgodnie 
z relacją wnuczki Andrzeja Domańskiego, Kaliny Do-
mańskiej – że kamienicę planowano przedłużyć wzdłuż 
pierzei Stalowej.

Znane nam zezwolenia na budowę jeszcze z lat 1885-1887 
odnoszą się do inwestycji przy skrzyżowaniu ówczesnej 
ulicy Nowopraskiej (dziś Stalowej) i Czynszowej. Na rogu 
obydwu ulic, przy ul. Stalowej 37, miała powstać dwupię-
trowa kamienica Antoniego Czerwińskiego, projektowa-
na przez Edwarda Rucińskiego. W 1887 r. wydano zezwo-
lenie na wystawienie dla Fryderyka Revera dwupiętrowej 
kamienicy narożnej w miejscu dzisiejszej posesji pod adre-
sem ul. Stalowa 39 (Jarosław Zieliński, Atlas dawnej archi-
tektury ulic i placów Warszawy, t. 2, Warszawa 1996). Być 
może chodzi o dwupiętrowy dom znajdujący się w głębi 
posesji, który rozebrano najwcześniej w latach 50. XX w., 
zapewne razem ze znajdującym się od frontu parterowym 
drewnianym domem. Kamienicę tę remontowano w 1940 r. 
razem z kamienicą pod adresem ul. Stalowa 41 po uszko-
dzeniach, jakie obiekty odniosły podczas bombardowania 
stolicy we wrześniu 1939 r. Z tego czasu zachował się pro-
jekt elewacji remontowanego domu, pokazujący dość boga-
ty wystrój frontu.

Według wspomnień Kaliny Domańskiej głównym ce-
lem inwestorów było nie utworzenie zespołu kamienic 
z centralnym placem zajętym przez targowisko, ale dal-
sza zabudowa pozyskanych działek. Władysław Pachulski 
miał ponoć namówić do udziału w inwestycji przedsiębior-
cę Andrzeja Domańskiego, właściciela m.in. składów piwa 
przy ul. Grzybowskiej 48 i ul. Waliców 11, licząc, że w po-
rozumieniu z miastem uda się przebić Czynszową aż do 
Strzeleckiej, na posesjach zakupionych przez obu panów, 
i uregulować ją – odcinek Czynszowej od Stalowej w kie-
runku Strzeleckiej tworzył bowiem ślepy zaułek, nie biegł 
prostopadle do wyżej wymienionych ulic, lecz skośnie. Był 
też dwukrotnie węższy od sąsiednich ulic, w tym począt-
kowego odcinka Czynszowej, od Wileńskiej do Stalowej. 
Wzdłuż przebitej i uregulowanej Czynszowej, na miejscu 
dotychczasowej, starszej zabudowy, miały powstać kolejne 
kamienice, przynoszące właścicielom dochód. 

Hipoteza o takim działaniu prywatnych inwestorów, 
dążących do maksymalizacji zysków, jest bardziej logicz-
na niż przypuszczenia o celowym rozluźnianiu zabudo-
wy. Rezygnacja z dochodu z wynajmu kamienic na rzecz 
realizacji nowinek projektowych wydaje się mało prawdo-
podobna. Jak czytamy w artykule Aleksandra Łupienki: 
„Podwyżki cen wynajmu mieszkań były wysokie i gwał-
towne. Osiągały przykładowo 200% (wzrosły trzykrot-
nie) w samym okresie 1900-1910. Z kwartału na kwartał 
komorne mogło się podnieść o 25%, co wynikało, według 

Targowisko było zlokalizowane tylko po wschodniej stronie zaułka ulicy Czynszowej. 
Fragment zdjęcia lotniczego Warszawy z 1945 r.

Obecnie pusty plac przy ul. Stalowej 39 był dość gęsto zabudowany — 
ok. dziesięcioma nieruchomościami. Fragment planu tzw. hipotecznego 
Warszawy z 1936 r.
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dziennikarza «Tygodnika Mód i Powieści», z ciągłego 
przechodzenia własności kamienic z rąk do rąk” (Kosz-
ty związane z wynajmem mieszkania w Warszawie w la-
tach 1864-1914, „Kwartalnik Historii Kultury Material-
nej”, 2014, nr 1). Pośrednio dowodzi tego również niemal 
25-krotny wzrost wartości działki zakupionej przez Pa-
chulskiego i Domańskiego od Kochańskiego: z 3120 ru-
bli w 1896 r. do 78 000 rubli w 1910 r. W przekazach 
rodzinnych, ale także w potwierdzających to pośrednio 
dokumentach sądowych, Władysław Pachulski, z zawo-
du ponoć pomocnik rejenta, jawi się raczej jako speku-
lant skrupulatnie dbający o swoje interesy, a nie filantrop. 
Po śmierci Andrzeja Domańskiego (zm. 9 kwietnia 1931) 
procesował się z jego spadkobiercami – synami Stefanem 
i Janem Domańskimi – a przedmiotem sporu były rozli-
czenia za nowopraskie nieruchomości.

Ostatecznie nie udało się przebić i uregulować Czynszo-
wej, a także wystawić nowych kamienic. Być może, ale to 
tylko hipoteza, na przeszkodzie stanęła pierwsza wojna 
światowa. Według zasługujących na uznanie relacji Kali-
ny Domańskiej targowisko miało zaistnieć jako efekt zasta-
ny i uboczny, a nie jako jeden z głównych celów inwestycji, 
jak dotąd sądzono w literaturze przedmiotu. Syn Andrze-
ja, a stryj Kaliny Domańskiej, Jan Domański, po wojnie 
kustosz Muzeum Instytutu Historycznego im. gen. W. Si-
korskiego w Londynie, był ponoć bardzo zniechęcony tym, 
w jakim kierunku poszła nietrafiona inwestycja na Pradze, 
i sprzedał swoje udziały w nieruchomościach w 1937 r.

Niestety, nie są znane projekty dalszych domów ani 
nazwisko – bądź nazwiska – projektantów, także tych 
zrealizowanych obiektów przy ul. Stalowej 37 i 41 oraz 
ul. Strzeleckiej 26 o ciekawym wystroju architektonicz-
nym. Nie wiadomo też, czy taki całościowy plan zabudo-
wy w ogóle powstał. Być może czekano na wyjaśnienie 
się sprawy regulacji ulicy Czynszowej. Co więcej, klu-
czowe dla postulowanego w niektórych opracowaniach 
domknięcia zabudowań i stworzenia takiego zespołu 
posesje – położone na przedłużeniu oficyny przy ul. Sta-
lowej 37 – nigdy nie były własnością Domańskiego i Pa-
chulskiego. Nieruchomość przy ul. Stalowej 37 sprzedali 
zresztą już w 1920 r. Na pozostałych posesjach w obrębie 
dzisiejszego pustego placu, stanowiącego de facto efekt 
wyburzeń i  przekształceń z okresu PRL, znajdowała się 
dotychczasowa, w większości substandardowa zabudowa. 
Wyróżniała się tu jedynie wspomniana dwupiętrowa mu-
rowana oficyna poprzeczna przy ul. Stalowej 39.

W świetle powyższych ustaleń należałoby zweryfiko-
wać dzieje terenu dawnego bazaru oraz interesujących, 
a nadal nieobjętych wpisem do rejestru kamienic.

Kamienica przy ul. Stalowej 41 od frontu

Wśród zabudowy wyróżniała się dwupiętrowa kamienica przy ul. Stalowej 39 
prostopadła do Czynszowej, bogato dekorowana, ze sklepami w parterach; 
na zdjęciu projekt odbudowy z 1940 r.

Michał Pilich – 
 prawnik, miłośnik Warszawy i Pragi,  
autor m.in. książek Ulice Nowej Pragi  

i Warszawska Praga. Przewodnik
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Historia

Należąca do panien Zakonu Najświętszego 
Zbawiciela św. Brygidy świątynia zastą-
piła wzniesioną w 1582 r. z fundacji króla 
Stefana Batorego drewnianą kaplicę prze-

znaczoną do obsługi niewielkiego szpitala inwalidów 
administrowanego przez rajców Starej Warszawy. Pro-
jektantem murowanego kościoła był najprawdopodob-
niej – w 1652 r. – muzyk i architekt królewski Giovan-
ni Battista Gisleni, zasłużony w historii sztuki polskiej 
trzema wybitnymi szkicownikami projektowymi sprzed 
1655 r.: londyńskim, drezdeńskim i mediolańskim. Bu-
dowę obiektu, przerwaną walkami potopu szwedzkie-

go, zakończono w latach 1658-1659. W opinii znawców 
architektury nowożytnej i varsavianistów była to jedna 
z pierwszych świątyń wzniesionych w Warszawie w stylu 
barokowym, z nowoczesnym jak na owe czasy systemem 
ścienno-filarowym i parawanową fasadą. W 1701 r. sam 
klasztor stał się centrum administracyjnym niewielkiego 
„miasteczka” duchownego sióstr brygidek, nazwanego 
Nowym Lipiem (Nowolipiem), w którym ówczesna prze-
łożona – ksieni Anna Gołkowska – sprawowała również 
władzę sądowniczą. Siostry otaczały też opieką bogate 
wdowy ze stanu szlacheckiego – zapewniano im w klasz-
torze stancje i spokojną starość. 

o	dwóch	posągach		
z	warszawskiego	kościoła	brygidek	w	raszynie
Michał Wardzyński
Stojący niegdyś u zbiegu ulicy Długiej i Nalewek okazały murowany kościół brygidek 
pw. Trójcy Świętej oraz św. św. Jana Chrzciciela i Wojciecha Biskupa jest jednym z najmniej 
znanych zabytków nowożytnej Warszawy

Bernardo Bellotto zw. Canaletto, Widok ulicy Długiej, po prawej stronie kościół brygidek, olej na płótnie, 1777 r.
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Już w 1807 r. – po wkroczeniu do Warszawy wojsk 
francuskich – nastąpiła kasata konwentu, przypieczęto-
wana w 1813 r. ustanowieniem na tym miejscu siedziby 
warsztatów artyleryjskich wojska rosyjskiego, a od 1815 r. 
armii Królestwa Kongresowego. Brak źródeł sprzed kasaty 
sprawia, że o usuniętym wówczas wyposażeniu świątyni 
właściwie nic nie wiadomo. Informacje na temat archi-
waliów i książek z dawnej biblioteki klasztornej, przecho-
wywanych obecnie w warszawskim konwencie wizytek, 
opracowali ks. Józef Swastek i s. Małgorzata Borkowska, 
natomiast badania pokasacyjnych losów ołtarzy, obra-
zów, rzeźb czy utensyliów nie były dotąd prowadzone. 
W 1816 r. barokowy kościół przeznaczono do komplek-
sowej przebudowy, której plany opracował dyrektor bu-
dów wojskowych Królestwa Kongresowego ppłk Wilhelm 

Henryk Minter, uzdolniony architekt i inżynier, pocho-
dzący ze Szczecina, a wykształcony w korpusie kadetów 
w Poczdamie. Osiadły ok. 1800 r. w pruskiej Warszawie, 
został doceniony dopiero przez księcia Józefa Poniatow-
skiego, ministra wojny w rządzie Księstwa Warszawskie-
go. Prace budowlane przy dawnym kościele na Nowolipiu 
trwały od 1818 do 1824 r. i ostatecznie przy zachowaniu 
murów zewnętrznych zniesiono fasadę, a nową elewację 
frontową ujednolicono z surowymi, późnoklasycystycz-
nymi formami pozostałych elewacji. Działania te zbiegły 
się z wykonaną w latach 1817-1824, także pod kierunkiem 
Mintera, modernizacją Arsenału. Po przenosinach warsz-
tatów artyleryjskich w 1892 r. na Pragę w następnym ro-
ku gmachy pobrygidkowskie zburzono, przeznaczając to 
miejsce pod wielki handlowy Pasaż Simonsa.

Raszyn, kopiec mogiły żołnierzy polskich, figura Immaculaty, piaskowiec 
szydłowiecki, XVII/XVIII w., wykonanie: nieustalony współpracownik Stephana 
Schwanera

Raszyn, grobla falencka (raszyńska), figura Boga Ojca, piaskowiec szydłowiecki,  
XVII/XVIII w., wykonanie: nieustalony współpracownik Stephana Schwanera
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wskazujące na celową deformację ich kompozycji zwią-
zaną z pierwotną ekspozycją na dużej wysokości i dosto-
sowaniem kształtów do obserwacji przez widza stojącego 
przed świątynią, a więc pod bardzo dużym kątem. W ta-
ki sposób w epoce nowożytnej postępowano z posągami 
przeznaczonymi na fasady i attyki budowli. Dotychczas 
obiekty, o których mowa, uznawano za rzeźby późnobaro-
kowe, nie zajmując się ich pochodzeniem. Wydaje się jed-
nak, że oba charakterystyczne posągi, ustawione w 1828 r. 
w Raszynie, pochodzą ze zniesionej w 1818 r. fasady ko-
ścioła brygidkowskiego. Ich wybór mógł być podyktowany 
m.in. kontaktami fundatora z władzami wojskowymi.

Datowanie i warsztatowe pochodzenie figur zdradza 
kilka ważnych elementów. Głowy obu posągów mają 
wybitnie antykizujące cechy, typowe dla barokowo-kla-
sycyzującej rzeźby warszawskiej z końca XVII w. i pano-
wania króla Jana III Sobieskiego. Za najbliższe analogie 
dla głowy Marii o klasycznych rysach i fryzurze all’antica 
z kokiem z tyłu i pasemkiem opadającym na jedno z ra-
mion mogą posłużyć wybitne flamizujące dzieła warszta-
tu głównego rzeźbiarza królewskiego zatrudnionego w la-
tach 1681-1692 w Wilanowie – Stephana Schwanera. Są 
to przede wszystkim inspirowane oryginałami rzymskimi 
posągi bogiń rzymskich Junony/Iris, Wenus, Diany i Flory 
z attyki ryzalitu północnego korpusu głównego wilanow-
skiego pałacu. Towarzyszą im popiersia kilku innych rezy-
dentek Olimpu w cyklu antycznym na balustradach obu 
galerii bocznych elewacji ogrodowej (oryginały wszyst-
kich przechowywane obecnie w Pawilonie Rzeźby w Wi-
lanowie). Okolona gęstymi, zwiniętymi w grube kędziory 
włosami brodata twarz Boga Ojca ma konkretny pierwo-
wzór antyczny – hellenistyczną głowę tzw. Zeusa Otri-
coli z 323 r. p.n.e., od XVI w. w zbiorach watykańskich 
(ob. Museo Pio-Clementino). W obu omawianych dzie-

Skromna ikonografia kościoła brygidkowskiego poza 
rysunkami projektowymi (a raczej inwentaryzacyjnymi) 
Gisleniego obejmuje jeszcze rysunek z ok. 1701 r. (któ-
rego autorem był Johann George Feyge), saską akwarelę 
przedstawiającą otoczenie Arsenału Wielkiego oraz pra-
ce malarskie Bernarda Bellotta zw. Canaletto (z 1777) 
i Zygmunta Vogla. Na wszystkich, zwłaszcza na starannie 
i detalicznie opracowanym płótnie Canaletta, słynącego 
z niemal fotograficznego odwzorowania rzeczywistości, 
widoczne są ustawione w skrajach trójkątnego naczółka 
fasady dwie figury Boga Ojca błogosławiącego świat i Im-
maculaty – Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Po-
czętej; obie wykonane z piaskowca szydłowieckiego.

Ich bardzo charakterystyczne pozy odnajduję w parze 
kamiennych posągów w podwarszawskim Raszynie, 
gdzie zostały ustawione w 1828 r. w celu upamiętnienia 
najważniejszych miejsc słynnej bitwy polsko-austriackiej 
z 1809 r.: grobli falenckiej (raszyńskiej) oraz mogiły żoł-
nierzy polskich przy stanowisku dowodzenia księcia Józe-
fa Poniatowskiej i głównej działobitni dalekiego zasięgu 
na północnym skraju wsi (ob. u zbiegu alei Krakowskiej 
i ulicy Sportowej). W 19. rocznicę starcia miejscowy pro-
boszcz ks. Antoni Zieleniewski (1816-1834) ufundował tu 
dwa murowane cokoły wraz z piaskowcową tablicą upa-
miętniającą to przedsięwzięcie. 

O pierwotnym przeznaczeniu – i zarazem lokalizacji – 
posągu Marii świadczy obecność w plecach figury wyraź-
nych śladów po żelaznych uchach służących do osadzenia 
prętów mocujących na dachu lub murze. Potwierdze-
niem tej tezy są także przysadziste proporcje obu statui, 

Zeus Otricoli, biały marmur 
grecki, 323 r. p.n.e., Museo 

Pio-Clementino, Watykan
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Warszawa-Wilanów, posąg bogini 
Junony/Iris, piaskowiec szydłowiecki, 
przed 1692 r., wykonanie: Stephan 
Schwaner

Terakotowe, bielone modello posągu Justitii 
przeznaczone na fronton ratusza 
w Amsterdamie, 1665 r., projekt: Jacob 
van Campen, wykonanie: Artus I Quellinus, 
Amsterdam, Rijksmuseum
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łach rzeźbiarz wykorzystał więc wzory antyczne, uwiecz-
nione w specjalnych seriach graficznych poświęconych 
posągom antycznym w zbiorach rzymskich. Obie figury 
w Raszynie od znakomitych dzieł wilanowskich odróżnia 
słabiej zaznaczony kontrapost, pewne mankamenty w od-
daniu ruchu i gestów oraz ogólniej potraktowane układy 
fałd i dukt draperii.

Wśród zidentyfikowanych dotąd rzeźb warszawskich 
z końca XVII i początku XVIII w. bliskie związki z pra-
cami Schwanera wykazują jeszcze warsztatowe popier-
sia bóstw Apollina i Diany z herm wstawionych wtórnie 
w bramkę ogrodzenia kościoła parafialnego w Węgrowie. 
Ten sam anonimowy kamieniarz warszawski, zapewne 
współpracownik mistrza wilanowskiego, wykonał jesz-
cze na przełomie XVII i XVIII w. również z piaskowca 
szydłowieckiego jeszcze trzy niemal identyczne posągi 
Immaculaty, zachowane do dzisiaj na kopcu morowym 

z 1703 r. przy ulicy Różanej w Szydłowcu, na fasadzie ko-
ścioła parafialnego w Rzeczniowie pod Iłżą oraz na fron-
tonie południowej kaplicy Najświętszej Marii Panny przy 
kolegiacie w Łasku pod Sieradzem. Z kolei wśród najważ-
niejszych analogii do postaci Boga Ojca należy wymienić 
głowy kamiennych posągów św. św. Wojciecha i Stani-
sława z fasady kościoła parafialnego w Tarczynie. Można 
podejrzewać, że wszystkie wymienione obiekty wykonał 
jeden rzeźbiarz, wykształcony w kręgu wilanowskiego 
warsztatu Schwanera i pracujący później być może mię-
dzy Warszawą a Szydłowcem, obsługujący fundacje zwią-
zanych z dworem Jana III Sobieskiego magnackich rodzin 
Radziwiłłów w Szydłowcu, Szczuków w Tarczynie, Skar-
szewskich w Rzeczniowie oraz Wierzbowskich w Łasku. 
W tym gronie zamawiających znaleźli się też Leszczyńscy, 
sponsorujący ostatnie prace wyposażeniowe w konwencie 
i kościele brygidek na Nowolipiu w Warszawie. 

Stosunkowo wczesna – jak na realia warszawskie – data 
powstania omawianych rzeźb sytuuje je w grupie najcen-
niejszych zabytków na Mazowszu, a wykazany ich związek 
z kościołem brygidek czyni z nich jedyne relikty tej ważnej 
niegdyś warszawskiej świątyni zakonnej.

dr hab. Michał Wardzyński – historyk sztuki, Instytut Historii Sztuki UW, 
Mazowiecki Instytut Kultury, badacz sztuki Mazowsza, varsavianista;  

zajmuje się nowożytną rzeźbą i małą architekturą
Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, interdyscyplinarnie łącząc 

poszukiwania materiałoznawcze, historyczne i formalno-stylistyczne; 
autor czterech książek oraz ponad stu tekstów naukowych 
i popularyzatorskich opublikowanych w kraju i za granicą

Przykład omówionych posągów pobrygidkowskich 
z przełomu XVII i XVIII w., przeniesionych między 

1818 a 1828 r. do Raszyna, to tylko jeden 
z wielu przyczynków do losów nowożytnych 

zabytków warszawskich po kasatach klasztorów. 
Zagadnienie to nie spotkało się dotąd z należytym 
zainteresowaniem badaczy, ale dla varsavianistów 
i osób zainteresowanych kulturą artystyczną stolicy 
w XVIII i XIX w. może stać się jednym ze sposobów 

rekonstrukcji znakomitego dorobku miejscowych 
fundatorów i twórców sprzed niemal całkowitego 

zniszczenia miasta w czasie drugiej wojny światowej 
i tuż po niej.

Herma z popiersiem 
bogini Diany 
z ogrodzenia kościoła 
parafialnego 
w Węgrowie, bramka 
południowa,  
piaskowiec szydłowiecki, 
XVII/XVIII w.,  
wykonanie: nieustalony 
współpracownik 
Stephana Schwanera

Figura Immaculaty z fasady 
kościoła parafialnego 

w Rzeczniowie pod Iłżą, 
piaskowiec szydłowiecki, 

XVII/XVIII w., wykonanie: 
nieustalony współpracownik 

Stephana Schwanera
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Granicę lewobrzeżnej części stolicy Królestwa 
Polskiego wyznaczała wówczas linia dawnych 
Okopów Lubomirskiego, zbudowanych pod 
koniec XVIII w. w celu ochrony mieszkań-

ców przed epidemią dżumy. Ruch z i do Warszawy kon-
trolowano na rogatkach, które w interesującym nas okre-
sie były usytuowane po obu stronach Wisły w dziesięciu 
punktach miasta. Wszyscy, którzy w 1820 r. chcieli opu-
ścić lewobrzeżną Warszawę i udać się na północ, w stro-
nę Zakroczymia, musieli przekroczyć granicę stolicy na 
rogatkach marymonckich, znajdujących się na wysoko-
ści późniejszej cytadeli, a następnie ruszyć w dalszą drogę 
tzw. szosą Zakroczymską (dziś ulica Marymoncka) – żwi-
rowym traktem, obsadzonym po obu stronach topolami. 

Aż do Młocin, w których szosa biegła wzdłuż zabudo-
wań folwarcznych, podmiejski krajobraz był pozbawiony 
jakichkolwiek większych budowli – z jednym wyjątkiem. 
W odległości kilometra od rogatek podróżni mieli szansę 
dojrzeć po prawej stronie dawny pałacyk Marii Kazimie-
ry, żony Jana III Sobieskiego. W drugiej dekadzie XIX w. 
musiał tam panować większy niż zazwyczaj ruch. Istnieją-

Przez	wisłę		
z	szablą	w	zębach
Piotr Kieżun
W 1820 r. Warszawa była średniej wielkości prężnie rozwijającym się miastem, liczącym 
nieco ponad 100 tys. mieszkańców. W tym samym czasie populacja Paryża była 
siedmiokrotnie, a Petersburga niemal czterokrotnie większa. Na Marymoncie otwierała 
właśnie swe podwoje osobliwa placówka – szkoła pływania

cą w pałacyku od czterech lat Szkołę Agronomiczną prze-
kształcano właśnie w Instytut Agronomiczny, protoplastę 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) oraz 
dumę zastępcy ministra oświaty Królestwa Polskiego Sta-
nisława Staszica, który od dłuższego czasu starał się o po-
wołanie tego typu placówki. 

W tym czasie marymoncki pejzaż wzbogacił się o jesz-
cze jedną budowlę. Na terenach Instytutu Agronomicz-
nego otwarto Wojskową Szkołę Pływania, położoną tuż 
za pałacowymi zabudowaniami nad nieistniejącym dziś 
stawem, do którego wpadała niewielka rzeka Rudawka. 
Budynki szkoły mieściły sale wykładowe, zaś treningi pły-
wackie odbywały się albo w stawie, albo w płynącej nie-
opodal Wiśle.

„Najlepsi pływali w ubiorze”
Czego uczono w tej placówce i skąd wziął się pomysł jej 
utworzenia? Szkoła była częścią szerszego projektu reor-
ganizacji armii Królestwa Polskiego na kształt rosyjski po 
wojnach napoleońskich, a także jej unowocześnienia we-
dług najlepszych europejskich wzorców. Nauka pływania 

Marymont, fragment planu okolic Warszawy, 1820 r.
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była w tym procesie zupełnym novum, narzuconym przez 
głównodowodzącego armią porywczego i kapryśnego wiel-
kiego księcia Konstantego. Przekonany o tym, że naucza-
nie żołnierzy umiejętności pływania podnosi „ich ogólny 
poziom wyszkolenia i sprawność fizyczną” (A. Cwer, Wo-
łanie o szkołę rycerską w Rzeczypospolitej), nakazał zorga-
nizowanie wojskowych szkół pływania na Marymoncie 
i w Łazienkach oraz sprowadzenie austriackich instrukto-
rów. W konsekwencji – jak pisze Wacław Tokarz w swo-
jej monumentalnej monografii Armja Królestwa Polskiego 
(1815-1830) – wojskowa nauka pływania nad Wisłą sta-
nęła „na niewiarygodnym wprost poziomie doskonałości”, 
co notabene wyraźnie odróżniało polski system szkolenia 
od rosyjskiego.

Wyobrażenie o tym, czym zajmowali się adepci szko-
ły, dają wspomnienia późniejszego uczestnika powstania 
listopadowego Tadeusza Józefa Chamskiego: „Pierwsze 
zasady pływania pokazywano na szelce suchej, następnie 
na drągu, później na lince i na tym się kończyła klasa trze-
cia. Ci, którzy byli w stanie opłynąć bez odpoczynku trzy 
razy wokoło staw szkoły, przechodzili do klasy czwartej 
i pływali w oddziałach. Ci, co mogli pływać godzinę, przy-
stępowali do klasy piątej i doskonalili się w pływaniu na 
wznak, stojąc oraz w skakaniu różnymi sposobami w wo-
dę. Najlepsi pływali w ubiorze. Chodzili oni manewrować 
na Wiśle, zwykle od mostu w Warszawie do Bielan, ciągle 
z jednego brzegu rzeki na drugi, przepływając tym sposo-
bem Wisłę 10 lub 15 razy bez odpoczynku”.

Pływanie z pałaszem w zębach
Jak widać, kurs w Wojskowej Szkole Pływania nie należał 
do najlżejszych. Stopień trudności ćwiczeń wzrastał zwłasz-
cza wtedy, gdy rozmiłowany w musztrze książę Konstan-
ty wydawał rozkaz przeprowadzenia pokazowych manew-
rów. Udział w nich można było przypłacić jeśli nie życiem, 
to zdrowiem. O mrożących krew w żyłach wyzwaniach, 
jakie czekały adeptów marymonckiej szkoły, pisał m.in. 
pchor. Józef Patelski. Jego świadectwo jest na tyle przejmu-
jące, że warto przytoczyć je w całości:

Na dzień następny zapowiedziane zostało przesunię-
cie wpław tyraljerów na prawy brzeg Wisły. Był to dzień 
straszny, dlatego zapamiętałem sobie, iż nazywał się w ka-
lendarzu dniem 15 października 1826 r. Choć jesień by-
ła dość ciepła, przecież rankami bywały przymrozki, które 
zacienione, płytkie wód rozlewy w lód ścinały. Pomimo 
tego W. Książę postanowił nas wykąpać w obecności do-
stojnego gościa (ks. Marmont, marszałka Francji). Należąc 
do patentowych pływaków, odkomenderowany zostałem 
nad Wisłę, gdzie z innymi pływakami naszej brygady, cał-
kiem rozebrany, jedynie w krótkich majtkach, w furażerce 
na głowie i w płaszczu zawieszonym na ramionach, prze-
szło godzinę na przybycie książąt wyczekiwałem.

Nareszcie nadjechały powozy z angielskiego hotelu 
z Francuzami, przybył i W. Książę Konstanty, uraczył nas 
zwykłym pozdrowieniem: „Zdrawstwujtie rebiata!” – my 

na odwet zabełkotali jak indyki: „Zdrawia żełajem” – po-
rzucili płaszcze i na komendę skakali do wody. Ja, jako 
podoficer, według instrukcji miałem trzymać przez szmat-
kę pałasz w zębach, ale że przy podobnych ćwiczeniach, 
zachłysnąwszy się wodą, gubiliśmy w Wiśle pałasze, więc 
przywiązałem go sobie do okoliczności płóciennych, na-
wołując żołnierzy, jeżeli się który opóźniał i w równej linii 

Instytut Agronomiczny na Marymoncie

Oficer 2 Pułku Ułanów, l. 1815-1822, projekt ilustracji Bronisława Gembarzewskiego 
do albumu Rycerstwo i wojsko polskie od XI wieku do chwili obecnej, 1941 r.
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nie płynął. Broń i patrontasze z ładunkami złożone były na 
małych tratewkach, które płynący za szeregami żołnierze 
jak konie zaprzężone na pasach parcianych ciągnęli, z tyłu 
zaś dwaj inni pływacy równowagę tratewek podtrzymywa-
li. Ciężka była to przeprawa. Zdawało się, że nie do zimnej 
wody, lecz do waru skoczyliśmy, lecz jakoś w porządku 
i szczęśliwie udało się Wisłę przebyć.

Dostawszy się na brzeg przeciwległy, rozsypali-
śmy się w tyraljerów i rozpoczęli ogień, dzwoniąc zęba-
mi na grzmot naszych karabinów. Komendę posyłał nam 
W. Książę przez trębacza z lewego brzegu, którą trębacz, 
co z nami Wisłę przepłynął, powtarzał. Przeszło godzinę 
trwała uciecha naszego, a podziwienie zagranicznego księ-
cia. Lecz jak wyglądało nasze ciało, łatwo sobie wyobra-
zić można. Wróciwszy wpław lub na łodzi wojskowej na 
lewy brzeg Wisły, zastaliśmy zapowiedzianą gratyfikację 
po złp 1 i wódkę, przygotowaną w obfitości. Podpułkownik 
d’Hauterive, komendant szkoły pływania, widząc nas gra-
natowych i skostniałych, kazał niektórych wycierać kocami 
i nie ograniczył się w rozdawaniu racji wódczanych.

XIX-wieczni komandosi
Biorąc pod uwagę warunki, w jakich odbywały się manew-
ry, patent Wojskowej Szkoły Pływania można dziś spokoj-
nie porównać do zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
w należącej do sił specjalnych Jednostce Wojskowej Formo-
za. Z jedną różnicą. Wymyślne, doprowadzone do przesady 
ćwiczenia, przeznaczone dla młodych podchorążych, ka-
detów i żołnierzy marymonckiej szkoły, często nie miały 
nic wspólnego z praktyką polową. W bitewnym zgiełku fi-

nezyjne w swoim okrucieństwie musztry wielkiego księcia 
Konstantego okazywały się wysoce niepraktyczne. Sama 
umiejętność pływania była jednak przydatna i wielokrot-
nie pomagała żołnierzom wyjść cało z wojennych opresji. 
Pecha miał tylko długoletni szef szkoły, wspomniany przez 
Patelskiego ppłk Franciszek Valentin d’Hauterive. W czasie 
powstania listopadowego dołączył on do wyprawy gen. An-
toniego Giełguda na Litwę. Zginął w sposób dość osobliwy 
jak na wojskowego instruktora pływania. Utonął podczas 
przeprawy polskich oddziałów przez Wilię.

Serdecznie dziękuję Jankowi Chmielewskiemu, który przesłał mi 
skan XIX-wiecznej mapy okolic Warszawy i naprowadził na trop 
Wojskowej Szkoły Pływania na Marymoncie.

Źródła: Andrzej Cwer, Wołanie o szkołę rycerską w Rzeczypo-
spolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, rok LI 3 (197), 2007; 
Wacław Tokarz, Armja Królestwa Polskiego (1815-1830), Depar-
tament Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, Piotr-
ków 1917; Tomasz Krzywicki, Litwa. Przewodnik, Pruszków 2005

Powyższy artykuł został po raz pierwszy opublikowany 22 maja 
2017 r. na blogu Świat wpław.

Piotr Kieżun – historyk idei, redaktor, szef działu recenzji książkowych 
w tygodniku „Kultura Liberalna”; pisze o francuskiej kulturze 

i społeczeństwie, zajmuje się związkami literatury i polityki w XX w.; 
pasjonat pływania, prowadzi blog o historii pływania Świat wpław; 

współzałożyciel Klubu Sportowego MAKO
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Przegląd wojsk przez cara Mikołaja I, wielkiego księcia Konstantego i Józefa Załuskiego
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Rozmowa STOLICY

Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, 
przeszukałam Internet, ażeby dowiedzieć się 

czegoś więcej o rozmówcy. Poza informacją o wyżej 
wymienionym „Biuletynie” nie znalazłam nic, chociaż… 
Jako chyba dziesiąty link w Google pojawił się Instytut 
Pamięci Narodowej. W Biuletynie Informacji Publicznej 
Andrzej Stefan Szypulski znalazł się w katalogu 
osób „rozpracowywanych” i Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych w styczniu 1983 r. założyło mu teczkę 
jako kandydatowi na „współpracownika”. Z Andrzejem 
Szypulskim przeprowadzono wówczas cztery rozmowy 
operacyjne, które „nie przyniosły pozytywnych 
rezultatów”.

Urodził się Pan i wychował w Krakowie. Jak trafił Pan 
do Warszawy?
Wszystkie szkoły skończyłem w Krakowie, a po czterech 
zaliczonych latach studiów na Wydziale Historycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiłem pojechać 
do Warszawy i rozpocząć studia dziennikarskie 
na Uniwersytecie Warszawskim. To był 1963 r. Później 
dojeżdżałem do Krakowa, ażeby ukończyć pierwsze 
studia. Ojciec – kiedyś legionista, potem urzędnik – 
w tym czasie był już na emeryturze. Dorabiałem sobie 
na różne sposoby.

Zatrzymajmy się na chwilę przy Pana ojcu: 
kiedy wstąpił do Legionów Polskich?
W 1914 r. Po przeszkoleniu znalazł się w kompanii 
narciarskiej Mariusza Zaruskiego – późniejszego 
generała brygady Wojska Polskiego. Już jako 
żołnierz drugiej brygady brał udział w bitwie pod 
Kostiuchnówką (październik 1915), gdzie jedyny raz 
wszystkie trzy brygady legionowe walczyły razem – 
Polacy odrzucili tzw. ofensywę Brusiłowa. 5 lipca 1916 r. 
ojciec został ranny. A 15 lutego 1918 r. pod Rarańczą 

Balansowanie	na	linie

brał udział w buncie drugiej brygady dowodzonej 
przez gen. Józefa Hallera. Był to protest przeciwko 
oddaniu w traktacie brzeskim Podlasia i Chełmszczyzny 
Ukraińcom. Został internowany w podówczas 
węgierskim Chuście (Huszt), potem trafił do austriackiej 
kompanii („przebrali nas w mundury austriackie”) na 
froncie włoskim. Wrócił stamtąd w listopadzie i od razu 
wziął udział w obronie Lwowa. Służył w żandarmerii 
wojskowej i, jak mówił, „czyściliśmy odcinek 
Przemyśl-Lwów”. Chodziło też o obronę różnych 
polskich obiektów, także przemysłowych. Pamiętam 
opowieść o jakiejś fabryce w Bielsku, którą Austriacy 
postanowili zagarnąć i wywieźć. Wtedy kompania 
ojca pojechała pociągiem z Krakowa do Bielska 
i przyczyniła się do zachowania obiektu w polskich 
rękach. Potem całą wojnę bolszewicką spędził w Wojsku 
Polskim i otrzymał, przyznawany od 1930 r., Krzyż 
Niepodległości za Legiony. W 1931 r. miał wypadek 
motocyklowy i od tego czasu poruszał się o lasce, mimo 
to w 1939 r. został powołany do wojska, do Biura 
Cenzury. Trafił do sowieckiej niewoli w rejonie Kurska. 
Kiedy nastąpiła wymiana jeńców pomiędzy Sowietami 
i Niemcami (pakt Ribbentrop-Mołotow), ojciec został 
wywieziony do Norymbergi, ale w 1941 r. wrócił 
stamtąd szczęśliwie do Krakowa, czyli wtedy dystryktu 
krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa. Jeśli jestem 
patriotą, to zawdzięczam to mojemu ojcu.

Piękna karta ojca, ale wróćmy do Pana początków 
w Warszawie…
Nie mogłem podjąć żadnej pracy na etacie, ponieważ 
nie miałem meldunku warszawskiego. Dlatego 
na drugim roku „dziennikarki” postanowiłem udać się 
do Szwecji. Otrzymałem od kolegi oficjalne zaproszenie 
i pozwolono mi wyjechać z Polski do Sztokholmu. 
Pracowałem tam jako goniec w zakładzie 
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Z Andrzejem Szypulskim 
rozmawia Ewa Sośnicka-Wojciechowska

Andrzej Stefan Szypulski. Dziennikarz. W tym roku skończy 
81 lat, a od 23 lat wydaje i samodzielnie kolportuje „Biuletyn 
Wilanowski” – bezpłatny dwutygodnik, drukowany w nakładzie 
5 tys. egzemplarzy, kolportowany na terenie Wilanowa, Powsina, 
Powsinka, Zawady, Kępy Zawadowskiej i okolic
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opracowującym klisze dla wydawnictw. Polak, u którego 
mieszkałem, miał małą etażerkę, w której trzymał 
książki. Oprócz beletrystyki było tam kilka egzemplarzy 
„Kultury” paryskiej, „Zeszytów Historycznych”, 
była „Antena” wydawana przez Wolną Europę itp.

No to poczytał Pan sobie…
Oczywiście, ale nie w tym rzecz. Po powrocie do Polski 
w 1966 r. otrzymałem wezwanie do sądu jako świadek. 
Oskarżonym był Polak, u którego mieszkałem 
w Sztokholmie. Aresztowano go jeszcze przed moim 
powrotem, w Świnoujściu. Zdaniem polskiego szpiega 
owo mieszkanie było olbrzymim magazynem, jaskinią 
zakazanych w PRL-u wydawnictw! A mojemu 
gospodarzowi postawiono zarzut „szkalowania 
Polski Ludowej”. Wystąpiłem o zgodę na kolejny 
wyjazd do Szwecji, ale już jej nie otrzymałem. Myślę, 
że od 1965 r. byłem obserwowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa, co potwierdzają dokumenty IPN.

I musiał Pan jednak poszukać pracy w Warszawie?
Przez lata współpracowałem z różnymi tytułami, ale mój 
pierwszy etat to była praca w Polskiej Federacji Jazzowej 
(przemianowanej potem na Polskie Stowarzyszenie 
Jazzowe), gdzie pełniłem rolę kogoś w rodzaju rzecznika 
prasowego. Przygotowywałem konferencje prasowe, 
informacje o muzykach dla dziennikarzy, ale też 
rozwoziłem zaproszenia na koncerty do różnych 
instytucji. Potem było „Życie Warszawy” – krótko, 
bo nadal nie miałem warszawskiego meldunku, 
następnie „Perspektywy”, w których zajmowałem 
się porządkowaniem archiwum i pisałem wywiady. 
Stamtąd przeszedłem do Interpressu, gdzie pracowałem 
w redakcji krajowej, zagranicznej i w końcu w redakcji 
przygotowującej materiały dla prasy w języku angielskim, 
głównie dla Skandynawii i Holandii. Pewnego razu 
naczelny nakazał mi opisanie wszystkich wizytówek 
moich znajomych zagranicznych dziennikarzy – a miałem 
ich sporo. Nie zrobiłem tego, więc po dwóch miesiącach 
wypowiedziano mi pracę. Któregoś dnia, kiedy jeszcze 
tam byłem, stałem na korytarzu z kolegą, gdy pojawił 
się nieznany mi człowiek. Zapytałem cicho kolegę, 
kto to jest. „Ktoś na twoje miejsce. Nazywa się Lew 
Rywin” – usłyszałem. Na szczęście szef Krajowej Agencji 
Wydawniczej, dawny naczelny „Perspektyw” [a w latach 
1951-1958 redaktor naczelny „Stolicy” – red.], Dobrosław 
Kobielski, przyjął mnie do siebie za porozumieniem 
stron. Pracowałem tam 13,5 roku. Ale 1 stycznia 1990 r. 
stałem się człowiekiem bezrobotnym.

Co się stało?
Myślę, że KAW chciał mieć wtedy zatrudnionych 
tylko „swoich” ludzi, a ja nie należałem do PZPR. 
Proponowano mi przystąpienie do partii kilkakrotnie, 
ale nie chciałem tego zrobić. 

Jak doszło do wydania pierwszego „Biuletynu 
Wilanowskiego”?
Miałem żonę i dwoje dzieci, więc po 1990 r. chwytałem 
się różnych prac, dużo tłumaczyłem i, w pewnym 
momencie, zaproponowano mi sprzedaż książek 
z różnych wydawnictw do księgarń. Otworzyłem 
działalność gospodarczą i otrzymywałem 10% prowizji 
od sprzedaży. Gdy wiosną 1994 r. zbliżały się wybory 
samorządowe, znalazłem się na spotkaniu w kościele 
św. Anny w Wilanowie, u ks. Bijaka. Ksiądz pleban 
wiedział, kogo zaprosić, bo wszystkich znał. Byli to 
w większości ludzie działający wcześniej w „Solidarności”. 
Zapytał, kto chce wystartować w kampanii na radnego 
w gminie Wilanów. Zgłosiło się kilkanaście osób, ja nie. 
Ale zaproponowałem, że będę wydawał gazetę, w której 
ich przedstawię i wesprę w wyborach.

Ale skąd fundusze?
Wpadłem na pomysł: zaproponuję wydawnictwom, 
że za sprzedane książki zapłacę po pół roku. 
Zgodziły się! I tym sposobem 8 maja 1994 r. ukazał 
się pierwszy numer „Biuletynu Wilanowskiego”. 
To była pierwsza gazeta, jaka kiedykolwiek 
powstała w Wilanowie. A wszyscy przedstawiani 
w „Biuletynie” kandydaci zostali wybrani do Rady 
Gminy (przewodniczącym został Andrzej Olechowski, 
a burmistrzem Paweł Barański). Zacząłem drukować 
artykuły o samorządach w Szwecji i w Szwajcarii. 
Taki rodzaj edukacji. Jednocześnie zamieszczałem 
ogłoszenia, które w założeniu miały opłacić wydawanie 
bezpłatnej gazety. Stefan Bratkowski napisał, że takie 
regionalne ogłoszenia integrują społeczność. No bo 
skąd mieszkaniec Wilanowa i okolic ma się dowiedzieć, 
gdzie pracują krawcowa, hydraulik, szewc itp. A przecież 
informacja jest podstawą każdej gazety! Byłem obecny 
na wszystkich – bez wyjątku – zebraniach Rady Gminy.

Właśnie, chyba w tamtych latach zetknęłam się 
z „Monitorem Gminy Wilanów” – jestem mieszkanką 
tej dzielnicy. To też Pan?
Tak, zacząłem go wydawać jako dodatek do „Biuletynu” 
w 1995 r. i trwało to trzy lata. Zamieszczałem tam 
wszelkie zamierzenia burmistrza i Rady, drukowałem 
różne artykuły na te tematy, mapy. Uważałem, 
że społeczność wilanowska powinna mieć dostęp 
do takich informacji. Jednocześnie dotarłem do wielce 
zasłużonego nauczyciela, Jana Kazimierczaka, który 
zaczął pisać do „Biuletynu” o Wilanowie przed 1939 r. 
i w czasie drugiej wojny, o uwielbianym przez niego 
Stanisławie Kostce Potockim, zwanym księciem 
mówców. Muszę zaznaczyć, że i on, i wszyscy inni 
autorzy, którzy zamieszczali u mnie swoje artykuły, 
robili to gratisowo, bez honorariów. Po prostu 
nie miałem z czego im zapłacić – ogłoszenia pokrywały 
koszty „Biuletynu”.
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Pisali pro publico bono? Tylu autorów… 
A dr Wojciech Fijałkowski, dziś już nieżyjący, 
z którym tak wiele wywiadów Pan przeprowadził?
Też robił to za darmo. Zaczęliśmy od spacerów 
po Wilanowie – był to nie tylko historyk sztuki, 
ale przede wszystkim wieloletni, choć już wówczas były, 
dyrektor muzeum pałacu wilanowskiego. Umówiliśmy 
się na całe cykle, np. Włodarze Wilanowa, Ludzie 
sztuki czy Ludzie intelektu – oczywiście o ludziach 
mieszkających kiedyś w Wilanowie. A 13 lat temu 
zaczęliśmy cykl Szlakiem z Wilanowa do Wiednia. 
Król Jan III Sobieski rozpoczął swoją wyprawę 
wiedeńską w lipcu 1683 r., a słynne zwycięstwo nad 
armią imperium osmańskiego odniósł 12 września. 
I właśnie w lipcu rozpocząłem powtórkę tego cyklu. 
Inny rozmówca, rzeźbiarz, a zarazem znawca koni, 
Jerzy Kuczmierowski, opowiadał mi, że konie słynnej 
husarii były tak wytrenowane, iż – przy spotkaniu 
w boju z koniem przeciwnika – potrafiły z rozpędu 
uderzyć w niego frontalnie łbem lub kopać.

Interesujące! A jaki był odbiór „Biuletynu” przez 
mieszkańców?
Gazeta znikała z punktów wyłożenia, a ja zwiększałem 
nakład: zaczynałem od 1400 egzemplarzy, a w 1998 r. 
miałem już 4200. Kiedy CBOS opublikował w 1998 r. 
wyniki sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców 
gminy Wilanów, dowiedziałem się, że tylko co siódmy 
ówczesny mieszkaniec – z 12,5 tys. wszystkich – mieszkał 
w tej gminie przed 1945 r. Dziś mamy tu 33 tys. osób – 
rozrosły się zabudowania w Powsinie, Zawadach, 
a przede wszystkim powstało Miasteczko Wilanów. 
W sondzie zapytano, w jakiej formie mieszkańcy chcieliby 
dowiadywać się o życiu gminy. Większość w ogóle nie była 
zainteresowana, ale z zainteresowanych 43% wskazało 
mój „Biuletyn”. Uznałem to za sukces! W tym samym 
roku (1998) otrzymałem pierwszą nagrodę w Konkursie 
Prasy Regionalnej „Nasz udział we współczesności” 
ufundowaną przez Fundację im. Stefana Batorego.
Skoro wspomniałem Miasteczko Wilanów – od momentu 
rozpoczęcia jego budowy (2002) zamieszczałem różne 
artykuły, które m.in. namawiały do mianowania ulic 
nazwiskami i nazwami związanymi z historią pałacu 
wilanowskiego. No i mamy teraz cztery ulice herbowe: 
herbu Leliwa, Pogoń, Szreniawa i Korczak, rondo 
Kardynała Sapiehy, ulicę Branickiego czy Ledóchowskiej. 
Gazeta tworzyła atmosferę, która miała uaktywniać 
mieszkańców. W 2003 r. powstał Społeczny Komitet 
Ochrony Wilanowa, który wystąpił z apelem przeciw 
budowaniu na Polach Wilanowskich hipermarketów. 
Mój „Biuletyn” też się zaangażował w sprawę, 
drukowałem listy polemiczne itp. Stałym punktem 
programu w „Biuletynie” są teksty religijne proboszcza 
parafii barnabitów w dzielnicy Wilanów, o. Kazimierza 
Lorka – na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Czy coś Panu przeszkadza w wydawania „Biuletynu”? 
Bardzo przeszkadza mi niesłowność czy wręcz 
nieuczciwość niektórych reklamodawców. Zamawiają, 
z początku nawet zapłacą, a potem zaczyna się moje 
monitowanie, prośby itd. Dla mnie liczy się każda 
złotówka. Muszę zebrać fundusze na papier i druk! 
To jest ciągłe balansowanie: wydam następny numer 
czy już nie dam rady? Odłożyłem sobie kapitał – 
4 tys. zł – żeby, gdy postanowię zakończyć wydawanie 
„Biuletynu”, mieć na dwa ostatnie numery, w których 
pożegnam się z czytelnikami. Ale ostatnio musiałem go 
naruszyć, bo drukarnia nie miała pieniędzy na papier, 
mnie padł akumulator – bez samochodu nie rozwiozę 
gazety, a w komputerze straciłem Internet.

Czy myśli Pan czasem o sobie, że jest bohaterem?
Nie, w żadnym razie. Mój ojciec, kiedy prosiłem go 
o zapisanie wspomnień żołnierskich, odpowiedział: 
„Nie byłem żadnym bohaterem. Robiłem to, co do mnie 
należy”. Całe życie postępuję zgodnie z jego maksymą. 
Głównym celem wydawania „Biuletynu” było dla mnie 
zespolenie środowiska wilanowskiego. To wszystko.

Czy znalazł Pan swojego następcę?
Nie. Nikt nie chce pracować za darmo.

REKLAMA 



48

  nr 9/2017

Notatnik warszawski
Ro

zm
a

ito
śc

i k
ul

tu
ra

ln
e  Z końcem września do księgarń 

wchodzą Listy i Pamiętnik Marka 
Hłaski – w tomie oprócz znanego 
Pamiętnika ukaże się niepubliko-
wany do tej pory zbiór listów do ro-
dziny. Książkę wydają ISKRY.

 W muzeum POLIN poezję Bo-
lesława Leśmiana i Antoniego Sło-
nimskiego w wersji koncertowej 
wykonywać będzie zespół Pustki 
z gościnnym udziałem Katarzy-
ny Nosowskiej i Bisza. Bilety do-
stępne na: bilety.polin.pl. 16.09 
o godz. 20.00.

 W galerii Test Mazowieckiego 
Instytutu Kultury przy ul. Mar-
szałkowskiej 34/50 odbywa się 
wystawa prac malarskich Łukasza 
Rudeckiego, absolwenta Katedry 
Sztuki Politechniki Radomskiej 
i adiunkta Katedry Malarstwa 
i Rysunku radomskiej uczelni. 
Wstęp wolny. Do 21.09. 

 W Łazienkach Królewskich 
trwa trzeci Festiwal Oper Baroko-
wych Dramma per Musica. Festi-
wal odbywa się na scenie XVIII- 
-wiecznego teatru dworskiego kró-
la Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Bilety do nabycia w kasie 
bezpośrednio przed wydarzenia-
mi. Do 17.09.

 Festiwal Przemiany w Cen-
trum Nauki Kopernik w tym ro-
ku odbywa się pod hasłem Czyj 
jest Kosmos? Podejmując temat 
obserwacji i eksploracji przestrze-
ni kosmicznej, twórcy będą szu-
kać odpowiedzi m.in. na pytanie, 
kiedy zasiedlimy inne planety? 
W programie również panele dys-
kusyjne i koncert muzyki elektro-
nicznej. Do 17.09.

 Warszawski XXI Festiwal Nauki 
to dziesiątki wykładów, debat, dys-
kusji, pokazów teatralnych, filmo-
wych i nie tylko. Imprezy festiwalu 
odbywają się w wielu placówkach 
naukowych w Warszawie, m.in. na 
UW, PW, SGH, SGGW, PAN 
i w różnych muzeach. Więcej in-
formacji na: festiwalnauki.edu.pl/. 
Wstęp wolny. Od 22.09 do 1.10.

Pięć ton Orońska w BUW
„Był rok 1965. Trzynastu artystów pra-
cujących w czasie lata w kieleckich ka-
mieniołomach postanowiło urządzić 
w przestrzeniach orońskiego parku 
poplenerową wystawę swoich realiza-
cji. Ówczesne władze wojewódzkie za-
twierdziły kilkuletni program rozwoju 
kultury w regionie z uwzględnieniem 
corocznych spotkań rzeźbiarskich i sta-
łej wystawy rzeźby plenerowej w Oroń-
sku. W 1974 r. nadzór nad Ośrodkiem 
Pracy Twórczej Rzeźbiarzy przejął 
Związek Polskich Artystów Plastyków, 
nadając mu nazwę – Centrum Rzeźby 
Polskiej” – czytamy na stronie organiza-
torów wystawy plenerowej 5 ton rzeźby 
z Orońska, która będzie prezentowana 
w ogrodzie dolnym BUW do 15 paź-
dziernika 2017 r. Ekspozycja jest zbio-
rem rzeźby parkowej 12 polskich ar-
tystów współpracujących z Centrum 

Rzeźby Polskiej w Orońsku, zarówno klasyków, z których najbardziej znani to Magda-
lena Abakanowicz i Jan Berdyszak, jak i artystów średniej generacji oraz dwóch młod-
szych, ale już zauważalnych autorów – Anny Siekierskiej i Jana Sajdaka. Prezentowane 
rzeźby, obiekty i interaktywne instalacje należą do figuratywnych i abstrakcyjnych. 
Przedstawiają różnorodne tropy interpretacyjne: od ekologicznych, kontemplatyw-
nych, utopijnych, socjologicznych – po postkonceptualne. Rzeźby zostały wykonane 
z różnych materiałów: brązu, stali, blachy, stali nierdzewnej i betonu; ukazują różne 
podejścia artystyczne do medium rzeźby. 

Me and That Man w Warszawie
29 września w warszawskim Palladium zaprezentowany zostanie zaskakujący 
projekt Adama Darskiego i Johna Portera: Me and That Man. To część krajowego 
tournée tych artystów. Zapowiadana od dłuższego czasu współpraca Nergala, lidera 
znanego na całym świecie zespołu Behemoth, oraz weterana polskiej sceny rockowej 
Johna Portera ujrzała światło dzienne. Wydany wiosną Songs of Love and Death to 
debiutancki album zespołu Me and That Man. Brzmienie płyty będzie niespodzianką 
dla tych, którzy choć raz zetknęli się z twórczością czołowego polskiego wykonawcy 

death metalu – to muzyka rockowo- 
-folkowa z elementami country, 
łagodniejsza i bardziej melancholijna. 
Obok Nergala i Portera w składzie 
koncertowym Me and That Man 
znaleźli się basista Matteo Bassoli oraz 
Łukasz Kumański na instrumentach 
perkusyjnych. Podczas koncertu 
jako support w ystąpią Sasha 
Boole (ukraiński muzyk folkowy) 
i zespół Ferthile Hump (blues’n’roll 
z Warszawy). 

John Porter i Adam Darski Nergal, czyli Me and That Man
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Wiedeński portret Jana III Sobieskiego  
w Wilanowie
W pałacu wilanowskim przez najbliższe tygodnie można oglądać nie-
zwykły portret króla Jana III Sobieskiego. Obraz, namalowany ok. poło-
wy XVIII w. przez nieznanego artystę czynnego w Europie Środkowej, 
pochodzi z kościoła na Kahlenbergu w Wiedniu, skąd ponad 330 lat te-
mu polski król wyruszył po zwycięstwo. Kahlenberg jest miejscem ściśle 
związanym z bitwą wiedeńską rozegraną 12 września 1683 r. Znajdu-
je się tam kościół księży zmartwychwstańców, który jest miejscem pa-
mięci króla Jana III i bitwy wiedeńskiej. Wśród licznych dzieł sztuki 
i pamiątek w świątyni na Kahlenbergu znajduje się Portret króla Jana III 
Sobieskiego. Obraz prezentuje wysoki poziom artystyczny – uderza suge-
stywnym i pogłębionym psychologicznie wyrazem twarzy króla. Choć 
został wykonany kilkadziesiąt lat po śmierci monarchy, to artysta rein-
terpretujący postać Sobieskiego oddał osobowość surowego wojownika 
budzącego postrach u wrogów i respekt u żołnierzy. Wiedeński portret 
króla Jana III można oglądać do 6 listopada 2017 r., zwiedzając pałac 
wilanowski. Wyeksponowano go w Antykamerze Króla, w najstarszej 
części rezydencji. 

Szalony La Danse
Nelson Georner, Alena Baeva, Apollon Musagète Quartett i Ricercar Consort 
pojawią się wśród blisko tysiąca wykonawców podczas 8. edycji Szalonych Dni 
Muzyki, które będą miały miejsce od 29 września do 1 października. W pro-
gramach 55 koncertów znajdą się utwory z różnych epok i gatunków, dla któ-
rych wspólnym źródłem inspiracji jest taniec. Organizatorzy po raz pierwszy 
przygotowali specjalne, spersonalizowane karnety, pomagające w wyborze kon-
certów. Znane są już pierwsze nazwiska wykonawców. Z solowym recitalem 
fortepianowym, a także w towarzystwie Orkiestry Sinfonia Varsovia, wystąpi 
juror ostatniej edycji Konkursu Chopinowskiego, Nelson Goerner. Również 
z dwoma różnymi repertuarami zaprezentują się znakomita skrzypaczka Ale-
na Baeva oraz polski zespół Apollon Musagète Quartett. Ponadto w festiwalu wezmą udział uznane zespoły muzyki dawnej 
oraz wykonawcy spoza głównego nurtu muzyki klasycznej. Na festiwalu będzie można posłuchać jazzu, muzyki filmowej 
oraz brzmień eksperymentalnych z dużą dawką improwizacji. Orkiestra Sinfonia Varsovia przygotowała w tym roku specjal-
ne ścieżki tematyczne, które będą prowadzić gości przez koncerty. Tak jak w poprzednich latach na wszystkie wydarzenia 
w namiocie koncertowym wstęp jest wolny, natomiast na koncerty w salach w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej należy 
kupić bilety bądź karnety tematyczne. 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
Oddział KORT TPW zaprasza

•  17 września, godz. 11.00, wykład Muranów. Dom na gruzach, Staromiejski Dom Kultury; spacer tematycznie połączony 
z wykładem: zbiórka o godz. 14.00 przed Muzeum POLIN, ul. M. Anielewicza 6

•  16 września, godz. 11.00, Białołęka – podróż w czasie, gra miejska, zbiórka przed ratuszem Białołęki, ul. Modlińska 197
•  30 września, godz. 11.00, Tajemnice parku Żeromskiego – gra miejska, zbiórka w kawiarni Prochownia na terenie parku 

im. S. Żeromskiego, wejście od strony placu Wilsona
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szawy odbędzie się PZU Maraton 
Warszawski. Wydarzeniu towa-
rzyszy Bieg na Piątkę, czyli na pięć 
kilometrów, Sztafeta Maratońska 
i Minimaraton – seria zawodów 
dla dzieci od 3 do 16 lat. Stołecz-
na impreza biegaczy odbędzie się 
24.09.

 Klub Harenda zaprasza na wy-
stawę Warstwy emocji. Malarka Lia 
Kimura jest artystką japońskie-
go pochodzenia, a jej prace moż-
na zobaczyć w znanych galeriach 
i domach aukcyjnych, na aukcjach 
WOŚP czy Bohema Nowa Sztuka. 
Wernisaż odbędzie się 17.09.

 W październiku na terenie Ma-
zowsza oraz województwa podla-
skiego ruszy innowacyjny projekt 
edukacyjny Akademia VR wyko-
rzystujący nowoczesne technologie 
w nauczaniu w szkołach. W trak-
cie 45 minut zajęć dzieci doświad-
czać będą wirtualnej rzeczywisto-
ści, a przyswajanie wiedzy ułatwią 
specjalne gogle. Więcej na: akade-
miavr.pl. 

 Urząd m.st. Warszawy z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych organizuje po raz kolejny 
Warszawskie Dni Seniora. Ponad 
120 różnych instytucji organizu-
je warsztaty, wystawy poświęcone 
kulturze, turystyce, nowym tech-
nologiom etc. A to wszystko w kil-
kudziesięciu miejscach na terenie 
całej Warszawy. Dni Seniora po-
trwają od 22.09 do 1.10. Wstęp 
wolny.

 Teatr Narodowy zapowiada na 
otwarcie nowego sezonu premie-
rę Twórcy obrazów szwedzkiego 
dramaturga Pera Olova Enquista 
w reżyserii Artura Urbańskiego. 
Od 16.09.

 Teatr Dramatyczny wystawia Po-
ciągi pod specjalnym nadzorem Bo-
humila Hrabala w reżyserii Jakuba 
Krofty. To kolejna czeska komedia 
zamieniająca dramat – w tym przy-
padku drugiej wojny światowej – 
w zabawny spektakl. Premiera jest 
zapowiedziana na 22 września.

13. festiwal Skrzyżowanie Kultur
23 września pod Pałacem Kultury i Nauki stanie namiot festiwalu Skrzyżowanie Kul-
tur. Głównym założeniem i misją imprezy jest otwarcie warszawiaków i gości stolicy 
na bogactwo kultur współczesnego świata. W tym roku w centrum zainteresowania 
znajduje się muzyka z dwóch odległych od siebie i odległych od Polski zakątków – Indii 
i Kolumbii. Oczywiście nie zabraknie artystów z innych części świata, m.in. z Sahary 
Zachodniej, Mali, Francji, USA, Sierra Leone, Turcji, Albanii czy Węgier. Odbędzie się 
też stały punkt festiwalu, blok Sounds Like Poland, dedykowany rodzimym artystom. 
Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Maria Pomianowska. W tym roku zagrają 
takie gwiazdy, jak: Baba Zola z Turcji, Maria Gomez z Kolumbii, Kondi Band, czyli 
kolaboracja muzyków Sorie Kondi z Sierra Leone i DJ Chief Boima z USA. Skrzyżo-
wanie Kultur potrwa do 30 września. 

Festiwal  
Dozwolone do 21 / Up To 21 
Konkurs adresowany jest do młodych 
twórców filmowych. Idea powstała 
w 1983 r. z inicjatywy Federacji Nieza-
leżnych Twórców Filmowych i zdobyła 
uznanie w środowisku młodych filmow-
ców. Festiwal umożliwia przeniesienie 
amatorskich filmów na wielki ekran, 
integrację środowiska młodych filmow-
ców oraz wymianę doświadczeń. Kon-
kurs ma charakter otwarty, zgłoszenia 
napływają zarówno z Polski, jak i z całe-
go świata. Jedynym wymogiem udziału 
jest wiek – poniżej 21 lat – nie ma za to 
granicy wieku, od którego można brać 
udział w konkursie. Filmy ocenia pro-
fesjonalne jury młodych, które obraduje 
na terenie każdej z dzielnic Warszawy biorących udział w wydarzeniu. Festiwal trwa 
trzy dni – od 21 do 23 września. Towarzyszą mu warsztaty i spotkania ze znanymi 
twórcami filmowymi. Pokazy festiwalowe odbędą się ośmiu dzielnicach: na Bielanach, 
Ochocie, Mokotowie, w Ursusie, Wilanowie, na Woli, Żoliborzu i w Śródmieściu.
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To była niezwykła para. Ona – malarka 
surrealistka, feministka, aktywistka spo-
łeczna i polityczna, kobieta wyzwolona 
i niezależna, dotknięta chorobą i kalec-
twem po potrąceniu przez samochód. Była 
autorką wielu coraz bardziej zyskujących na 
cenie obrazów ukazujących otaczającą ma-
larkę meksykańską rzeczywistość i ją sa-
mą – zmagającą się z chorobą i cierpieniem, 
które towarzyszyło jej przez większość ży-
cia. On – jej mąż, uprawiający malarstwo 
zaangażowane politycznie, uznanie i hono-
ry odbierał już za życia. Uprawiał też gra-
fikę, projektował architekturę, lecz najbar-
dziej znane są jego murale, przedstawiające 
głównie historię Meksyku, sceny współcze-
sne przesycone wymową polityczną i lewi-
cowymi poglądami społecznymi. Jego ma-
larstwo ścienne można podziwiać w wielu 
miejscach na świecie, w tym w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Ambasada Meksyku w Polsce zaprasza na wystawę fo-
tograficzną obejmującą 50 zdjęć z życia pary artystów. Fotografie są różnego autorstwa, m.in. Guillerma Kahlo, ojca Fridy, 
Augustina Victora Casasoli, Nickolasa Muraya czy Élie Faure. Zdjęcia przedstawiają historię życia i burzliwego małżeństwa 
Fridy i Diega. Para spędziła ze sobą 25 lat, pełnych rozstań i powrotów. Wernisaż odbędzie się 12 września o godz. 17.00. 
Zdjęcia będzie można oglądać od 12 września do 15 października w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszy-
kowej 26/28. Ekspozycja odbywa się w ramach Roku Fridy Kahlo, nad którego wydarzeniami w Polsce patronat objął mie-
sięcznik STOLICA.

Warszawska Jesień po raz 60.
W tym roku odbędzie się już 60. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Współczesnej Warszawska Jesień. To powrót do wielkich sukcesów i momen-
tów przełomowych festiwalu, ale przede wszystkim podjęcie tematu stanowią-
cego istotę i tożsamość Warszawskiej Jesieni – fenomenu awangardy. Wśród 
wspomnianych zagadnień, które komisja programowa pod kierunkiem Je-
rzego Kornowicza uznała za ważne dla tożsamości Warszawskiej Jesieni, są: 
zjawisko sonoryzmu, orkiestra, kwartet smyczkowy, pieśń, teatr instrumen-
talny, elektronika i multimedia, jak i wiele innych aspektów wszechobecnej 
muzyki. Na festiwalu można będzie usłyszeć dzieła takich kompozytorów, jak:  
Tadeusz Baird, Wojciech Kilar, Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Penderecki, 
Bogusław Schaeffer, Luigi Nono czy Isang Yun. W ramach towarzyszącej głów-
nemu nurtowi już siódmy rok Małej Warszawskiej Jesieni, realizowanej z myślą 
o dzieciach w wieku od 4 do 12 lat, usłyszymy i zobaczymy instalację Krzysz-
tofa Topolskiego, koncert-spektakl inspirowany muzyką Eugeniusza Rudni-
ka, performans plenerowy Tadeusza Wieleckiego i koncert perkusyjny duetu 
Magdalena Kordylasińska i Miłosz Pękala z gościnnym udziałem Warszawskiej 
Grupy Gamelanowej. Wszystkie wydarzenia na Małej Warszawskiej Jesieni są 
premierowe. Festiwal odbywa się od 15 do 23 września m.in. w Filharmonii 
Narodowej, galerii Kordegarda, Parku Rzeźby w Królikarni, na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie i w Centrum Artystycznym Sztukarnia. Pełny program 
festiwalu na: warszawska-jesien.art.pl.

Frida i Diego. Niech żyje życie!
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Książeczka Powstanie Warszawskie. Klub Poszukiwaczy 
Tajemnic, wydana na 73. rocznicę Powstania Warszaw-

skiego, opowiada historię niedostarczonego listu z czasów 
Powstania, odnalezionego wśród starych pamiątek. Opo-
wieść nie zaczyna się suchą informacją, ale wychodzi od ta-
jemnicy, która kusi, by ją odkryć. Wypełniając książeczkę, 
pełną kolorowanek i labiryntów, najmłodsi dowiadują się, 
czym były Szare Szeregi, jak działała poczta powstańcza 
i dlaczego warto odwiedzić Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Przy tak dużym wyzwaniu, jakim jest przedstawie-
nie najtragiczniejszych dni naszej historii najmłodszym, 
książeczka wydaje się spełniać swoje zadanie. Może tylko 
zbyt częste uśmiechy na twarzach powstańców mogą doro-
słego czytelnika zastanawiać. Dzieciom takie ujęcie pozwala 
jednak oswoić się z historią. Na szczęście wojna nie zostaje 
sprowadzona do zabawy. Autorzy zaznaczają, że powstań-
cze działania, jak dostarczanie poczty czy podróż kanałami, 
które dla młodych umysłów wydają się wielką przygodą, by-
ły bardzo niebezpieczne. Dziadek poszukiwaczy – narrator 

historii Powstania – legitimizuje przekaz w oczach młodych 
czytelników: o wszystkim opowiada osoba, do której dzieci 
mają zaufanie i która sama wraz z najbliższymi doświadczy-
ła trudnych przeżyć. 

Książka malowanka 
składa się z dwóch iden-
tycznych części, można ją 
zatem uzupełniać nie tyl-
ko w pojedynkę, ale tak-
że razem z rodzeństwem 
czy kolegami.  [tk]

Powstanie Warszawskie.  
Klub poszukiwaczy tajemnic,  

koncepcja i teksty:  
Krzysztof Wiśniewski,  

ilustracje: Joanna Myjak,  
wyd. Bellona, Warszawa 2017

Andrzej Włast był jednym 
z najaktywniejszych 

twórców kultury popularnej 
dwudziestolecia międzywo-
jennego. Dziś pamiętany jest 
przede wszystkim jako autor 
słów do przebojów Henry-
ka Warsa, Jerzego Petersbur-
skiego, Artura Golda i wielu 
innych. Był także rzutkim 
impresario, dyrektorem legen-
darnego teatru Morskie Oko 
oraz innych warszawskich 
scen kabaretowych i operet-
kowych. Portret ten nie jest 

jednak pełny bez jego – uprawianej w młodości – publi-
cystyki filmowej. W latach 1923-1924 w specjalistycznym 
czasopiśmie „Ekran i Scena” prowadził felieton zatytuło-
wany Dziesiąta Muza (impresje).

W swoich tekstach dokumentował codzienne życie fil-
mowe stolicy, argumentował za uznaniem kina jako peł-
noprawnej dziedziny sztuki, prowadził kampanie przeciw-
ko bylejakości polskiej produkcji, uczestniczył w wojnach 
kiniarzy z władzami miejskimi... Jego styl cechowała po-

lemiczna zadziorność, a nade wszystko kinofilska pasja, 
którą starał się zarażać czytelników. Teksty Własta do dziś 
służyć mogą jako cenne źródło do badań nad historią fil-
mu i kina polskiego, stanowią także unikatowy portret 
Warszawy początku lat 20. Mogą też być atrakcyjnym 
dokumentem stanu świadomości dojrzewającego twórcy, 
tuż przed podjęciem decyzji o całkowitym poświęceniu się 
scenie rozrywkowej.

W książce Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmo-
we z lat 1923-1924 zebrano wszystkie artykuły filmowe 
Andrzeja Własta, poprzedzając je wstępem kreślącym tło 
historyczne, społeczne i organizacyjne, niezbędne do peł-
nego zrozumienia ich sensu oraz roli w ówczesnym życiu 
kulturalnym Warszawy i całej odrodzonej Rzeczypospo-
litej. Dużo miejsca poświęcono sylwetce ich autora – zna-
nego dzięki licznym anegdotom, o którego prawdziwym 
życiu wiadomo jednak niewiele. Szczególną uwagę zwró-
cono na rolę filmu i kina w jego życiu i całej twórczości – 
zwłaszcza w obszernie cytowanych poezjach i tekstach 
piosenek. Tom wzbogacają specjalnie opracowane indek-
sy tytułów oraz twórców filmowych, wzmiankowanych 
przez Własta, umożliwiające właściwą ich identyfikację 
i lepsze odnalezienie się w niezwykle bogatym życiu kine-
matograficznym tamtych czasów.

Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923-1924,  
wstęp i opracowanie naukowe: Wojciech Świdziński,  

seria: Biblioteka „Kwartalnika Filmowego”,  
wyd. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017

Przedwojenne	impresje	filmowe

Kolorowanka	o	Powstaniu	warszawskim

22 października o godz. 15.00 w klubokawiarni Babel przy ul. Próżnej 5 
odbędzie się spotkanie promujące książkę. 
STOLICA jest patronem medialnym tytułu.

Stolica czyta
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ZACHĘTA � NARODOWA GALERIA SZTUKI 
poszukuje przedwojennych mebli oraz sprzętów  

domowych z lat 2�. i 3�. XX wieku.

 
 

W związku z organizowaną w Zachęcie wystawą 
poszukujemy polskich mebli oraz elementów 
wyposażenia mieszkań z dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Chcielibyśmy je wypożyczyć i za-
prezentować na planowanej wystawie. Poszuku-
jemy mebli przeznaczonych dla ówczesnej klasy 
średniej i robotniczej, funkcjonalnych, o pro-

stych formach, wykonanych z drewna lub o kon-
strukcji z giętej rurki, wyrobów wytwórni war-
szawskich, np. Spółki Konrad-Jarnuszkiewicz.   
O pomoc prosimy zwłaszcza mieszkańców do-
mów i kamienic niezniszczonych w czasie woj-
ny, w których zachowały się elementy oryginal-
nego wyposażenia. 

kontakt: Michał Kubiak tel. +48 732 72� 917, e-mail: m.kubiak@zacheta.art.pl

REKLAMA 

Tomasz Miłkowski

Nowy sezon teatralny w stolicy rozpoczyna się tym 
razem wcale nie tak leniwie, jak bywało w przeszło-

ści. Już 1 września Nowy Teatr zaprosił na premierę Biblii 
(1-3 września), koprodukcję z Teatrem Centrala Michała 
Zadary i w jego reżyserii – spektakl adresowany jest do wi-
dzów od lat 6 do 106. To początek serii biblijnej, która jesz-
cze dwukrotnie w tym sezonie zagości w Nowym.

Aby jednak zasmakować w teatrze, proponuję spotka-
nia z wielkimi mistrzami. To powroty do teatralnych prze-
bojów, m.in. Kolacji dla głupca (8-10 września). Ta gra-
na w Ateneum od 16 lat farsa Francisa Vebera w reżyserii 
Wojciecha Adamczyka z udziałem Piotra Fronczewskiego 
i Krzysztofa Tyńca bije rekordy frekwencyjne. Mowy nie 
ma, aby dostać bilety we wrześniu, choć farsa była już gra-
na ponad 900 razy. Może szczęście będzie komuś bardziej 
sprzyjać i uda mu się zobaczyć legendarny spektakl Mai 
Komorowskiej – Szczęśliwe dni Samuela Becketta w re-
żyserii Antoniego Libery na Małej Scenie Teatru Drama-
tycznego (16-17 września). Komorowska jako Winnie się-
ga tu szczytów aktorskiej maestrii, podobnie jak w drugim 

jej popisie warsztatowym, czyli spektaklu Mimo wszystko 
o nieśmiertelnej Sarze Bernhardt w Teatrze Współcze-
snym w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza (29-30 wrze-
śnia), gdzie partneruje jej Wiesław Komasa.

Na dobry początek polecam powroty do niedawnych 
premier, które ujrzały światła rampy pod koniec ubiegłe-
go sezonu, a wśród nich majstersztyk aktorski Zbigniewa 
Zamachowskiego w brawurowym spektaklu Dobry wojak 
Szwejk idzie na wojnę na deskach Och-Teatru (reż. An-
drzej Domalik, 27-29 września) i pełen rozmachu inte-
ligentny spektakl muzyczny na dużej scenie Teatru Dra-
matycznego Kinky Boots z Krzysztofem Szczepaniakiem 
w roli Loli – przykuwającej uwagę drag queen.

Posypią się także premiery, wśród których tylko na smak 
z przyjemnością zapowiadam Twórców obrazów Enquista 
w Teatrze Narodowym (Scena Studio, 16-20 września), 
rzecz o Selmie Lagerlöf z dawno niewidzianą w nowej roli 
Anną Seniuk. A dla złaknionych komedii – niezawodną 
Krystynę Jandę w Pomocy domowej w Och-Teatrze (10-15 
i 18-19 września).

Karnet	teatralny
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Skąd pomysł na projekt Praga Gada?
To dość osobista rzecz. W dzieciństwie moja prababcia, 
która urodziła się w 1898 r., opowiadała mi dużo historii 
ze swojego życia. Na jej pogrzebie uświadomiłem sobie, 
że nie zarejestrowałem ani jednego dźwięku z naszych 
wielogodzinnych rozmów. Wszystko uleciało. Wiele 
lat później, już po założeniu Fundacji Animacja, 
postanowiłem zrealizować to, czego w przeszłości 
nie zrobiłem – zanotować autentyczne opowieści. 
Ponieważ mieszkałem na Pradze i była ona mi bardzo 
bliska, wydawało mi się – a teraz już jestem pewien – 
że prawobrzeżna część Warszawy jest najlepszym miejscem 
do realizacji takiego projektu. Rejestrujemy wywiady 
z sędziwymi prawobrzeżnymi, następnie upowszechniamy 
je na stronie naszego projektu – w internetowej audiotece, 
a na końcu adaptujemy najciekawsze fragmenty nagrań na 
komiksy. Po co? Żeby dotrzeć z narracjami do młodszych 
pokoleń. Do tej pory wydaliśmy trzy albumy: Praga Gada. 
O wojnie!, który zbiera wspomnienia z czasu drugiej wojny 
światowej, Praga Gada. O pokoju, w którym zawarte są 
relacje z epoki PRL, a najnowszym naszym dzieckiem 
jest Praga Gada. O międzywojniu. Scenariusze do tego 
ostatniego komiksu powstały na podstawie naszych 
rozmów z najstarszymi mieszkańcami prawobrzeżnej 
Warszawy, nierzadko mającymi ponad 90 lat. Naszą 
najstarszą gawędziarką jest pani Halina Cieszkowska, 
która liczy sobie przeszło 96 wiosen. Opowiedziała nam 
m.in. historię o misiu, którego dostała w latach 30. XX w., 
a który towarzyszył jej przez całe życie. 

A dlaczego taka kolejność wydawnicza? Wiązało się to 
z trudnościami w znalezieniu rozmówców czy też coś 
innego na to wpłynęło?
Projekt Praga Gada nie jest projektem historycznym, 
ale antropologicznym – koncentrujemy się na tych 
aspektach rzeczywistości, które wzbudzają u naszych 
rozmówców najwięcej emocji, wsłuchujemy w to, 
co seniorzy mają do powiedzenia, przedstawiamy ich 
wersję rzeczywistości – spojrzenie osobiste i często 
osobliwe. Interesuje nas głównie życie codzienne, 
prywatne mitologie. Ogólny wniosek, jaki można 
wysnuć z tych historii, jest taki, że dla tych ludzi bardzo 
ważna jest ludzka solidarność i więź, która ich łączyła 
z rodziną i sąsiadami. Żarliwie wspominali swoje 
najbliższe okolice – to były dla nich małe ojczyzny – 
które kontrastowali z dzisiejszymi czasami i zamkniętymi 
osiedlami, gdzie połowa lokali jest pod wynajem, a ludzie 
nie znają się wzajemnie. Zacieśnieniu tych więzi sprzyjały 
czasy najtrudniejsze. Okazało się, że najwięcej silnych 
emocji wzbudza druga wojna światowa. Często podczas 
wywiadów, które trwały trzy godziny, nasz rozmówca 
przez dwie i pół mówił tylko o wydarzeniach z wojny, 
która przecież była dosyć krótkim okresem w porównaniu 
np. z jego osiemdziesięcioletnim życiem. Stąd decyzja, 
by wydać Praga Gada. O wojnie! jako pierwszy komiks.
Potem przyszedł czas na PRL, którego seniorzy 
nie wspominali najgorzej. Skupiliśmy się na niezwykle 
kreatywnych strategiach prażan na odnalezienie 
się w tamtych realiach, w których „niejeden interes 

Praski	komiks	
Z Przemysławem Olszewskim, założycielem Fundacji Animacja 
i pomysłodawcą projektu Praga Gada, rozmawia Tomasz Kamiński
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Halina Cieszkowska

O misiu, co członkiem rodziny był – Halina Cieszkowska 
[tu i w cytatach zapisy w oryginale]

Przez dłuższy okres mieszkaliśmy w Wilnie. No i wła-
śnie, jeszcze pamiętam wtedy, jak dostałam swój pierwszy 
prezent, który, który olśnił mnie po prostu. Niedźwiadek 
był niezwykły, wielkości małego dziecka, był przepięknie 
zrobiony. […] I ten miś był potem naszą maskotką w na-
szym dzieciństwie i później, nawet doczekał się mojej cza-
peczki studenckiej, którą mu założyłam, jak się dostałam 
na uniwersytet. Przeżył nawet okupację! Przeżył bombar-
dowania, ale nie przeżył moli. To był nasz ukochany miś! 
Zaczarowany królewicz! 
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był do zafarcenia”. Wspominając czasy powojenne, 
nie mówili o tym czasie jako o PRL-u, tylko jako okresie 
pokoju. To był dla nich czas samorealizacji, wtedy się 
kształcili, często za niewielką odpłatnością otrzymywali 
mieszkania, w których zakładali wielodzietne rodziny. 
Natomiast zupełnie nie identyfikowali się z kwestiami 
gospodarczymi czy politycznymi. Dlatego, wsłuchując się 
w te historie, nazwaliśmy komiks Praga Gada. O pokoju. 
Najnowszy album traktuje o dzieciństwie spędzonym 
przez naszych najstarszych rozmówców na Pradze 
w II RP. Często docieraliśmy do ludzi, których odwiedzili 
już przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, 
zajmujących się tak jak my historią mówioną. Pracownicy 
tych instytucji skupiali się jednak głównie na tematach 
dotyczących „wielkiej historii”, jak Powstanie 
Warszawskie i podziemie „Solidarnościowe”. Pan, który 
był w kilku obozach koncentracyjnych i na ten temat 
mówił już kilkadziesiąt razy, był zaskoczony, kiedy mu 
powiedziałem, że przyszedłem z inną misją. Wiedząc, 
kiedy się urodził, zaznaczyłem, że chciałbym rozmawiać 
o międzywojniu. Bardzo się ucieszył i opowiedział nam 
bardzo cenne i unikatowe historie, np. o zabawach i grach 
ówczesnych dzieci. Historia znana z podręczników jest 
oczywiście obecna w komiksie, gdyż stanowi istotny 
kontekst dla życia małych prażan w II RP. Przykładem – 
pogrzeb Piłsudskiego; nasi rozmówcy zgodnie uznali, 
że to było jedno z najważniejszych wydarzeń w ich życiu. 

Kiedy pytaliście o międzywojnie, czas pokoju 
czy wojny, to odpowiedzi się różniły. A czy była różnica 
uczuć, emocji?
Była cała skala emocji. Od śmiechu do rozpuku 
po płacz, co nie było dla nas komfortowe, bo nie po to 
spotykamy się z seniorem, żeby doprowadzać go do łez. 
Nie chcemy, i zresztą seniorzy też nie chcą, wspominać 
historii dramatycznych i traumatycznych. Ci, którzy 
w czasie wojny mieli cztery czy sześć lat, byli nieświadomi 
tego, co się wokół nich działo. Dla nich przestrzeń wojny 
była rewelacyjnym polem zabawy, o jakim mały chłopak 
może tylko marzyć. Jak się rzuca patyk, a wybucha 
prawdziwy granat, to jest to dla małego performera 
bardzo korzystna sytuacja. Ci, którzy mieli dziesięć 
czy dwanaście lat, wojnę wspominają już jako czas bardzo 
trudny, w którym strach, głód i cierpienie przeplatają 
się z euforią i poczuciem wspólnoty, związanym 
z uczestnictwem w walce zbrojnej i konspiracji.

Udało się znaleźć pokrywające się ze sobą historie? 
Na przykład dwie osoby opowiadające o tej samej 
albo bardzo podobnej sytuacji?
Były wątki, które wybijały się na pierwszy plan i które były 
wspólne, np. wychowanie patriotyczne, kult Piłsudskiego. 
Do dziś wielu rozmówców ma w swojej biblioteczce 
sfatygowany egzemplarz Małego Piłsudczyka – popularnej 
niegdyś lektury dla młodzieży. Nad ich łóżkami nadal 

wiszą ryngrafy z Legionów Piłsudskiego, a na regałach 
stoją figurki wodza. Inną ważną postacią był bokser 
Antoni Kolczyński. Na podwórkowych ringach każdy 
chciał być Kolką – oczywiście mowa przede wszystkim 
o chłopakach. Bardzo ciekawymi postaciami – takimi, 
wydaje mi się, praskimi – są również farmazoni, tudzież 
farmazoniarze. To byli oszuści. Najbardziej znanym 
przykładem literackim jest Nikodem Dyzma. Seniorzy 
opowiadali, że w dzieciństwie z zapartym tchem śledzili 
doniesienia prasowe o farmazoniarzach. Mimo że byli 
to ludzie zazwyczaj niewykształceni, potrafili przekonać 
znamienitych przedsiębiorców, być może też polityków, 
do swoich fałszywych tożsamości. Proponowali im, 
wchodząc do ich gabinetów w pożyczonych garniturach, 
złote interesy. Jak Alfons Cynian, okrzyknięty 
przez prasę na początku lat 30. Arsène'em Lupinem 
Warszawy. Wsławił się sprzedażą Kolumny Zygmunta 
mieszkańcowi podwarszawskiej wsi. Choć wielu 
twierdzi, że to blaga.  

Na stronie internetowej projektu jest kilkaset 
wywiadów. W jaki sposób docieraliście do swoich 
rozmówców?
Na różne sposoby. Wywiady i adaptacje komiksowe 
to tylko dwa z wielu elementów projektu. Prowadzimy 
również warsztaty dla seniorów i kiedy się lepiej 
poznamy, często spośród kursantów wybieramy 
rozmówców. Realizujemy warsztaty informatyczne 
w Centrum Promocji Kultury przy Podskarbińskiej 
i międzypokoleniowe warsztaty warszawskiej gwary 

Rysunek – Bohdan Wróblewski 
Pamiętam np. jako dziecko – kiedyś obudziłem się 

i wszyscy byli zrozpaczeni, powiedzieli mi, że umarł mar-
szałek Piłsudski. Ja miałem wtedy... niespełna cztery lata. 
No i ojciec się wtedy ubrał w mundur, wszystkie medale, 
prawda, i powiedział: „Pojedziemy do katedry”. Ja byłem 
w katedrze, jak była trumna z marszałkiem wystawiona. 
Przyszedłem do domu i narysowałem to wszystko. Ta trum-
na stojąca, biało-czerwona flaga taka, bo to mi utkwiło 
najbardziej.
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do spółki ze specjalistami ze stowarzyszenia Gwara 
Warszawska. Seniorzy podkreślali, że to, co łączy ich 
wszystkich na prawej stronie, to jest właśnie praska gwara.

Rozumiem formę nagrania, transkrypcji, ale komiks 
jest rzeczą dosyć nietypową dla dokumentacji 
historycznej. Dlatego taka akurat forma? 
Przede wszystkim dlatego, że kultura obrazkowa jest 
bliska zarówno nam, jak i seniorom, a przede wszystkim 
młodzieży. Wcześniej organizowaliśmy festiwale filmowe. 
Projektem, który mam ciągle w planach, od początku 
powstania fundacji w 2005 r., jest film animowany. 
Komiks to wersja pośrednia. Liczyliśmy na to, że dziadek 
z wnuczkiem razem przeczytają komiks. Nie byłoby 
to możliwe, gdybyśmy zrobili np. e-komiks albo grę 
komputerową. To już byłoby dla seniorów utrudnienie. 
Jak się okazało, najstarsi seniorzy bardzo dobrze 
orientują się w komiksach i znają to medium, cenią je. 
To PRL zanegował komiks. Natomiast pamiętający 
międzywojnie pasjami czytali ówczesne komiksy. Z kolei 
liczba młodych czytelników historii obrazkowych 
systematycznie rośnie.

Jakwyglądała współpraca z rysownikami? 
Jest to w jakiś sposób także projekt artystyczny. Rysunki 
powinny być atrakcyjne, też z szacunku dla naszych 
rozmówców i ich biografii. Powinny mieć najwyższy 
poziom, jaki da się osiągnąć przy budżecie, który mamy, 
dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Wsłuchując się w opowieści, widzę je 
w konkretnej stylizacji i zastanawiam się, kto mógłby 
to narysować. Nie ograniczam się tylko do rodzimych 
twórców. Każdy komiks tworzy grupa do 12 artystów. 
Sam też zajmuję się grafiką – wiem zatem, czego wymagać. 
Choć zdarzają się nieporozumienia, gdy trzeba wyjaśnić 
kontekst kulturowy zagranicznemu rysownikowi. Czasami 
dochodzi do zabawnych sytuacji, np. we Włoszech 
policjanci mają mundury zielone, a nie niebieskie. 
Rysownik pokazał zatem zielonego policjanta. Napisałem 
mu, że wygląda jak leśniczy. Był bardzo zdziwiony. 

Przejrzałem wszystkie okładki dotychczasowych 
komiksów. Na każdej z nich jest kominiarz.
Postać kominiarza została przeze mnie wymyślona, 
aczkolwiek na podstawie relacji seniorki, która opowiadała 
historię w tramwaju. Mówiła, że podczas wojny był 
kominiarz, który zrzucał ludziom bochenki chleba 
z dachu. Potem w wywiadach powtarzały się historie 
o kominiarzach, którzy w przeszłości cieszyli się wielkim 
szacunkiem. Współcześnie, jak przyjdzie kominiarz, 
człowiek łapie się za swój guzik. Wtedy łapano za guzik 
kominiarza. Stworzyłem postać kominiarza, chłopca, 
który uzyskuje supermoce po wybuchu żydowskiej 
pracowni alchemicznej. Można powiedzieć, że jest to logo 
naszego projektu. Każdy z albumów zaczyna się historią 
o kominiarzu. W najnowszym komiksie, który będzie 
nosił tytuł Praga Gada Wiechem, również się pojawi. 
Dalej chcemy się skupiać na tym, o czym mówią seniorzy, 
ale też poszukać w felietonach Wiecha, jak to rezonuje. 
Tym razem oprócz komiksu tworzymy korespondujący 
z nim audiobook – seniorzy z Pragi z podziałem na głosy 
będą czytali felietony Wiecha.

A jaka była reakcja seniorów na uczestniczenie 
w tym projekcie, zaproszenie na wywiad?
Reakcja była bardzo pozytywna. Pamiętam pana 
Karola Machczyńskiego, który już, niestety, nie żyje. 
Jest on bohaterem jednego z komiksów wojennych. 
Można powiedzieć, że zyskał on w 2014 r. nową 
tożsamość – mieszkał ze swoim wnuczkiem przez całe 
życie, ale chłopak odkrył opowieść dziadka dopiero 
na stronie pragagada.pl. Potem dziadek chodził na 
lekcje historii wnuka i wnuczki, pokazywał komiks 
dzieciom i opowiadał tę historię. Dla dzieciaków była 
to duża atrakcja. Siedzi przed nimi człowiek z komiksu. 
To podnosi samoocenę seniorów, co też jest celem naszego 
projektu. Zależy nam, żeby te komiksy znalazły się 
w bibliotekach. Wydajemy je w dość luksusowej 
formie. Twarda oprawa, bardzo dobry papier. Chcemy, 
żeby przetrwały jak najdłużej i żeby jak najwięcej osób 
skorzystało z jednego egzemplarza. Żeby głos „starszyzny 
plemiennej” był wreszcie usłyszany, a barwna przeszłość 
Pragi z przyległościami nie odeszła w zapomnienie. 

O farmazoniarzu, czyli wielkim przedwojennym naciągaczu – 
Stanisław Zalewski 

Farmazon to był taki facet, który picuje, czyli mówi 
o wszystkim, a na niczym się nie zna. Ale opowiadać po-
trafi. Były przypadki sprzedaży, proszę pana, tramwaju. I to 
nie są, wie pani, kawały, to są autentyczne fakty. Natomiast 
o kolumnie to ja słyszałem. A z czego to wynikło? To wynikło 
z tego, że do Warszawy przyjeżdżali bogaci wieśniacy i że by-
ła niewiedza. [...] Teraz już tego nie ma, wszędzie dociera to 
słowo mówione czy drukowane, czy też mailowe.
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Mowa z Grochowa

Kometka
Przemysław Śmiech

Wakacje to nie tylko czas, żeby leżeć na piasku w celu 
opalenia korpusu delikti oraz wtranżalania, pardons, 
flądry z tekturowej tacki, popijanej ciepłem piwem. 
Kanikuła to czas, kiedy możemy wrócić się z powrotem 
do sportu i rekreancji. Taki powrót próbował 
uskutecznić mój szanowny sąsiad, pan Benek.  
A było tak...

Siedzieliśmy sobie z panem Ambrożym 
w Grochowni, a ponieważ mamy umysły ściśnięte 
i pasjamy lubiemy naukie, wykonywaliśmy eksperyment 
na żywym organizmie, czy cydr jest lepszy od piwka, 
czy też wszak nie. Po wykonaniu trzech buteleczek 
tego napoju doszliśmy do wniosku, że jednak nie. 
Więc zamówiliśmy piweczność i skrzyżowaliśmy 
rozmówkie akonto życia sfer powyższych.
– Co pan trzymasz, panie Ambroży, o księciu Łyliamie, 
któren razem z małżonką i z latoroślami przybył 
do naszej ojczyzny?
– A który to księciunio?
– Ze zamglonego Albionu.
– A, ten! To pewnie po koryto przyjechał.
– W jaki sposób?
– Nie jesteś pan ciemna masa, więc posiadasz pan 
świadomość, że w tem Albionie jest od cholery i troszkie 
naszych rodaków. I ten dany królewicz u królowej Elki 
na obiadkach krugom pudyng wtranżalał.
– Co za cholera?
– Mamałyga taka. A do picia łyskej, czyli gorzałka 
z politury.
– O rany gorzkie!
– No widzisz pan. Pewnego dnia renament był 
u królowej. Panowie budowlańcy, rzecz wiadoma, 
z Polski, a konkretnie z Targówka. Akurat jak książę był 
u królowej z wizytą, te fachury mnieli przerwe i wciągali 
flaki. Popijali je, naturalnie, czystą wódeczką z wody 
wiślanej. Jak to książę zobaczył, od razu zaznaczył 
do nich „Hał du ju du?”.
– Czyli że co?
– Czyli: „Czy można?”. Jak wiadomo, stołeczne remiechy 
są otrzaskane w towarzyskiem alibi i nadmienili: 
„Siadaj pan, silwuple. Wtrząchnij pan flaczków, boś 
pan jakiś blady na facjacie. Smacznego, czyli herclich 
wilkomen”. Książę tak wcinał, że aż se morde poparzył, 
zrobił parę kielonków, zaśpiewał „Hej, sokoły” i „My, 

Cyganie”, po czem poleciał do swojej ślubnej żony 
i zaznaczył, że na wakacje nie jadą na żadną Rybiere 
ani do weneckich kanalarzy, tylko do Polski.
– I przyjechali!
– Tak jest. A z powrotem wzięli na pamiątkie skrzynkie 
gorzały, dwa kila kaszanki i kilo czarnego salcesonu.

W trakcie tej rozmowy do Grochowni wszedł 
pan Benek. Zwrok posiadał smutny, a na głowie 
figurowały ślady obrażeń.
– Serwus, panie Benku! Co jest? Pod Grunwaldem pan 
byłeś?
– Nie. Znajomek jeden zaprosił mnie na kometkie.
– Grałeś pan w to kiedyś, panie Benku?
– Na wczasach. Byłem mistrzem turnusu! Kometka jest 
w deseczkie akonto integracji.
– Ale że jak?
– Już objaśniam. Pogubili nam się lotki. 
Więc wymyśliliśmy, że sami zrobiemy nowe. Z korków 
po winie. Kupiliśmy te wino – śliwkowe, jabłkowe, 
truskawkowe i porzeczkowe. Odkorkowaliśmy, pióra 
od kury w korek i można grać.
– A co z winami?
– Wypiliśmy. Jak mawia Pismo: „Pęknij grzeszne ciało, 
byleby się dar Boży nie zmarnował”. Ale, wracając 
do adremu. Weszłem na sale. Zaprosili mnie do miksta, 
czyli gry mieszanej z jedną marmuzelą.
– Ile miała lat?
– Koło czterdziestki.
– A dokładniej?
– No, bliżej trzydziestki.
– A dokładniej?
– Dwadzieścia cztery.
– Aha...
– I tak gramy, gramy, szał, uśmiech, zabawa, aż tu nagle 
moja Terenia się zjawia. Ktoś mnie zakapował.
– Co powiedziała?
– Nic, bo przyszła z patelnią i od razu zaczęła mi robić 
zarzuty za pomocą tego narzędzia. I tak się skończyła 
moja kariera kometkowa, a zaczęła – mojej rodowitej 
małżonki.
– Co pan powiesz!
– Jak trenerzy zobaczyli, jakie ma uderzenie, jaki fors 
hend, jaki bęc hend, natychmiast zaprosili Tereskie 
do klubu i wróżą jej kolosalne sukcesy...
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Historia mniej znana

Niegdysiejszą obecność w przestrzeni miasta te-
go osobliwego rezerwuaru zieleni można udo-
wodnić, posiłkując się dziś jedynie niezwykle 
dokładnymi planami Lindleya z lat 1890- 

-1906, które sporządzono w skali 1:500. Te ręcznie kolo-
rowane skarby warszawskiej kartografii pozwalają dostrzec 
najmniejsze szczegóły zagospodarowania poszczególnych 
parceli, nawet takie jak pojedyncze drzewa, studnie, schodki 
wejściowe czy ogrodzenia – i to z rozróżnieniem materia-
łów, z których zostały wykonane! W kolekcji arkuszy wystę-
pują spore luki, ale w przypadku naszego tajemniczego zie-
leńca nie są one, na szczęście, duże. Drugie i ostatnie źródło, 
na które możemy się powołać, to kilka pocztówek i jedno 
zdjęcie – wszystkie ostentacyjnie ignorujące istnienie parku 
i skupiające się na sąsiednich obiektach. 

Miejsce akcji naszej opowieści to ulica Wileńska, a ści-
ślej – tereny ciągnące się od głównego korpusu dzisiejsze-
go gmachu DOKP w pobliżu Targowej po pierwszy blok 
osiedla kolejarskiego. W odniesieniu do przeciwległej stro-
ny ulicy Wileńskiej chodzi o grunt sięgający od granicy 
domów nr 19 i 21 na wschodzie do środka fasady kamie-
nicy nr 7 na zachodzie. Rozmiar posesji: 180 na 65,5 m, 
a więc całkiem sporo. Czas powstania możemy określić 
tylko w przybliżeniu: między 1894 a 1897 r., czyli po przy-
musowym upaństwowieniu Drogi Żelaznej Warszawsko- 
-Petersburskiej. Z planu Warszawy Lindleya z 1897 r. wie-
my, że park rozwijał się jeszcze po tej dacie, zapewne do 
ok. 1901 r. Trzy założenia zielone o nieregularnym obrysie 
zostały urządzone przy ulicy, na wprost i po obu stronach 
gmachu Dworca Petersburskiego, odcinając widokowo 
od Wileńskiej plac podjazdowy. 

Opisywany tu zieleniec zachodni może być dziełem naj-
wybitniejszego ówcześnie twórcy warszawskich parków 
krajobrazowych i ozdobnych skwerów – Franciszka Sza-
niora. Rodzaje i gatunki nasadzeń są raczej nierozpozna-
walne, toteż trudno rozstrzygnąć, czy założenie bardziej 
zasługuje na miano parku krajobrazowego, czy też ogrodu. 
Najbardziej zdumiewał brak dostępu do parku od strony 
ulicy Wileńskiej, szczelnie od niej odizolowanego kutym 
ogrodzeniem, a z czasem także widokowo szpalerem rozra-
stających się drzew i krzewów. Analiza wewnętrznego roz-
planowania Dworca Petersburskiego prowadzi jednak do 
wniosku, że park – przynajmniej w części – był przezna-
czony dla oczekujących na pociąg pasażerów 1. i 2. klasy. 
W przyległym do założenia sektorze gmachu wyjścia pro-
wadziły na taras ze schodami, poniżej których można by-
ło – przechodząc obok obmurowanego zdroju – trafić na 
przerwę w ogrodzeniu, po części murowanym, a po części 
drewnianym. Luka otwierała się na przesmyk kończący się 
wejściem w murowanym oskarpowaniu zbocza sztuczne-
go pagórka. Wejście to prowadziło do jedenastometrowego 
tunelu, ten zaś przebijał wzniesienie na wylot. Taką formę 
miało główne wejście do parku! Sama górka została otoczo-
na podwójnym szpalerem drzew. Po kilkunastu latach cała 
ta kompozycja z pewnością była niewidoczna już z dystansu 
kilkunastu metrów. Wylot tunelu znajdował się na wprost 
płotu zamykającego pierwszą strefę parkową; aby dostać się 
do drugiej, należało przejść ok. 10 m w lewo do małej furt-
ki, za którą znajdowała się studnia i kolejne szpalery drzew 
kryjące widok na trapezoidalny placyk porośnięty kilku-
nastoma drzewami. Alejkę tworzącą oś widokową zamyka-
ła od wschodu sześcioboczna, drewniana altana. Na jej ty-

zapomniany	ogród	
Jarosław Zieliński
Czy to możliwe, że w odległości 
ok. 1,5 km od Zamku Królewskiego 
jeszcze przed stuleciem istniał 
starannie urządzony park, który nie 
został odnotowany ani w dawnych, 
ani we współczesnych opracowaniach? 
Nieomal czarodziejski ogród, o którego 
urokach nie mieli pojęcia nawet 
mieszkańcy przyległych ulic? Sielski, 
malowniczy zakątek pośród torów 
kolejowych, czynszówek i fabryk, 
po którym nie przetrwała ani jedna 
fotografia i który nie miał nawet nazwy...

Ulica Wileńska z Dworcem Petersburskim, z prawej strony park z rozrośniętym już drzewostanem, 1912 r.
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łach wąziutka ścieżka prowadziła do trzeciej, głównej strefy 
ogrodu, w której projektant wprowadził elementy krajobra-
zowe w postaci drugiego sztucznego pagórka oraz gęstego 
splotu wijących się alejek. Tę część zieleńca ukończono już 
po 1897 r. Drzewostan był tu nieco rzadszy. Wschodni kra-
niec tej części założenia flankowały dwie altany o zaokrą-
glonych ścianach. Zieleniec miał jeszcze czwartą, najpóźniej 
urządzoną strefę – ogród użytkowy z sadem, osiową aleją, 
szklarnią i drewnianymi zabudowaniami gospodarczymi. 
Wszystkie opisane części parku ograniczał od południa wał 
ziemny, na który odwiedzający mogli się dostać jedynymi 
murowanymi schodami. Z tarasu na koronie wału ze zdu-
mieniem dostrzegali drugi ogród u stóp wału, a przede 
wszystkim – na wprost – zadrzewione na obwodzie rondo 
z fontanną w kolistym basenie. Poprzecznie ciągnęły się trzy 
wąskie nieregularne pasma rabat z nielicznymi drzewami. 
Z tarasu nie było zejścia, co oznacza, że ten drugi ogród nie 
był dostępny dla podróżnych, a być może tylko dla persone-
lu dworca i to zapewne wyższej rangi. Brak jednego arkusza 
blokowego planu Lindleya utrudnia zlokalizowanie wejścia 
do tej drugiej części zieleńca, jedyne bowiem – wyraźnie po-
boczne – widać przy zabudowaniach gospodarczych razem 
z systemem drewnianych schodków przy wale. Może więc ta 
część założenia miała charakter użytkowy jak czwarta strefa 
parku (dla kolejarzy), a dzięki wałowi i fontannie także wi-
dokowy – dla podróżnych. Jedno wydaje się pewne: w żad-
nej części parku nie bywali lokalni mieszkańcy, dla których 
teren ten był tylko anonimową ścianą drzew, choć przecież 
ci z Wileńskiej musieli dostrzegać pewne szczegóły założe-
nia z balkonów kamienic. 

Z perspektywy czasu wydaje się rzeczą niebywałą, 
że w ówcześnie ubogiej w zieleń Warszawie, a szczególnie 

jej praskiej części, ten nawet nienazwany, starannie urządzo-
ny i całkiem spory ogród czy park krajobrazowy (podobnie 
w tymże czasie przekomponowany Ogród Krasińskich jest 
tylko o kilkadziesiąt metrów dłuższy!) nie doczekał się na-
wet jednozdaniowej wzmianki w prasie. Po spaleniu dwor-
ca przez Rosjan w 1915 r. założenie z pewnością musiało 
szybko zmarnieć. Kilkanaście lat później ostatecznie zgi-
nęło pod ciosami pił i toporów, aby zwolnić miejsce pod 
gmachy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Stać się 
to musiało już w epoce dzieciństwa najstarszych żyjących 
dziś prażan, a więc u schyłku lat 20., a mimo to park ulot-
nił się ze zbiorowej pamięci bez reszty, nie pozostawiając po 
sobie nawet mitu. Pozostały jednak nieocenionej wartości 
plany Lindleya, które przy uważnym studiowaniu wyjawią 
nam niejedną jeszcze zapomnianą opowieść z przeszłości 
Warszawy.  

Bocznice Dworca Petersburskiego z widocznym po prawej stronie płotem otaczającym ogród 
pod wałem, pierwsze lata XX w. 

Park na sekcyjnym planie Lindleya z l. 1890-1906; oznaczenia: 1 – ulica Wileńska, 2 – skrzydło Dworca Petersburskiego, 3 – wejście do tunelu, 4 – pagórek z tunelem, 5 – furtka 
i studnia, 6 – altana, 7 – pagórek w drugim sektorze ogrodu, 8 – dwie altany w tymże sektorze, 9 – ogród użytkowy, 10 – szklarnia i zabudowania gospodarcze, 11 – schody 
z tarasem na wale widokowym, 12 – rondo z fontanną, nr 5, 7 itd. – numeracja domów
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Mniej znany jest fakt, że był również felietoni-
stą filmowym, prowadzącym w latach 1923-
-1924 stałą rubrykę Dziesiąta Muza (impre-
sje) w czasopiśmie „Ekran i Scena”. Cykl ten 

ukazał się właśnie nakładem Instytutu Sztuki PAN pod pa-
tronatem „Stolicy”. Czytając teksty Własta, można niemal 
wyobrazić sobie spacer po jego ulubionych kinach i innych 
miejscach Warszawy związanych z filmem. Zanurzmy się 
na chwilę w ten barwny świat.

z	Andrzejem	włastem	do	kina		
Przechadzka	z	1924	roku
Wojciech Świdziński
Trudno byłoby znaleźć lepszego przewodnika po świecie 
rozrywek dwudziestolecia międzywojennego niż Andrzej 
Włast. Autor tekstów do przebojów muzycznych – jak słynne 
Tango milonga i Jesienne róże – był też poetą, reżyserem, 
satyrykiem, tłumaczem, krytykiem, kierownikiem literackim 
i dyrektorem teatrów oraz niestrudzonym organizatorem 
życia kulturalnego Warszawy

Przechadzkę po filmowej Warszawie Andrzeja Własta 
rozpocznijmy na Trębackiej. W przylegającej do zaplecza Te-
atru Wielkiego okazałej kamienicy pod numerem 10 Polski 
Związek Przemysłowców Filmowych wynajmował lokal re-
dakcji czasopisma „Ekran i Scena”. Wejście do niego prowa-
dziło przez kantor czasopisma satyrycznego „Sowizdrzał”. 
W latach 1923-1924 Włast często zaglądał do redakcji – 
pełnił w niej rolę wiodącej „siły krytycznej”. Jego teksty zaj-
mowały eksponowane pod względem graficznym miejsce, 

Śródmieście, widok z wieży ratusza, na pierwszym planie ulica Wierzbowa z kamienicą nr 9, w której mieściła się restauracja i dancing Oaza, l. 1918-19131

Andrzej Włast, ok. 1920 r.
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zwracały też uwagę wyostrzonym, skrzącym się od humoru 
i elokwencji piórem. Nie były to typowe recenzje – raczej 
felietonistyczny przegląd repertuaru, w którym autor sporo 
uwagi poświęcał sprawom okołofilmowym i zjawiskom spo-
za świata filmu. Znaleźć w nich można było publicystyczne 
polemiki, doraźne apele, uwagi na temat publiczności, a tak-
że środowiskowe plotki i uszczypliwe kalambury.

Na swój kinowy spacer Włast mógł wyruszyć wzdłuż 
Trębackiej w stronę Krakowskiego Przedmieścia, by zdą-
żyć na pierwszy seans filmowy, który zaczynał się zwykle 
ok. godz. 16.00. Za sobą zostawiał położony w okolicy 
placu Teatralnego i Teatru Wielkiego zakątek kulturalny. 
Ulokowany w pobliskiej Galerii Luxenburga słynny ka-
baret Qui Pro Quo przeżywał wówczas swój złoty okres. 
Włast należał do grona jego współpracowników, dostar-
czał skecze i teksty piosenek. Pod koniec 1921 r. miała tam 
miejsce premiera jego operetki Książę z mansardy do mu-
zyki Aleksandra Piotrowskiego. Tuż obok, przy ul. Wierz-
bowej 9, działała słynna restauracja i dancing Oaza, której 
Włast z pewnością bywał częstym gościem. Pod nume-
rem 7 mieściło się z kolei kino Corso, do którego także 
zaglądał, choć do wyświetlanych w nim filmów zapew-
ne nie przywiązywał większej wagi. Oglądał tam głównie 
popularne seriale sensacyjne, na czele ze słynnym Jude-
xem (1915), opowiadającym o zamaskowanym pogromcy 
zbrodni. Oaza i Corso w historii kina polskiego zapisa-
ły się wręcz symbolicznie, właściciele renomowanej restau-
racji wyprodukowali bowiem film uchodzący za pierwszy 
rodzimy obraz fabularny. Komedyjka Antoś pierwszy raz 
w Warszawie została zaprezentowana 22 października 
1908 r. w sali sąsiedzkiego Corsa. W tym wydarzeniu 

Włast nie mógł jednak uczestniczyć, miał wówczas 13 lat 
i mieszkał z rodzicami w Łodzi.

Wróćmy do jego przechadzki z 1924 r. Podążając Kra-
kowskim Przedmieściem, minął kościół Świętego Krzy-
ża i szedł wzdłuż monumentalnej fasady Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Ono także w specyficzny sposób 
wiązało się ze sprawami dziesiątej muzy. Zgodnie z dekre-
tem naczelnika państwa z 1919 r. resort ten odpowiadał 
za cenzurę filmową. Co ciekawe, objęcie kinematografii 
tego rodzaju restrykcją wynikało m.in. z apeli niektórych 
przedstawicieli branży walczącej z zalewem sensacyjnych 
produkcji napływających głównie z Niemiec. Dopiero 
z czasem, gdy decyzje cenzury przybiorą jawnie polityczne 
oblicze, w środowisku intelektualno-artystycznym pod-
niosą się głosy domagające się jej likwidacji.

Nowy Świat: Rococo, Wodewil i Pan
Minąwszy gmach MSW, Włast skierował się ku skrzyżowa-
niu Traktu Królewskiego ze Świętokrzyską. Stojący naprze-
ciwko narożny budynek mógł przywołać jego ciepłe wspo-
mnienia. Od 1913 r. działał tam słynny teatr Miraż, będący 
kuźnią kabaretowych talentów Warszawy. Włast należał do 
jego zespołu, zdobywał tu kolejne „szlify” rozrywkowego 
wtajemniczenia. Przez krótki czas był kierownikiem lite-
rackim i artystycznym placówki. Miraż okazjonalnie wy-
świetlał także filmy, choć był to margines jego działalno-
ści. Po pożarze w 1920 r. utracił swoją pozycję, a budynek 
pod adresem Nowy Świat 63 kilkakrotnie zmieniał dyrekcję 
i szyldy. W 1922 r. stał się na kilka kolejnych lat kinem pre-
mierowym Rococo, do którego Włast chętnie zaglądał. Wi-
dział tu m.in. Krew na piasku (1922) z Rudolfem Valenti-

Ulica Wierzbowa od strony placu Teatralnego, restauracje Oaza, Ziemiańska, Adria, lata międzywojenne
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no, filmową wersję operetki Zemsta Nietoperza (1923) oraz 
Ślubowanie (1924) – wyprodukowany w Warszawie film ji-
dysz, który uznał za „najlepszy z dotychczasowych obrazów 
powstałych w kraju” [wszystkie cytaty pochodzą z książki:  
A. Włast, Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe 
z lat 1923-1924, IS PAN, Warszawa 2017].

Kilka kroków dalej, przy Nowym Świecie 43, mieści-
ło się kino Wodewil. Budynek z zewnątrz nie prezento-
wał się okazale, jednak mieszcząca się w nim półokrągła 
sala projekcyjna – przebudowana z działającego tu wcze-
śniej kabaretu, a następnie kina Reneissance – mogła po-
mieścić ponad tysiąc osób. W Wodewilu wyświetlano 
głównie filmy niemieckie, a Włast – nieco do tej kinema-
tografii uprzedzony – nie wahał się przed zdecydowaną 
krytyką repertuaru placówki. Przy okazji zapomnianego 
dziś melodramatu Rudolfa Walthera-Feina Gniazdo mi-
łości (1922) przekonywał, że widzowie „nie reagują już na 
festyny nocne z pochodniami i na pożary. Efekt filmowy 
polegający na sztuczkach imitujących prawdę zaczyna się 
zużywać. Przed paru laty pożary na ekranie wstrząsały 
nami do tego stopnia, że chciało się telefonować po straż 
ogniową. Dzisiaj palą się pawilony, fabryki, miasta, palą 
się do siebie pary w sąsiedztwie, a samotny widz przymy-
ka pobłażliwie oczy”. Niemniej, doceniał też grane w Wo-
dewilu arcydzieła mistrzów niemieckiej kinematografii: 
Doktora Mabuse (1922) Fritza Langa oraz Fantoma (1922) 
Friedricha Wilhelma Murnaua – twórcy słynnego Nos-
feratu (1922). O pierwszym z tych filmów pisał, że sen-
sacyjną historię przestępcy-hipnotyzera przedkłada nad 
najnowsze premiery teatralne „z samym panem Junoszą- 
-Stępowskim”. Przy okazji Fantoma, będącego ekranizacją 
prozy noblisty Gerharta Hauptmanna, zapisał refleksje, 

Wnętrze kina Apollo przy Marszałkowskiej, 
widzowie w holu, 1926 r.

Plakat filmu Doktor Mabuse w reżyserii Fritza Langa
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które nie straciły na aktualności do dziś: „Często gwiazdy 
filmowe, które nie mogą poszczycić się niczym prócz swej 
piękności, zdobywają sławę. Tłum wymaga od ekranu ko-
niecznie najdoskonalszego piękna. Jak gdyby życie dawało 
je w takiej obfitości. Jak gdyby sztuka była fotografią twa-
rzy równych i okrągłych, figur dobrze zbudowanych. Frida 
Richard, staruszka o twarzy żółtej i pomarszczonej, po raz 
pierwszy może w kinematografie przykuła uwagę widzów 
nie pięknością, a grą”.

Kilka kamienic dalej, po przeciwnej stronie Nowego 
Światu, pod numerem 40, mieściło się otwarte w 1920 r. 
kino Pan. Wybudowane na miejscu hali garażowej, dys-
ponowało 850 miejscami, nowoczesnymi urządzeniami 
wentylacyjnymi oraz pasami lamp elektrycznych pod-
świetlających szklaną podłogę. Repertuar był bardzo 
zróżnicowany, zorientowany na niespodzianki i atrak-
cje. Włast oglądał tu na przykład eksperymentalne nie-
mieckie „operetki filmowe”, łączące film niemy z mu-
zyką i śpiewem w wykonaniu wokalistów ukrytych za 
ekranem. Doceniał pomysłowość tej hybrydy, choć – jak 
większość ówczesnych komentatorów – przede wszyst-
kim wskazywał na niedostatki realizacyjne. Przychylnie 
odebrał natomiast Królową wężów (1922) – francuski 
film, który szokował i zachwycał jedną z pierwszych po-
kazywanych w Warszawie scen nagości. W kluczowym 
momencie wychodząca z kąpieli Cyganka, grana przez 
posągową Claude Mérelle, poskramiała pędzącego ruma-
ka. W Panie wyświetlano też wiele wysokobudżetowych 
superprodukcji, osadzonych w egzotycznych sceneriach 
i zdumiewających tysięcznymi tłumami statystów. Była 
wśród nich Sodoma i Gomora (1922) zrealizowana przez 
węgierskiego reżysera Mihálya Kertésza, który w przy-
szłości – jako Michael Curtiz – nakręci w Hollywood 
słynną Casablankę. O jego starotestamentowym wido-
wisku Włast wyrażał się krytycznie, znów wskazując na 
nadużywanie efektów: „Kertész w Sodomie i Gomorze 
pędzi uzbrojone tłumy operetkowo ubranych rewolucjo-
nistów, podpala gmachy z tektury, wysadza biblijne mia-

REKLAMA

sta i nie zdaje sobie sprawy, że ta pogoń za efektem zbyt 
jest wyraźna. Wiemy już z góry, że po to się buduje pałac 
księżniczki, by go potem zburzyć, po to się każe biec sta-
tystom, by robili wymusztrowane tło”.

W latach 20. Nowy Świat zaczynał powoli przypomi-
nać Broadway dzięki nagromadzeniu na niedługim od-
cinku ekskluzywnych kin premierowych. Wkrótce pod 
numerem 50 otwarte zostanie Casino. Nieco dalej, pod 
numerem 19, na zapleczu pałacu Kossakowskich, w gma-
chu dawnej ślizgawki miejskiej, od 1918 r. działało Colos-
seum – największe kino w kraju, mogące pomieścić ponad 
2300 widzów. Włast jednak odwiedzał je dość rzadko.

Chmielna: Palace
W naszym spacerze z 1924 r. skręćmy teraz w prowadzącą 
w kierunku Dworca Głównego ulicę Chmielną. Pod nu-
merem 9 działało tu znakomite kino Palace, będące jednym 
z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Warsza-
wy. Fasada kamienicy została dziś wiernie odtworzona, nie 
zdradza jednak, że od początku XX w. mieściła się za nią 
obszerna sala widowiskowa wykorzystywana przez teatry 
oraz kabarety. Palace zostało otwarte w 1920 r., a jego wnę-
trze mogło pomieścić ponad 1200 widzów. Choć oficjalnie 
zarządzane przez niezależną spółkę, faktycznie było kinem 
warszawskiego Sfinksa – najsłynniejszego polskiego przed-
siębiorstwa produkującego i dystrybuującego filmy w okre-
sie międzywojennym. Dlatego na ekranie Palace premiery 
miały słynne przeboje z Jadwigą Smosarską, jak Tajemnica 
przystanku tramwajowego (1922), Iwonka (1925) czy Trędo-
wata (1926). Sfinks był partnerem koncernów niemieckich, 
dzięki czemu na Chmielnej prezentowano po raz pierw-
szy w Polsce najważniejsze filmy Ernsta Lubitscha, Langa 
i Murnaua. Dyrekcja dbała też o pozyskiwanie wartościo-
wego repertuaru z Ameryki, Szwecji i Francji. Organizowa-
no również ważne imprezy kulturalne. W 1924 r. odbył się 
tu pamiętny bal futurystów pod hasłem Pan-Pan. Jedną z je-
go atrakcji było wmieszanie się między gości gromady mi-
mów ucharakteryzowanych na Charliego Chaplina.
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Ulica Wierzbowa, widoczne m.in. neony kina Corso, które mieściło się pod numerem 7, lata międzywojenne
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Włast ze szczególną uwagą śledził na ekranie kina Pa-
lace kolejne premiery dzieł wielkiego amerykańskiego re-
żysera Davida Warka Griffitha. Ze znawstwem pisał na 
temat ich epickiego rozmachu, emocjonalnego ładunku 
oraz aktorskiego kunsztu. O jednym z wczesnych tych ar-
cydzieł pisał: „Męczennica miłości [1922] to melodramat. 
Uwodziciel. Uwiedziona. Dziecko. W teatrze byłoby to 
może ohydą, byłoby prowokacją. Pierwszy bym gwizdał 
na taką Męczennicę. W kinematografie sentymentalną 
opowieścią w 11 aktach entuzjazmowałem się jak dziec-
ko”. Włast rzadko odmawiał sobie uszczypliwych uwag 
pod adresem rodzimej kinematografii, której porówna-
nie z amerykańską wypadało wówczas szczególnie nieko-
rzystnie: „Męczennica miłości powinna być szkołą dla na-
szych gwiazd i adeptek”. Grająca główną rolę Lillian Gish 
„jest daleko lepszą profesorką od p. [Stanisławy] Wysoc-
kiej. Od niej dowie się p. Smosarska, że aby podkreślić coś 
w grze, nie wystarczy podkreślać oczu czerwoną szminką. 
P. [Helena] Zahorska zrozumie, że na ekranie może wystą-
pić tylko w jednej roli – może grać w Sodomie i Gomorze 
słup soli”.

Marszałkowska: Stylowy i Apollo
Przy Chmielnej oprócz Palace nie było wówczas innych kin. 
Atlantic powstanie dopiero pod koniec lat 20. Drugą – obok 
Nowego Światu – filmową arterią miasta była natomiast 
Marszałkowska. Nieopodal skrzyżowania z Chmielną, 
za sklepem braci Paczulskich, pod numerem 112, mieści-
ło się założone w 1917 r. przez Stanisława Zagrodzińskiego 
kino Stylowy. Jego elegancka sala przypominała wnętrze 
teatralne za sprawą dwupiętrowych balkonów i rzędu lóż 
ozdobionych stiukami. Repertuar budowany był tu ze znaw-
stwem, przede wszystkim w oparciu o ambitniejsze pozycje 
amerykańskie, co pozwoliło utrzymać wysoki poziom przez 

całe dwudziestolecie międzywojenne. Dla Własta było to 
drugie najważniejsze kino stolicy. Tu oglądał m.in. Czte-
rech jeźdźców Apokalipsy (1921) – antywojenny fresk, który 
z Rudolfa Valentino uczynił gwiazdę, Rozkosze gościnno-
ści (1923) Bustera Keatona, a także prapremierę polskiego 
filmu – dziś zaginionego – Młodość zwycięża (1923) Niny 
Niovilli.

Eleganckie kino Stylowy przetrwało wojnę i po ko-
niecznym remoncie wznowiło działalność. W 1950 r. ro-
zebrano je, aby zrobić miejsce pod domy towarowe, czym 
pozbawiono Warszawę ostatniego bezpośredniego łączni-
ka z architekturą kinową sprzed 1918 r.

Po przeciwległej stronie skrzyżowania Chmielnej 
z Marszałkowską, w miejscu dzisiejszej Galerii Centrum, 
stało kino Apollo, kierowane przez liczącą się w branży ro-
dzinę Lejmanów. Włast nazywał je „najohydniejszą budą 
odwiedzaną przez motłoch”, ale – chcąc nie chcąc – za-
glądał doń od czasu do czasu, bowiem w zróżnicowanym 
repertuarze placówki trafiały się dzieła ważne i wybitne. 
Widział tu np. Carmen (1915) Chaplina, wyświetlaną pod 
osobliwie zmienionym tytułem Panna Carmena Nieanioł, 
oraz słynny film ekspresjonistyczny Roberta Wienego Ga-
binet doktora Caligari (1920), który wraz z kilkoma inny-
mi niemieckimi filmami grozy określił jako „niesamowitą 
ucztę – wykwit przerafinowanej kultury”.

Jasna: Filharmonia
Prócz Stylowego i Apolla przy Marszałkowskiej mieściły się 
wówczas jeszcze co najmniej cztery inne kina. Posuwając się 
wzdłuż wschodniej pierzei ulicy, Włast zmierzał teraz jed-
nak ku gmachowi Filharmonii Warszawskiej przy ulicy Ja-
snej. W eleganckiej sali koncertowej działało również kino. 
Jego zadaniem było łatanie budżetu placówki, a przy okazji 
reperowanie przychodów muzyków akompaniujących nie-



Sala kina Palace przy ul. Chmielnej 9, uczestnicy wiecu Związku Pracowników Państwowych, Samorządowych i Prywatnych w Warszawie, l. 1919-1939

mym filmom. Aby nie kolidowało to z koncertami, wystar-
czyło ograniczyć dni projekcyjne do pięciu w tygodniu. Re-
pertuar był różnorodny, nie zawsze dostosowany do rangi 
miejsca. Włast nie był stałym gościem kina Filharmonia, 
ale zdarzyło mu się obejrzeć tu kilka ciekawych obrazów, 
wśród nich niemiecki romans historyczny Lucrezia Bor-
gia (1920) oraz ekranizację prozy Henryka Sienkiewicza 
Bartek Zwycięzca (1923).

Tego dnia nie poszedł jednak na seans filmowy. Z per-
spektywy gmachu Filharmonii chciał jedynie obejrzeć są-
siedni budynek przy ul. Jasnej 3. Doszły go właśnie słu-
chy, że grupa artystów z Qui Pro Quo rozważa możliwość 
„pójścia na swoje”. W drugiej połowie 1924 r. w redakcji 
„Ekranu i Sceny” zaczęło być Włastowi za ciasno. Wy-
dawca czynił naciski, aby powściągnąć nieco niezależnego 
felietonistę, który ośmielał się niepatriotycznie krytyko-
wać rodzime produkcje. Tymczasem świat kabaretu upo-
minał się o pełną uwagę Własta, tym bardziej że dzięki 
ostatnim wojażom zadzierzgnął on cenne kontakty zagra-
niczne i stał się specjalistą od rewii paryskiej.

Z końcem 1924 r. Włast zdecyduje się złamać publicy-
styczne pióro i stać się wyłącznie kabaretowym tekściarzem 
oraz teatralnym impresario. Zaraz po otwarciu Perskiego 
Oka przy Jasnej zbliży się do jego zespołu, by pokierować 
nim od 1927 r., a następnie przekształcić w słynne Morskie 

Oko. Artystyczny i towarzyski sukces tej sceny na przeło-
mie lat 20. i 30. będzie zarazem największym zawodowym 
osiągnięciem Własta. Mimo to zamiłowanie do kina w nim 
pozostanie, o czym świadczyć będą aluzje filmowe w tek-
stach jego piosenek i rewii. Magia srebrnego ekranu była 
dla Własta najwymowniejszym symbolem współczesności, 
czemu dał wyraz w żarliwej apostrofie ozdabiającej jeden 
z opublikowanych na łamach „Ekranu i Sceny” felietonów: 
„Biało-czarna symfonio zaułków nocnych, malowanych pi-
lastrów, okien błyszczących, pędzących aut, podpalanych 
pociągów, dymiących aeroplanów. Drżący kalejdoskopie 
rozkołysanych mórz, gór przebijających niebo, prerii łaszą-
cych się jak pies, ogrodów trujących magnolii! I wy, wnętrza 
fabryczne, szczerzące czarne zęby maszyn! I wy, tarasy ame-
rykańskich drapaczy, gdzie żółte słomki kąpią się w cockta-
ilach! I wy, ośnieżone chaty z Jacka Londona! O, pędzące 
kino! O, rytmie, który mam we krwi!”.

Jak widać, warszawskie kina lat 20. potrafiły dostarczyć 
naprawdę silnych wrażeń.

Wojciech Świdziński – doktor nauk humanistycznych,  
teatrolog i filmoznawca, autor książki Co było grane? Film zagraniczny 

w Polsce w latach 1918-1929 na przykładzie Warszawy, członek Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami, wykładowca 

Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
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Warszawa szemrana

Noc z 15 na 16 kwietnia 1933 r. nie należała do 
ciepłych. Tuż przed godz. 4.00 rano w wiel-
kanocną niedzielę Walenty Widłak, kościel-
ny w parafii Najświętszej Marii Panny na 

Przyrynku, zgrabiałymi z zimna rękami przekręcił klucz 
w drzwiach do zakrystii. Do mszy rezurekcyjnej została go-
dzina. W zalanym jeszcze mrokiem pomieszczeniu uwagę 
Widłaka przykuł zaskakujący szczegół. W drzwiach pro-
wadzących z zakrystii do kościoła widniała dziura, przez 
którą wpadało światło palących się wewnątrz świec – tych, 
które osobiście wstawił w sobotę wieczorem, a które – nie-
zapalone – czekać miały na poranną mszę. Sprawa wyda-
wała się oczywista. Pozostawiwszy na miejscu zakrystiana, 
co żywo, ku zaskoczeniu zbierających się przed kościołem 
wiernych, popędził po księży, niosąc im bolesną nowinę – 
doszło do świętokradztwa.

Historia zaczęła się zaledwie kilka godzin wcześniej 
w miejscu, które cieszyło się w międzywojennej Warsza-
wie wyjątkowo złą sławą – w domu noclegowym przy 
ul. Dzikiej 4, lepiej znanym wśród miejscowych jako 
Cyrk. Chłodne noce nie sprzyjały zwyczajowemu na wio-
snę odpływowi lokatorów noclegowni, stąd z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można przyjąć, że w Wielką So-
botę 15 kwietnia w okolicach godz. 23.00 w dwóch znaj-
dujących się w placówce salach ukojenia szukało co naj-
mniej tysiąc osób. Byli to przeważnie stołeczni żebracy, 
zdegenerowani alkoholicy, włóczędzy, tłum bezskutecz-
nych w poszukiwaniach pracy wiecznych bezrobotnych, 
drobni złodzieje, byli (i przyszli) więźniowie oraz wcale 
liczna grupa przybyłych z prowincji do Warszawy poszu-
kiwaczy szczęścia, których jego brak zaprowadził prosto 
do Cyrku. Nocleg w tym miejscu kosztował 50 gr, a naj-
częściej bywał darmowy. Wśród rzeszy śpiących w najdzi-
waczniejszych pozach mężczyzn, w oparach alkoholowych 
wyziewów i smrodzie wydzielanym przez setki niemytych 
od tygodni ciał przyodzianych w rzadko prane ubrania 
toczyła się szeptem rozmowa. Prowadziło ją dwóch sąsia-
dów zajmujących wspólnie jedną drewnianą pryczę. Pa-
nowie znali się od niedawna. Obydwaj mieli już za sobą 
kilka drobniejszych kradzieży. Młodszy z tej dwójki, kara-
ny wcześniej pięciokrotnie Jan Iwaszewski (lat 27) rzadko 

bywał w Warszawie, częściej decydował się na „gościnne 
występy”, nawet w Czechosłowacji. Starszy, karany do-
tychczas trzykrotnie Henryk Suchoń (lat 32) był typem 
„domatora” – czas spędzał, włócząc się po mieście, pijąc 
na umór z kolegami ze schroniska oraz okazyjnie kradnąc, 
co popadnie, rzadko przy tym pracując. Pół roku później 
stołeczna prasa tak opisze obydwu: „Iwaszewski to młody 
jeszcze człowiek o bezczelnej twarzy. Suchoń zaś starszy, 
o zbrodniczym wejrzeniu i brutalnych błyskach w głęboko 
osadzonych oczach”.

Rozmowa dotyczyła włamania – tematu w noclegow-
ni poruszanego często. Tym razem w grę wchodzić mia-
ły łatwe pieniądze, stąd kiedy Iwaszewski spytał Suchonia: 
„Czy chcesz «zarobić» parę złotych gotówką?”, ten bez 
wahania odrzekł, że tak. Niezatrzymywani przez nikogo, 
opuścili budynek noclegowni i, skręciwszy w lewo, ruszyli 
ciemną ulicą w kierunku Nowego Miasta. Dopiero wtedy 
Iwaszewski wyjaśnił, że celem wyprawy jest kościół, w któ-
rym zamierzał opróżnić puszki z ofiarami. Suchoń miał 

Pomysł	dziobatego	wacka
Mateusz Rodak
Najsłynniejsze świętokradztwo 
międzywojennej stolicy mogło być dla jego 
inicjatorów skokiem życia – jednak jego 
ranga obróciła się przeciwko nim

Do
me

na
 p

ub
lic

zn
a

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, 1928 r.
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stanąć na czatach i ubezpieczać kolegę. Koło północy do-
tarli na ulicę Rybaki. Przeskoczywszy parkan, znaleźli się 
na terenie świątyni. Nie sprzyjało im szczęście – w domu 
kościelnego paliło się światło, a na sąsiedniej posesji ujadał 
pies. Zdecydowali, że będą czekać. Po ponad godzinie spę-
dzonej na ziemi, w trawie, na lekkim mrozie, kiedy światło 
nadal nie gasło, Iwaszewski doszedł do wniosku, że trze-
ba działać. Pod ścianą kościoła postawił dwie deski i belkę, 
po czym wdrapał się na parapet. Stojąc jedną nogą na bel-
ce, a drugą na parapecie, wydłubał meslem kit z  okna. Na-
stępnie podważył nożem szybę, która pękła na dwie części. 
Podał je Suchoniowi. Ten wytarł z nich ślady palców i wsu-
nął do leżącego pod ścianą nawozu ogrodniczego. W tym 
czasie Iwaszewski po przywiązanym do oberluftu sznurze 
opuścił się do wnętrza świątyni. Suchoń zgodnie z umową 
czekał ukryty we wnęce pod kościołem, aby w razie potrze-
by ostrzec kompana klaśnięciem. Tymczasem Iwaszewski 
po zapaleniu świecy rozpoczął poszukiwania łupu. Puszki, 
które zamierzał okraść, okazały się jednak puste. Zdespero-
wany, rozglądał się po świątyni. Jego wzrok padł na przed-
miot wyjątkowej wartości. Decyzję podjął bardzo szybko – 
nie zamierzał opuścić kościoła z pustymi rękami.

Około godz. 2.00, jak zeznał Suchoń, wychodzący 
z kościoła wspólnik podał mu… złotą monstrancję, którą 
jeszcze na miejscu złamał na dwie części, a z jednej z nich 
odkręcił podstawę. Fragmenty obiektu rabusie zawinęli 
w papier i zakopali na Wybrzeżu Gdańskim na wysokości 
Wytwórni Papierów Wartościowych oraz sto metrów dalej. 
Przed godz. 4.00 wrócili pod przytułek, a już niebawem ra-
czyli się wielkanocnym śniadaniem przygotowanym przez 
prowadzących noclegownię braci albertynów. 

W tym czasie Marian Rozwenc – przodownik służby 
śledczej II komisariatu Policji Państwowej – o godz. 6.15 
rozpoczął w kościele oględziny miejsca kradzieży. Oprócz 
dostrzeżenia kilku rozbitych puszek ofiarnych, w któ-
rych – jak powiedział kościelny – nie było pieniędzy, po-
nieważ wybrano je w sobotę wieczorem, odnotowano wy-
łącznie kradzież monstrancji. Najcenniejsze z kościelnych 
precjozów – proboszcz wycenił jego wartość na niebaga-

telną wówczas kwotę 30 tys. zł – ustawione było na szczy-
cie rusztowania stanowiącego element grobu Chrystusa. 
Wyjętą z monstrancji hostię złodziej oparł o świecę, która 
stała przy ołtarzu. Fakt ten – jako mogący potencjalnie 
wpływać na złagodzenie wyroku – pół roku później pod-
niósł w mowie obrończej adwokat. W protokole Rozwenc 
zapisał również informacje o śladach na ścianie, po której 
wdrapywał się włamywacz. Emil Pereder – specjalista dak-
tyloskopii z Urzędu Śledczego – odnalazł jednocześnie, 
bardzo słabo niestety zachowane, pojedyncze odciski pal-
ców, które prawdopodobnie pozostawił złodziej.

Trwające do godz. 7.00 rano oględziny przyniosły nie-
wiele informacji. Pracę dochodzeniową utrudniał rów-
nież fakt, że kradzieży dokonano w wielkanocną niedzie-

Pensjonariusze Cyrku, 1934 r. Zabudowania domu noclegowego przy Dzikiej, 1934 r.
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Wejście do domu noclegowego przy Dzikiej, 1931 r.
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lę i z oficjalnym rozpoczęciem śledztwa trzeba było czekać 
co najmniej do poniedziałku. Tymczasem w Cyrku, po za-
kończonym śniadaniu, Suchoń z Iwaszewskim odnaleźli 
wśród lokatorów noclegowni renomowanego w stołecznym 
półświatku pasera Wacława Tokarskiego, lepiej znanego 
wśród „Cyrkowców” jako Dziobaty Wacek. To on był po-
mysłodawcą kradzieży, do której przekonał Iwaszewskiego. 
Na prośbę obydwu złodziei obiecał upłynnić towar po moż-
liwie najlepszej cenie, licząc przy tym na kilka złotych za-
robku. W tym celu udał się na ul. Szczęśliwą 3, gdzie spotkał 
się z jubilerem Rubinem Goldem, któremu zaproponował 
kupno złota pochodzącego z kradzieży. Po wyjściu Tokar-
skiego jubiler pospieszył do mieszkającego przy ul. Wołyń-
skiej 7 brata, Szmula. Ten zaś po poradę udał się na drugą 
stronę ulicy, pod numer 12, do Joska Fajnsznajdera. Znany 
z paserskiej przeszłości i dysponujący już doświadczeniem 
Fajnsznajder doradził braciom Gold rozpoczęcie ze złodzie-
jami pertraktacji, przy czym zalecił chwilowe wstrzymanie 
się z kupnem.

Wiedział, co mówi. We wtorek 18 kwietnia, na polece-
nie kierownika Brygady Kradzieżowej Urzędu Śledczego 
komisarza dr. Stanisława Weissa, rozpoczęły się w Warsza-
wie systematyczne rewizje we wszystkich znanych policji 
paserskich melinach. Do ponad 50 mieszkań 18 i 19 kwiet-
nia wkroczyli funkcjonariusze stołecznej policji. Na war-
szawskich paserów padł blady strach. Jednym z nich był 
Fajnsznajder, który znalazł się wśród 10 najwybitniejszych 
ówczesnych paserów wezwanych przez komisarza Weis-
sa do Urzędu Śledczego. Tu oficjalnie przestrzeżono ich 
przed kupnem kradzionej monstrancji. Fajnsznajder prze-
strogi nie posłuchał.

Jednocześnie od wtorkowego poranka stołeczne 
dzienniki donosiły o kradzieży monstrancji, której war-
tość, w zależności od charakteru gazet i przyzwyczajeń 
ich czytelników, wyceniano nawet na 80 tys. zł. Nieświa-
domi jeszcze rozgłosu Iwaszewski z Suchoniem również 
we wtorek rano przekazali Dziobatemu Wackowi frag-
ment monstrancji – 35-gramową pogiętą ramkę, za którą 
zażądali 60 zł. Cała trójka ruszyła w kierunku Dzikiej. 
Przed Cyrkiem Iwaszewski z Tokarskim zostawili Sucho-
nia, a sami udali się do Golda na Szczęśliwą. Do miesz-
kania pasera Dziobaty Wacek wszedł sam. Prócz pogiętej 
ramki przekazał mu także kilka wydłubanych z mon-
strancji kamieni – z prośbą o wycenę. Rubin udał się 
z „fantami”, jak miał to w zwyczaju, do brata, który po 
obejrzeniu blaszki zdecydował się na jej kupno, po czym 
na miejscu przetopił ją, formując 30-gramową sztab-
kę. W tym czasie Rubin zaniósł znającemu się na tym 
Fajnsznajderowi kamienie. Za przetopione złoto, z któ-
rego wykonał później pięć pierścionków, Szmul zapła-
cił bratu 100 zł. Tokarski otrzymał połowę z tej kwoty. 
W całości przekazał ją Iwaszewskiemu, który za fatygę 
zapłacił Dziobatemu Wackowi 10 zł. Jeszcze tego samego 
wieczoru w Cyrku z pozostałych 40 zł wypłacił Sucho-
niowi jego dolę – 20 zł.

Fajnsznajder, obejrzawszy kamienie, stwierdził, że choć 
są prawdziwe, to nie przedstawiają większej wartości. 
Spostrzeżeniami podzielił się z Goldami. Nie zamierzał 
jednak rezygnować z potencjalnie opłacalnego interesu. 
W najbliższym kiosku na Zamenhofa kupili we trójkę ga-
zetę. Wertowali ją niecierpliwie w poszukiwaniu informacji 
o wartości i jakości skradzionej monstrancji. Podana kwota 
robiła wrażenie. W tej sytuacji Fajnsznajder począł nama-
wiać Rubina Golda, aby ten jak najszybciej dowiedział się 
od sprzedających, czy w monstrancji znajdowały się białe 
(brylanty) i zielone (szmaragdy) kamienie, którymi byłby 
ewentualnie zainteresowany.

Pomimo gęstniejącej w mieście atmosfery w poniedzia-
łek 24 kwietnia Gold spotyka się z Tokarskim. Zwraca mu 
kamienie i przekazuje prośbę Fajnsznajdera. Jednocześnie, 
również za radą Fajnsznajdera i brata, zaleca kościelnym 
złodziejom wstrzymanie się przez kilka dni z transakcją. 
Paserom zależało na tym, aby szum medialny, który to-
warzyszył całej sprawie, nieco ucichł. Wiedzieli również, 
że przenoszenie paczek w okolicach 1 maja może oka-
zać się bardzo ryzykowne, bowiem w tych dniach policja 
prowadzi wzmożoną kontrolę, szczególnie nocą, wśród 
osób przenoszących paczki, podejrzewając, że może się 
w nich znajdować komunistyczna bibuła.

Iwaszewski z Suchoniem, zaniepokojeni przeciągający-
mi się negocjacjami, podejmują działania na własną rękę. 
W tym samym czasie, kiedy Tokarski rozmawia z Rubi-
nem, Iwaszewski na targu na Wołówce spotyka się z Ma-
rianem Skrzypkowskim – Kulawym Mańkiem, lokatorem 
Polusa, czyli schroniska dla bezdomnych mieszczącego się 
w pofabrycznych budynkach przy ul. Lubelskiej 30/32. 
Głównym źródłem utrzymania Kulawego Mańka, obok 
paserstwa i drobnych kradzieży, był handel starzyzną na 
Wołówce. Z Iwaszewskim znali się przez brata Skrzyp-
kowskiego, Zygmunta, z którym włamywacz służył swe-
go czasu w wojsku. Iwaszewski proponuje Mańkowi kup-
no trefnego towaru, przy czym nie zdradza szczegółów. 
Omawiają je przy butelce wódki na polu za Dworcem 
Gdańskim. Skrzypkowski wstępnie wyraża zainteresowa-
nie, a w ramach zadatku wręcza włamywaczom 5 zł. Jakiś 
czas później, podczas przesłuchania, będzie przekonywał, 
że była to tylko pożyczka, w efekcie czego – jak się uża-
lał – stratny był prawie 10 zł, doliczył bowiem do całego 
rachunku kwotę wydaną na wódkę, ogórki i bułki.

Wczesnym popołudniem, kilka chwil po tym, kiedy 
Iwaszewski i Suchoń rozstawali się ze Skrzypkowskim, 
na biurku komisarza Weissa znalazł się tajny raport. Je-
go autorem był posterunkowy służby śledczej Jan Ciech. 
Donosił on w nim pryncypałowi, na podstawie otrzyma-
nej poufnej wiadomości, że w sprawę sprzedaży kradzio-
nej monstrancji zamieszany był niejaki Rubin Gold, paser 
z Muranowa.

Nieświadomy niczego Gold spędzał dzień, kręcąc 
się po Wołówce, gdzie spotkał m.in. Kulawego Mańka. 
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Ten, ku zaskoczeniu jubilera, zaczął sondować go w spra-
wie skradzionej monstrancji. Wypytywał, czy warto ją ku-
pić i jaką kwotę zaproponować. Zmieszany Gold unikał 
odpowiedzi i – zakończywszy szybko rozmowę – ruszył 
wąskimi targowymi uliczkami w poszukiwaniu Dzio-
batego Wacka. Udało mu się odnaleźć go dopiero przed 
Cyrkiem. Poinformował pasera, że złodzieje zaczęli szu-
kać okazji do sprzedaży monstrancji na własną rękę i w tej 
sytuacji on rezygnuje z dalszych pertraktacji – o sprawie 
wiedziało jego zdaniem już za dużo osób.

Tymczasem kilka przecznic dalej bracia Skrzypkowscy, 
skonsultowawszy się wcześniej z matką, doświadczoną pa-
serką, spieszyli na spotkanie z włamywaczami. Wiedzieli 
już, że monstrancji nie kupią. Niewykluczone, że to jeden 
z nich był autorem donosu na Golda, żadnego nie spotkała 
bowiem kara za konszachty z Suchoniem i Iwaszewskim. 
Na obydwu złodziei natknęli się na Bonifraterskiej, skąd 
przeszli na Wybrzeże Gdańskie. Tam, znów przy wódce, 
poinformowali ich, że ze względu na rozgłos wokół sprawy 
rezygnują z kupna trefnego towaru. Przygnębieni włamy-
wacze wrócili do schroniska, gdzie w drzwiach natknęli 
się na wściekłego Dziobatego Wacka. Paser przekazał im 
decyzję Golda, do mieszkania którego właśnie wkracza-
ła policja celem przeprowadzenia rewizji. Dziobaty Wa-
cek zapowiedział jednocześnie, że rezygnuje ze współpra-
cy z nimi. Tuż przed północą Gold trafił do policyjnego 
aresztu. Do Cyrku wiadomość o aresztowaniu jubilera do-
tarła z samego rana.

Przestraszony Iwaszewski bez konsultacji z Suchoniem 
wykopał wszystkie części monstrancji, które już wcześniej 
kilkakrotnie przenosił i dzielił na mniejsze fragmenty. 
Wszystkie pozostawił tak, aby można było je łatwo odna-
leźć. Być może liczył na to, że kiedy policji uda się skom-
pletować obiekt, temat nieco przycichnie, a ewentualny 
wyrok okaże się niższy. Na rozwiązanie sprawy nie zamie-
rzał jednak czekać w stolicy. Nie pożegnawszy się z kom-
panami, uciekł z Warszawy. Suchoń tymczasem, o niczym 
nie wiedząc, włóczył się, jak co dzień, po mieście. 

Pierwszą część monstrancji odnaleziono o godz. 12.00 
we wtorek 25 kwietnia na Wybrzeżu Gdańskim na wy-
sokości ulicy ks. Sanguszki. Jej znalazcą był nastoletni 
Marian Kubiak. O znalezisku poinformował krążącego po 
wybrzeżu starszego przodownika Łopackiego, który z kolei 

przekazał obiekt księdzu Polakowi. Kolejną część cztery go-
dziny później wyciągnęła z ziemi przy ulicy Czerwińskiej na 
Targówku niejaka Julianna Wiśniewska. Znalezisko odnio-
sła do XXVI komisariatu. Na trzeci fragment monstrancji 
natknęła się w parku (forcie) Traugutta krążąca po placu 
Broni prostytutka Aleksandra Trasz. Odniosła rzecz, do-
myślając się, skąd pochodzi, osobiście proboszczowi parafii 
na Przyrynku. Ten zaś, w ramach podziękowań, przekazał 
znalazczynię w ręce policji.

Przesłuchany rano tego samego dnia Rubin Gold wska-
zał wszystkie osoby, z którymi miał do czynienia przy oka-
zji sprawy monstrancji. Do aresztu trafili kolejno: Tokar-
ski, bracia Skrzypkowscy oraz na końcu – kiedy niczego 
nieświadom wrócił wieczorem do Cyrku – Suchoń. Kilka 
dni później przybity i załamany Gold uzupełnił swoje ze-
znania, w wyniku których w sąsiednich celach znaleźli się 
dodatkowo jego brat Szmul oraz, tydzień później, ukry-
wający się do tej pory Fajnsznajder. Brakowało tylko Iwa-
szewskiego, za którym rozesłano listy gończe, penetrując 
jednocześnie miejscowe noclegownie oraz schroniska dla 
bezdomnych. Wpadł w końcu na próbie włamania pod 
Wilanowem w czerwcu 1933 r., a w październiku tegoż 
roku w trakcie rozprawy w sprawie najsłynniejszego mię-
dzywojennego świętokradztwa w stolicy zasiadł na ławie 
oskarżonych razem z Suchoniem. Obydwaj przyznali się 
do winy. Najbliższe pięć lat spędzić mieli w więzieniu. 
Czwórce paserów udało się uniknąć tej kary. Każdy z nich 
zapłacił natomiast po 200 zł grzywny.

Znamy dalsze losy Tokarskiego – w lipcu 1942 r. zginął 
w obozie koncentracyjnym Stutthof. O Iwaszewskim wia-
domo, że w 1942 r. zatrzymany został na kradzieży w Bra-
tysławie. Co działo się z Suchoniem – nie wiadomo. Ży-
dowscy paserzy, mieszkający w samym centrum dzielnicy 
żydowskiej, zapewne podzielili los, który spotkał żydow-
skich mieszkańców stolicy.

Źródła: międzywojenna prasa stołeczna i ogólnopolska 
(m.in. „Gazeta Polska”, „Kurier Warszawski”, „Dzień Dobry”) 
oraz akta Komendy Policji Państwowej m.st. Warszawy znajdujące 
się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy

dr Mateusz Rodak – adiunkt w Instytucie Historii PAN; 
zainteresowania badawcze: margines społeczny II RP, historia 

przestępczości i więziennictwa

Jan Iwaszewski Wacław Tokarski ps. Dziobaty Wacek
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Z notatnika miastoluba

drzewa	i	miasto
Maria Terlecka

E.
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Jak bardzo jest Warszawa miastem zielonym, widać nawet 
teraz, u progu jesieni. Ostatnio sporo drzew poszło pod to-
pór, ale z pogromu ocalały na szczęście obecne od dziesięcio-
leci grusze przy Nowym Świecie: dwie samosiejki wyrosłe 
w betonie miasta. Przykleiły się do elewacji kamienic, pięk-
nie kwitną wiosną, owocują i zrzucają dorodne owoce – pod 
nogi przechodniów, na głowy, na kawiarniane stoliki. To je-
dyne prawdziwe drzewa przy tej ulicy, tym bardziej cenne, 
że przystosowały się do ekstremalnie trudnych miejskich 
warunków, jakby na przekór roślinom stojącym w donicach, 
których żywot krótki, bo nigdy korzeniami nie zespolą się 
z ulicą, nie staną się jej integralną częścią, będą zawsze osob-
ne, przybyłe znikąd. Donikąd też odejdą, gdy spełnią swoją 
dekoracyjną funkcję. To drzewa bez domu. Grusze z Nowe-
go Światu są, mam nadzieję, pod ochroną. Powinny też być 
wpisane do kronik miasta jako drzewa dziwy.

Niewątpliwie zabytkowe są stareńkie akacje z ulicy 
Stalowej. Nie ma w Warszawie ulicy z takimi akacjami. 
Gdy któraś padnie, dosadzana jest nowa. Młode są „ele-
ganckie”. To ulepszona wersja starych. Akacje kwitną, 
pachną, zagłuszają wonie z bram, a jesienią najpóźniej 
zrzucają liście – dopiero po przymrozkach. Robinia aka-
cjowa, inaczej grochodrzew, a po łacinie robinia pseudoaca-
cia, przybyła ze wschodniej Ameryki Północnej, sprowa-
dzona do Europy przez botanika Jeana Robina ok. 1640 r. 
W Polsce trochę zdziczała, a na Stalowej jest gatunkiem 
niejako endemicznym.

Sąsiadka Stalowej, Inżynierska, jest krótka, obsadzona 
głównie kasztanowcami, które dzielnie przetrwały zarazę 
dziesiątkującą kilka lat temu te właśnie drzewa. Ale już 
pobliska ulica Mała jest smutna, bo bezdrzewna, zaś Wi-
leńska, obsadzona drzewami różnych gatunków, pyszni się 
zielenią, która zasłania nędzę kamienic.

Są uliczki jednego drzewa. I podwórka samotnych 
drzew, i drzewa wyrosłe w nieoczekiwanych miejscach, 
w rynnach, na balkonach rozpadających się kamienic. 
Do niedawna na dachu zniszczonego domu przy uli-
cy Próżnej rosły brzozy. Te dzielne drzewa potrafią żyć 
w szparze między cegłami, w zatkanej rynnie, gdziekol-
wiek je wiatr zasieje. 

Na starych zdjęciach z początku XX w. widać, że Tar-
gowa jest zadrzewiona. Teraz nie za bardzo, ale posadzo-
no młode drzewa, a na placu Wileńskim jest sporo donic 
z rachitycznymi drzewkami. 

Przy Żwirki i Wigury jest szpaler lip, które tworzą pięk-
ną perspektywę ulicy. Niektóre nie wytrzymują miejskich 
trudów i schną.

Do 17 lasków, o których pisała STOLICA, doliczyć 
trzeba ni to laski, ni to parczki, po prostu dziką zieleń 
na tzw. ziemiach niczyich. Wiele takich zielonych enklaw 
znajduje się na obrzeżach, ale też w centrum miasta, w re-
jonach przemysłowych, obok hal, fabryk, magazynów, 
bocznic kolejowych. Rośnie tam, co chce, i nikt tego ży-
wiołu nie dyscyplinuje, nie grasują ani drwale, ani kosiarze 
ze swoimi upiornymi narzędziami. Do czasu. Kiedyś mia-
sto weźmie te ziemie w jasyr, pod nowe osiedle lub gigan-
tyczny supermarket. Kiedy się jedzie ulicą Księcia Ziemo-
wita, to oprócz pustki, niskich domków i ogrodów widać 
dużo rozpasanej zieleni na nieużytkach. A gdy się dojedzie 
do placu Ostrej Bramy, wyskakuje z tej dziczy eleganckie 
osiedle, dosłownie posadowione w sercu tej „puszczy”.

Ktokolwiek był w parku Praskim, ten widział olbrzy-
mie, wyglądające jak baobaby drzewa. Nieopodal parku 
są nadwiślańskie łęgi. Ciągną się wzdłuż praskiego brzegu 
aż po Tarchomin.

U podnóża pałacyku Szustra jest zadbany park i staw 
za bardzo ucywilizowany. Jestem z Dolnego Mokotowa 
i pamiętam to miejsce z czasów powojennych. Staw był 
dziki, nazywał się Prymcia, żyły w nim ryby, żaby, pływały 
stare miski i garnki, przy brzegu rósł tatarak, zaś na zbo-
czu poniżej pałacyku ludzie uprawiali warzywa. We wrze-
śniu, idąc na ulicę Grottgera, do szkoły, mijałam upraw-
ne poletka. Pachniały dojrzałymi pomidorami, koprem... 
Niektóre źródła błędnie podają, że park ogołocili z drzew 
w czasie okupacji Niemcy. Było inaczej. Właściciele pała-
cyku pozwolili okolicznej ludności wyciąć drzewa na opał. 
A po wojnie łysy teren zamieniono na lat kilka w uprawne 
działki. Na Dolnym Mokotowie, przy ulicy Pytlasińskie-
go, na wysokości budynku nr 15, rośnie od lat 30. ubiegłe-
go wieku stareńka, pokręcona, krzywa akacja...
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz

J. 
Ro

qu
eb

la
ve

wracamy	z	urlopów

Warszawiak też człowiek i czasem gdzieś wyjechać musi. 
Ja używam do tych celów PKP. Zamiast walczyć o życie za 
kierownicą, wolę sobie czytać lub pisać w pendolinie. W do-
datku za znacznie mniejsze pieniądze, jeśli bilet kupiłem 
wcześniej. Zniżkowe bilety są bardzo zniżkowe, choć – uwa-
ga – tylko dla czujnych. Przy czym nie wystarcza czujność 
dzienna – musi być też godzinowa: trzeba kliknąć na stro-
nie internetowej Kupuję i płacę dokładnie 30 dni wcześniej 
o godz. 1.00. Budzik nastawić warto, bo ten system, o dzi-
wo, działa – wierzcie człowiekowi, który z Warszawy do 
Gdyni, Poznania czy Krakowa od dawna rozbija się wyłącz-
nie pendolinami po 49 zł za bilet.

Zawsze zresztą z miejscem nr 44 
w wagonie nr 4. To miejsce kom-
puter przydziela pierwszemu, któ-
ry kliknął. Nigdy z tego miejsca nie 
korzystam, bo – niestety – kompu-
ter miejscówkowy jest idiotą zapro-
gramowanym według systemu „re-
stauracja radziecka”. W ZSRR nie 
można było usiąść przy wolnym 
stoliku. Kelnerka ostrzegała, rycząc 
uprzejmie „NIE LZIA!”, i sadzała 
przy stoliku już częściowo zajętym. 
Dopiero gdy cztery zupełnie obce 
sobie osoby zapełniły stolik, piąta 
osoba mogła nadgryźć sobą kolej-
ny. Przyznam się, że mnie jako pa-
sażerowi tęsknota za zbijaniem się 
w kupki jest zdecydowanie obca, 
dlatego nigdy nie jadę na miejscu nr 44 w całkowicie za-
pełnionym wagonie nr 4. Zawsze zajmuję miejsce dowolne 
w ziejącym pustką wagonie ostatnim. Od razu podkre-
ślę z radością: kolej jeszcze to toleruje! Bo mogłaby prze-
cież łupić kary i siłą odprowadzać na przydzielone miej-
sce. Ostatecznie w pendolinie wciąż obowiązuje kara za 
próbę kupienia biletu u konduktora. Ostatnio obniżona 
z 600 zł do 150 zł, ale to i tak jest rozbój. Podejrzewam 
przy tym Intercity o celowe zastawianie pułapki na no-
wicjuszy. Bo niby skąd taki może wiedzieć, że wsiada do 
jedynego pociągu w Europie, w którym pasażer grzecz-
nie zgłaszający, że nie ma biletu i chciałby kupić, płaci ka-

rę? Spikerka, co prawda, ogłasza, że „w pociągu obowią-
zuje bilet na przejazd kupiony w kasie przed wejściem do 
pociągu”, ale kto wśród potoku banałów typu „za utrud-
nienia przepraszamy” zwróci uwagę na taki komunikat? 
Nie mogłaby spikerka po ludzku ostrzec, że – uwaga – bi-
letu w tym pociągu nie będzie można kupić u konduktora? 
Nie. Nie mogłaby. Bo wtedy w pułapkę wpadłoby znacz-
nie mniej pasażerów.

W wagonach bezprzedziałowych PKP mamy jeszcze 
jeden ewenement na skalę światową. System numeracji 
miejsc sprzeczny z wielowiekowym doświadczeniem ludz-

kości. System ten niezmiennie, 
od lat, powoduje całkowitą dez-
orientację pasażerów. Ktoś prze-
pycha się z bagażami wąskim 
przejściem, widzi nad fotelem 
np. nr 34, a na bilecie ma 37, 
więc spodziewając się, że miej-
sca oznaczono zgodnie z kolej-
nością, idzie dalej. Po dłuższej 
chwili orientuje się, że nr 37 
był jednak przed 34, więc wra-
ca, zderzając się z pasażerami, 
którzy weszli drugim końcem 
wagonu i uwierzyli, że numery 
będą kolejno malały: najpierw 
będzie np. 33, a potem 29. A tu 
nic podobnego, bo ktoś wymy-
ślił zasadę, że – ogólnie rzecz 
biorąc – one będą tak od małe-

go do dużego, najniższy numer będzie na jednym końcu 
wagonu, a najwyższy na drugim, ale po drodze to już – 
hulaj dusza. Hulanka odbywa się w pewnych granicach, 
ale według jakich zasad – umysł ludzki nie ogarnie. 

Piszę to, jadąc pendolinopodobnym polskim dartem. 
Siedzę wyjątkowo na swoim miejscu, bo jest komplet. 
Mam miejsce nr 18. Czy ktoś zgadnie, jaki numer ma mój 
najbliższy sąsiad, który właśnie stara się dyskretnie ze-
pchnąć mój łokieć z oparcia? Ma nr 24. Nie 19 czy 17, tyl-
ko 24. Między dwoma sąsiednimi miejscami mamy sześć 
numerów różnicy. I tak jest w całym wagonie. Czy to jest 
normalne?
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Zwierzę w mieście

Tak, żywe motyle. Jak to się robi i po co? A dla naszej 
egoistycznej przyjemności i wielu ekologicznych ko-

rzyści, w tym ochrony środowiska naturalnego i walki 
z powszechnym smogiem. Warto być ekoistą. Wymaga to 
odrobiny wiedzy, niedużych inwestycji, a czasem tylko zwy-
czajnego lenistwa. Taki leniwy – a nieświadomy – ekoista 
nie skosi x razy swojego trawnika do zera, nawet zostawi – 
o zgrozo! – gdzieś w kącie kępę zielska, łopianów czy po-
krzyw. Jeśli się tam znajdzie mały próchniejący pniak, stosik 
kamieni czy kopczyk zgrabionych liści, powstanie wyma-
rzone zimowisko dla wielu dzikich zapylaczy, a także „la-
tających kwiatów”, czyli motyli, nie wspominając o jeżach 
i wielu innych stworzeniach.

Ale jak owe motyle „zasadzić” w mieście, kiedy się po-
siada zaledwie mały balkon albo tylko parapet? A w do-
datku jak to zrobić teraz, na progu jesieni? Przecież o bal-
konach, kwiatach przypominają sobie wszyscy dopiero 
na wiosnę? Kto jednak chce mieć już teraz gwarantowa-
ne wizyty motyli w okresie przyszłej wiosny i lata, to jest 
na to prosty ekoistyczny sposób. Każdy ogrodnik powie: 
jeśli coś zasadzisz wiosną, to prosisz, by rosło, a jeśli jesie-
nią – to każesz! Tak więc jeszcze teraz, na progu jesieni, 
byle doniczka, skrzyneczka z aksamitkami zwabi pracu-
jące pszczoły samotnice i miodne, trzmiele, bzygi (są ta-
kie stwory, wielce pożyteczne!), a w ślad za nimi pojawią 
się również motyle. Jeśli oprócz kwitnących aksamitek 
te przepiękne owady – tudzież inne, może bardziej nie-
pozorne, ale jakże cenne – znajdą na balkonie maleńką 

wiązkę trzciny przywiezioną z Mazur, przygarść ususzo-
nego zboża, a może tyci, tyci pniaczek z odstającą korą 
(znakomita podstawka pod większą doniczkę), to mogą to 
miejsce potraktować nie tylko jako żerowisko, ale i schro-
nienie. Na wiosnę będą cieszyć nasze oczy, a przy tym wal-
nie wspomagać wegetację roślin. Powinni o tym pamię-
tać wszyscy uczestnicy konkursu Warszawa w kwiatach. 
Chcesz mieć balkon jak marzenie, o wiele ładniejszy niż 
u sąsiadów? Zostań ekoistą! Zainwestuj, zasadź sobie mo-
tyle, trzmiele, bzygi, pszczoły samotnice już teraz, na pro-
gu jesieni. Pszczoły miodne z pasiek miejskich też się po-
jawią i też zrobią swoje.

Dodajmy jeszcze, że aksamitki mają cenną właści-
wość – odstraszają insekty, także kleszcze. W ten sposób 
działa ich charakterystyczny, dość intensywny zapach liści. 
Z tego powodu klomby przed dworami na Podlasiu były 
niegdyś obsadzane właśnie aksamitkami. Te wytrzymałe 
kwiaty kwitną od wczesnej wiosny aż po koniec listopada, 
wytrzymują dość silne przymrozki i nawet pierwsze opa-
dy śniegu – jeśli tylko słońce przygrzeje, niechybnie spod 
śniegu wyjrzy hardy jaskrawo żółty lub pomarańczowy 
łebek, który zaświeci nam w oczy z daleka, wbrew ponu-
rej, nie zawsze złotej jesieni. Zygmunt Gloger wspomina, 
że aksamitki na Podlasiu zwano szarańcami. Niepozorny, 
ale wytrzymały, przydatny... Hm, Szaraniec herbu Szara-
niec – może kiedyś zasłużę?

Teraz	sadzimy	motyle
Arkadiusz Szaraniec
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Na łamach STOLICY ukazał się słodko- 
-gorzki artykuł o ostatnim przedsta-
wicielu wymarłego zawodu – kiełba-
śniku Wawrzyńcu zwanym Melonem. 
Na rogu placu Zamkowego i Podwala, 
nawołując „Pa-ro-we!”, z blaszanej pusz-
ki sprzedawał przechodniom gotowane 
kiełbasy. Dobiegało końca XIX stu-
lecie. Staruszek znał wszystkich i był 
znany przez wszystkich. Nierzadko po-
trafił dostrzec i ukoić inne pragnienie: 
„Tajemniczym szyfrem, znanym zresz-
tą na całej kuli ziemskiej, [...] wskazy-
wał Melon na gardło i z kieszeni szarej 
kurty wydobywał [...] flaszkę napełnio-
ną, jak mówił, «maderą», oraz gruby 
i płaski kieliszek”. Na jesieni 1893 r. już 
nie pojawił się na swoim zwyczajowym 
miejscu. „Melon – zmarł...” i pozostał 
po nim tylko wiersz nieznanego war-
szawskiego autora [fragm.]: „Na pogrze-
bie cisza była,/ i nie było szlochań, krzy-
ków,/ Tak znikł z bruku ten ostatni,/ 
Z staromiejskich «kiełbaśników»”.

Olgierd Budrewicz w swoim artykule 
punktuje kuriozalne zasady funkcjono-
wania rynku motoryzacyjnego w Polsce 
końca lat 50.: „Przed ni to barakiem, 
ni to domem [...] kręci się grupka od-
biorców samochodów. Czynią wrażenie 
ludzi niespełna rozumu”. Dalej objaśnia: 
„W dżungli złośliwych lub niemądrych 
zarządzeń, wśród zupełnie komicznych 
problemów z paliwem, częściami za-
miennymi, [...] parkowaniem, porząd-
kiem na jezdniach, stacjami obsługi – 

z powodzeniem topi się perspektywy 
motoryzacji krajowej”. Z tego wszyst-
kiego można, wydaje się, wybrnąć, jed-
nak: „Nikt nie rozumie, dlaczego... nie 
czyni się jeszcze kilkuset innych zupeł-
nie oczywistych rzeczy”. A wydawałoby 
się, że to dzisiejsze problemy z nowymi 
przepisami czy cenami paliw są absur-
dalne i nie do wytrzymania.

Jan Zbrożek przypomina głośną aferę 
z końca lat 30. W październiku 1926 r. 
został zatrzymany warszawski detektyw, 
Daniel Bachrach, który „należał do naj-
zdolniejszych i najbardziej znanych [...] 
w latach 20. detektywów”. Śledztwo 
z początku było niezwykłe: „miał być 
przewieziony do Wilna, ponieważ jego 
sprawa wiązała się z... jakimś tajemni-
czym skarbem, rzekomo ukrytym w gó-
rach”. Były już wtedy funkcjonariusz po-
licji został wydany w ręce żandarmerii 
wojskowej pod zarzutem szpiegostwa. Ta 
sprawa rozeszła się jednak po kościach, 
a Bachrach został wypuszczony. Ujawni-
ła się natomiast większa – międzynaro-
dowa – afera, w której detektyw okazał 
się głównym sprawcą. Na szeroką skalę 
fałszowano zagraniczne paszporty. Zor-
ganizował to wysłannik amerykańskiej 
mafii. Finalnie, po niewyjaśnionych per-
turbacjach, takich jak ucieczka wszyst-
kich podejrzanych podczas transportu, 
znikanie ważnych dokumentów, płace-
nie w zawoalowany sposób kaucji, roz-
pracowano Bachracha. Trafił do więzie-
nia. Osadzony, który uzyskał milionowe 
przychody ze swojego procederu, nie od-
siedział całości kary, wyszedł po jakimś 
czasie za kaucją i wyjechał za granicę...

„Polska myśl gastronomiczna” [sic!] 
w 1977 r. zaczęła przybierać na zna-
czeniu. Karczma słupska, specyficz-
ny styl wystroju wnętrz i kuchni – na 
wskroś polskiej – został opracowany 
przez Tadeusza Szołdre i urzeczywist-
niony w pierwszym tego typu lokalu – 
Kluce. Polska kuchnia w tym wydaniu 
zaczęła się pojawiać na całym świecie: 
„Urządzamy aktualnie karczmy słup-
skie w Kanadzie, RFM, ZSRR, Cze-
chosłowacji, Włoszech i na Węgrzech 
[...] nie tylko urządzamy wnętrza lokali, 
ale także uczymy cały personel polskiej 
sztuki kulinarnej”. Warszawska Karcz-
ma Słupska była w tamtym czasie zapeł-
niona po brzegi dzięki atmosferze i zna-
komitej kuchni. Czasy tego sławnego 
punktu na warszawskiej mapie kulinar-
nej już minęły, miejsce rozsławiła znana 
restauracja – Sowa i Przyjaciele, niedaw-
no zamknięta.

Jednym z poważnych problemów nę-
kających stolicę pod koniec lat 80. był... 
problem z dostępnością świeżego mleka. 
„Słonawe [...]. Zapach spalonego pierza 
i mdławy posmak [...] Mleko powin-
no być czyste, zdrowe, lekko słodkie, 
orzeźwiające, apetyczne, pachnące czy-
stą oborą [...]”. Powodem było zaniedby-
wanie krów, nieprzestrzeganie okresów 
karencji po szczepieniu, zły transport, 
słowem – wszystko, co zepsuć się mogło. 
Rodzice zadawali kuriozalne w tym wy-
padku pytanie: „Dlaczego dzieci nie chcą 
z tego korzystać?

WE WRZEŚNIU „STOLICA” PISAŁA

W 1957 r. [nr 39] 
To już było

W 1977 r. [nr 39] 
W karczmie

W 1987 r. [nr 37] 
Szklanka mleka dla ucznia

W 1967 r. [nr 38] 
Szczęściarz

W 1947 r. [nr 34] 
Melon i madera
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Warszawa na starej fotografii

Gmach Aresztu Centralnego, 
lata międzywojenne

Jarosław Zieliński
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Mieszkańcy wielopiętrowego bloku 
przy ul. Daniłowiczowskiej 9 nie 

zdają sobie pewnie sprawy, że ich punk-
towiec wyrósł na miejscu zajmowanym 
niegdyś przez niemal równie okazały 
gmach Centralniaka, jak powszechnie 
nazywano miejski Areszt Centralny. 
Wprawdzie przed wojną nosił on nr 7, 
ale stał właśnie tu. Historia więzienia 
sięga roku 1823, kiedy na zapleczu no-
wej siedziby stołecznego ratusza, czyli 
naprędce przerobionego pałacu Jabło-
nowskich, wybudowano areszt policyj-
ny, którego projekt jest przypisywany 
Józefowi Grzegorzowi Lesslowi. Dwu-
piętrowy budynek frontowy o późno-
klasycystycznym skromnym wystroju 
fasady stał nieco na wschód od wspo-
mnianego bloku, w miejscu, w którym 
dziś przy parkingu krzyżują się asfal-
towe alejki podjazdowe. „Gościło” tu 
wielu słynnych przestępców, w tym 
legendarny Felek Zdankiewicz, który 
w 1890 r., po tym, jak zaaresztowano 
go w mieszkaniu kochanki i przewie-
ziono na Daniłowiczowską, zabił cio-
sem noża jednego z agentów, poranił 
drugiego, a następnie zbiegł. Między 
1899 a 1901 r. władze miejskie wyku-
piły od rodziny Schuchów przyległą od 
zachodu posesję ze starym pałacykiem 
Fryderyka Kabryta, początkowo chyba 
jednak nie w celu wybudowania na niej 
nowego gmachu aresztu miejskiego, ten 
bowiem planowano wówczas wystawić 
przy zbiegu ulicy Waliców z Chłodną. 
Zwycięzca konkursu na projekt cztero-
piętrowej budowli, Franciszek Lilpop, 
miał go wznieść w 1898 r. kosztem 
200 tys. rubli, ale zabrakło funduszy. 
Mimo zapowiedzi prasowych obiekt 
nie powstał również w latach następ-
nych. W celach na piętrach przewi-
dziano miejsca dla 150 mężczyzn 
i 50 kobiet, jadalnie i czytelnię, na par-
terze biura, szpital i gabinety lekarskie, 
a w suterenie łaźnię, pralnię, komo-
rę dezynfekcyjną, kuchnię i warsztaty 
rzemieślnicze. W 1906 r. okazało się, 
że nowy Centralniak ma być wystawio-
ny przy Daniłowiczowskiej, ale mize-
ria finansowa magistratu dała znów 
o sobie znać i dopiero w 1909 r. war-

szawskie gazety donosiły o przyspie-
szeniu budowy, przy okazji dopytując 
o poniesione dotąd koszty. Czy jednak 
gmach został wtedy ukończony, skoro 
w 1913 r. został zatwierdzony kolejny 
projekt tego więzienia? Pojawia się wię-
cej pytań, nie wiadomo też bowiem, czy 
zrealizowano projekt F. Lilpopa, zmo-
dyfikowany dla inaczej ukształtowa-
nej posesji. Zdaje się na to wskazywać 
narożny układ gmachu wystawionego 
w miejscu, w którym nie istniał żaden 
zbieg ulic, a jedynie specjalnie wtedy 
właśnie utworzony zaułek. Trójskrzy-
dłowy budynek wraz z suterenami li-
czył ostatecznie siedem kondygnacji, 
a więc należał do najwyższych w mie-
ście, zwracając uwagę niezwykle staran-
nym wykończeniem elewacji. Jak widać 
na zdjęciu z ok. 1927 r., sutereny, parter 
i pierwsze piętro były oblicowane pa-
sami rustyki, wyżej zastosowano cegłę 
licową i tynkowe elementy wystroju, 
a ostatnią kondygnację uformowano 
na wzór staropolskiej attyki renesan-
sowej. Całość odpowiadała założe-
niom tzw. stylu narodowego z pierw-
szych dekad XX w., w duchu którego 

projektował m.in. Stefan Szyller. Nie 
ma jednak przesłanek pozwalających 
przypisać mu projekt więzienia, nato-
miast Lilpopowi tego typu dekoracje 
były – o ile wiadomo – obce. Budow-
la nie otrzymała ogniotrwałych stro-
pów ani szkieletu żelbetowego, choć 
wyglądem przypominała tak właśnie 
solidnie skonstruowane domy składo-
we, licznie wznoszone wówczas w całej 
okolicy. Po ukończeniu gmachu prze-
trzymywano w nim zarówno aresztan-
tów kryminalnych, jak i politycznych, 
przy czym ci pierwsi byli po wyrokach 
osadzani na Pawiaku, drudzy zaś tra-
fiali do X pawilonu cytadeli. W epoce 
II RP obok aresztu policyjnego mie-
ściły się tu biura śledcze przeniesione 
z ul. Daniłowiczowskiej 3 i koszary re-
zerwy policji. W czasie drugiej wojny 
światowej w budynku funkcjonowa-
ło więzienie sądowe, z którego często 
wywożono osadzonych wprost na eg-
zekucję. Podczas Powstania Warszaw-
skiego w obiekt trafiły ciężkie bomby 
lub pociski, prując go miejscami nawet 
do suteren. Pozostałości wyburzono 
w pierwszych latach powojennych. 
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