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 10 sierpnia na starych Powązkach 
odbyły się uroczystości pogrzebo-
we gen. zbigniewa Ścibora-rylskiego 
ps. „Motyl”, „stanisław”. Był on żołnie-
rzem samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie” gen. Franciszka Kleeberga, 
bohaterem Powstania warszawskie-
go, służył w Armii Krajowej. nale-
żał do grupy inicjatywnej utworzenia 
Muzeum Powstania warszawskiego, 
był prezesem związku Powstańców 
warszawskich, sekretarzem Kapituły 
Orderu wojennego Virtuti Militari. 
został dwukrotnie odznaczony Krzy-
żem srebrnym Orderu Virtuti Milita-
ri, dwukrotnie Krzyżem walecznych, 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Polonia restituta. Był Honorowym 
Obywatelem m.st. warszawy. Odszedł 
w wieku 101 lat.

 największą miejską inwestycją pierw-
szego półrocza 2018 r. był projekt i bu-
dowa drugiej linii metra (za ponad 
300 mln zł). wśród znacząco tań-
szych, ale też dużych inwestycji, zna-
lazły się: rozwój sieci tras rowerowych 
(22,6 mln zł), budowa szpitala Połu-
dniowego (19,9 mln zł), modernizacja 
ciągu ulic Marsa-Żołnierska na odcin-
ku od węzła Marsa do granic miasta 
(15,2 mln zł), budowa ulicy Czernia-
kowskiej-bis (13,2 mln zł). Do końca 
czerwca 2018 r. Miasto wydało na in-
westycje 675 mln zł.
 MPwiK podpisało umowę na budowę 

kolektora grawitacyjnego Lindego Bis, 
który przejmie część ścieków i wód 
opadowych spływających z Bemowa 
i Bielan. wykonawca, konsorcjum firm 
Molewski sp. z o.o. i Molewski sA oraz 
eGis Poland sp. z o.o., zaprojektuje 
i wybuduje do 2021 r. około czteroki-
lometrowy kanał grawitacyjny wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 

 Przy ul. Krochmalnej 1 odsłonięto 
tablicę upamiętniającą izaaka Ba-
shevisa singera. 110 lat temu rodzi-
na sześcioletniego wówczas isaaka 
zamieszkała przy ul. Krochmalnej 10. 
Kamienica dziś nie istnieje, ale pisarz 
przez całe dorosłe życie wracał tu 
w swojej twórczości. 40 lat temu 
odebrał literacką nagrodę nobla – 
jako jedyny za twórczość w języku 
jidysz.

Próżna 14
Podczas XV Festiwalu Kultury Żydowskiej warszawa singera jego organiza-

torka Gołda Tencer, dyrektorka Teatru Żydowskiego im. estery rachel i idy 
Kamińskich, otrzymała dobrą wiadomość: rada warszawy przyznała 150 mln zł 
na remont, rozbudowę i adaptację zabytkowej kamienicy przy ul. Próżnej 14 na 
potrzeby teatru. Decyzja o tym, żeby ulokować teatr w kamienicy przy ul. Próż-
nej 14, zapadła jakiś czas temu. Czteropiętrowa kamienica Majera wolanowskiego  
z lat 1898-1899 stanowiła problem dla Miasta. Jako ostatnia niewyremontowana 
z czterech zachowanych domów przedwojennej Próżnej, opuszczona przez miesz-
kańców, marniała w oczach, stanowiąc dysonans z odnowionymi przez prywat-
nego dewelopera kamienicami naprzeciwko. Próżna przy placu Grzybowskim jest 
enklawą dawnej warszawy i warszawiacy krytycznie patrzyli na podupadającą  
z roku na rok kamienicę – unikatową pozostałość po warszawskim getcie. sąsied-
ni dom został wyremontowany z funduszy samorządu Śródmieścia. Po wstęp-
nych zabezpieczających pracach w 2016 r. ostrożnie oszacowano koszt remontu 
domu przy ul. Próżnej 14 na 15-20 mln zł – jako budynku mieszkalnego.

Teatr Żydowski w 2016 r. zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego musiał 
opuścić budynek przy placu Grzybowskim – obiekt nie zapewniał bezpieczeń-
stwa aktorom i publiczności. Gmach był własnością Towarzystwa społeczno-
Kulturalnego Żydów w Polsce, a Teatr Żydowski im. estery rachel i idy Ka-
mińskich był jego najemcą. na miejscu zburzonego obiektu firma Ghelamco 
planuje wzniesienie wieżowca oraz pięciopiętrowego gmachu dla teatru TsKŻ 
pierwszego w Polsce Centrum sprawiedliwych wśród narodów Świata. Przewi-
dziano też bibliotekę i archiwum. nowy obiekt ma mieć 6500 m2 powierzchni,  
z czego dla teatru przeznaczono 4200 m2, a zatem ¾ budynku. Ghelamco jako 
inwestor zamierzało w całości pokryć koszt budowy nowej siedziby TsKŻ i Te-
atru Żydowskiego za kwotę 63 mln zł, a także deklarowało dodatkowe 13 mln zł 
na wyposażenie teatru, m.in. nowoczesne rozwiązania akustyczne i oświetlenio-
we, technikę sceniczną oraz widownię. Teraz złożyło propozycję Miastu, pod-
trzymując swoją deklarację wyłożenia pieniędzy na wyposażenie teatru, również 
w kamienicy przy ul. Próżnej 14.

Dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Marlena Hap-
pach zapowiedziała podczas uroczystego ogłaszania decyzji ratusza, że Miasto 
rozpisze konkurs architektoniczny na siedzibę Teatru Żydowskiego w zabytkowej 
kamienicy. Jak poinformowała, prawdopodobne rozwiązanie to dobudowanie 
sali widowiskowej ze sceną z tyłu budynku, od strony podwórka, oraz przezna-
czenie samej kamienicy na inne pomieszczenia teatru i wejście. Kamienica przy 
Próżnej 14 jest wpisana do rejestru zabytków.

Elewacja kamienicy przy ul. Próżnej 14
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 w 2017 r. warszawę odwiedziło 
ponad 25 mln turystów – to o 24 pro-
cent więcej w porównaniu z 2016 r. 
najliczniejsi byli niemcy, Amery-
kanie i Brytyjczycy, którzy zwiedza-
li przede wszystkim stare Miasto, 
zamek Królewski, Łazienki, Pałac 
Kultury i nauki, Centrum nau-
ki Kopernik i Muzeum Powstania 
warszawskiego. Dane opublikowane 
zostały w najświeższym raporcie Tury-
styka w Warszawie.

 ruszyła kolejna edycja Akademii 
Opiekunów Dziedzictwa Fundacji 
Hereditas, której wolontariusze inwen-
taryzują i dokumentują detal architek-
toniczny kamienic na warszawskiej 
Pradze przeznaczonych do rewitali-
zacji. Do tej pory zinwentaryzowano 
ok. 200 detali – bram, balkonów, od-
bojów, sztukaterii, polichromii, posa-
dzek, starych napisów reklamowych 
i in. Można je obejrzeć w specjalnej 
bazie: zabytek.co/detal.

 XiX-wieczna działobitnia w alei 
wojska Polskiego po ponad 83 latach 
została ponownie zadaszona. stano-
wiący uzupełnienie fortyfikacji cy-
tadeli obiekt przygotowywany był 
w 1935 r. do rozbiórki. zapewne wte-
dy pozbawiono działobitnię nasypu 
ziemnego. zadaszenie pozwoli obec-
nie na przeprowadzenie prac konser-
watorskich przy budowli, a następnie 
znalezienie dla niej nowej funkcji.

 Fundacja Culturelab uruchomiła 
pierwszą aplikację mobilną przy-
bliżającą dzieciom w wieku 5+ historię, 
zabytki i legendy warszawy. TutTup 
po Warszawie to 8 tras tematycznych, 
ponad 140 zabytków i 350 quizów. 
Aplikacja dostępna jest bezpłatnie 
w sklepie Google Play.

 Od 1 września osoby rozliczające po-
datek dochodowy od osób fizycznych 
w stolicy jeżdżą środkami transportu 
publicznego taniej – bilety warszawia-
ka i młodego warszawiaka w strefach 
1+2 kosztują teraz tyle, ile do tej pory 
kosztowały takie same bilety wyłącznie 
w strefie 1. w przypadku taryfy nor-
malnej jest to 98 zł za bilet 30-dniowy 
(dotychczas 166 zł) i 250 zł za bilet 90- 
-dniowy (dotychczas 406 zł).

Nowy szpital w Ząbkach
Jak donoszą lekarze, stan naszej odporności psychicznej pogarsza się, wzrasta 

liczba zachorowań na depresje, nerwice i uzależnienia, zwłaszcza alkoholowe. 
według GUs w 2015 r. w warunkach ambulatoryjnych leczyło się w Polsce ponad 
1,6 mln osób, a oblicza się, że konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego może 
wymagać ponad trzy razy więcej osób. wiadomość o zbliżającym się otwarciu – 
w październiku 2018 r. – w ząbkach pod warszawą najnowocześniejszego 
i największego w kraju szpitala psychiatrycznego jest bardzo dobrą wiadomością, 
zwłaszcza że ta wiodąca w dziedzinie psychiatrii instytucja będzie nie tylko leczyć, 
lecz także skupi się na profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego w Polsce. w tym 
celu ma podjąć współpracę z instytucjami partnerskimi i uniwersytetami.

nowo wybudowany obiekt, położony obok zabudowań liczącego ponad 115 lat 
szpitala psychiatrycznego Drewnica, o powierzchni użytkowej ok. 22 000 m2, 
składa się z siedmiu segmentów połączonych tzw. strefą wielofunkcyjną, przypo-
minającą ogród zimowy i prowadzącą do miejsc wypoczynku i terapii. w skład 
szpitala wchodzi m.in. centrum rehabilitacyjne i sala do muzykoterapii oraz od-
działy stacjonarne, w których dostępnych będzie w sumie 300 łóżek. Obok specja-
listycznej opieki psychiatrów i psychologów szpital zapewni także opiekę ogólną  
i specjalistyczną w innych obszarach. w tym celu powstały gabinety: ginekologicz-
ny, urologiczny, neurologiczny, okulistyczny, a także gabinet rTG, eKG i UsG. 
stworzona została też przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Powstały alejki spacerowe, 
miejsce do gry w tenisa stołowego oraz stanowisko do gry w szachy. wokół szpita-
la zasadzono ok. 23 tys. sztuk roślin oraz 137 drzew. Przeprowadzono pielęgnację 
dębów przy pawilonie ogrodowym. – stworzyliśmy przyjazne miejsce z nowocze-
sną infrastrukturą medyczną, z myślą o ludziach poszukujących pomocy – mówi 
Adam struzik, marszałek województwa mazowieckiego. 

szpital powstał z inicjatywy i za pieniądze mazowieckiego samorządu. Część 
kosztów ponad 137-milionowej inwestycji uzyskano z regionalnego Programu 
województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (i to było 95,8 mln zł), 10-pro-
centowy udział w kosztach miał też skarb Państwa. w założeniach Mazowiecki 
szpital wojewódzki Drewnica oferować ma świadczenia lecznicze z zakresu opieki 
psychiatrycznej dla ok. 700 tys. mieszkańców warszawy – Pragi-Północ, rember-
towa, Białołęki, Pragi-Południe – oraz mieszkańców powiatów legionowskiego, 
wołomińskiego, wyszkowskiego, węgrowskiego (gm. Łochów, sadowne, stoczek). 
w izbie przyjęć przeprowadzane będą także konsultacje z zakresu psychiatrii dla 
policji oraz innych podmiotów leczniczych warszawy.

Mazowiecki Szpital 
Wojewódzki Drewnica, 

widok ogólny,  
wizualizacja

Wybudowany 
szpital  
tuż 
przed  
otwarciem
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Pierwszego czerwca tego roku został otwarty raf-
fles europejski warsaw – najbardziej luksuso-
wy hotel w stolicy. Do dyspozycji gości oddano 
106 pokojów i apartamentów, w tym Aparta-

ment Prezydencki o powierzchni prawie 300 m2. w apar-
tamencie tym znajduje się oryginalny XiX-wieczny forte-
pian. zabytkowy instrument przypomina, że niegdyś to 
miejsce było świadkiem recitali oraz spotkań warszawskiej 
inteligencji. 

Goście mogą także skorzystać z usługi art concierge – 
doradca nie tylko przedstawi najciekawsze dzieła sztuki 
z hotelowej kolekcji, ale również zaproponuje wystawy 
w warszawskich muzeach i galeriach. Jak przekonują wła-
ściciele obiektu, rozpoczęła się nowa era w hotelarstwie 
w naszym kraju. 

Coraz większy wybór
w czasach PrL oferta hotelowa w warszawie była wy-

jątkowo uboga. w latach 70. ubiegłego wieku sensacją sta-
ła się budowa nowoczesnych podówczas hoteli – Forum, 
a potem Victoria. w nowej rzeczywistości, po 1989 r., sy-

Kolorowe lobby zachęca  
do zabawy
Mieczysław T. Starkowski
Warszawa cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów. Dlatego szybko rośnie 
liczba hoteli. Przybywają też nowe sieci hotelowe, co zapewnia gościom coraz bardziej 
zróżnicowaną ofertę. Jest w czym wybierać

tuacja znacząco się poprawiła. A w ostatnich latach mamy 
do czynienia z istnym boomem w tej branży. 

Konkurencja jest już spora, co powoduje przyzwoity 
poziom usług. według danych firmy doradczej Horwath 
HTL w stolicy zarejestrowanych jest obecnie 90 skatego-
ryzowanych hoteli. Przy czym niewiele jest tanich: jedno- 
i dwugwiazdkowych, natomiast ponad jedną trzecią stano-
wią obiekty trzygwiazdkowe. Łącznie znajduje się w nich 
ponad 13 700 pokojów (najwięcej – 4800 – w obiektach 
czterogwiazdkowych). To oczywiście wciąż mniej niż 
w innych europejskich miastach, jak Praga czy Budapeszt, 
nie mówiąc o Londynie, Paryżu czy rzymie. Ale liczba ta 
szybko się zwiększa, bo rośnie zapotrzebowanie. 

w warszawie działa 16 sieci hotelowych, w tym aż 
10 międzynarodowych. Będzie ich coraz więcej. zdaniem 
ekspertów impulsem do rozwoju stały się m.in. Mistrzo-
stwa europy w Piłce nożnej eUrO 2012. Operatorzy 
sieci hotelowych oraz inwestorzy zaczęli w pierwszej de-
kadzie XXi w. uważniej przyglądać się Polsce, a przede 
wszystkim warszawie. Ale proces inwestycyjny – w tym 
podejmowania decyzji – jest dość długi. sama budowa ho-
telu trwa co najmniej dwa lata. Dlatego efekty widać wła-
śnie teraz. 

w ostatnich latach w stolicy powstało kilka nowych ho-
teli, a w tym roku otwarto m.in. wspomniany europejski 
po gruntownym remoncie i modernizacji, teraz w sieci raf-
fles (przy Krakowskim Przedmieściu), renaissance warsaw 
Airport Hotel (przy lotnisku Chopina), Holiday inn war-
saw City Center (przy ulicy Twardej), Hampton by Hilton 
warsaw Mokotow (przy ulicy Postępu). Powstają również 
obiekty wielofunkcyjne, stanowiące połączenie hotelu i biu-
rowca, np. ibis styles warszawa City przy Grzybowskiej. 

Ponad 40 procent gości hotelowych w Warszawie 
stanowią turyści zagraniczni. Jednocześnie rośnie 

tzw. wskaźnik obłożenia. W ubiegłym roku 
przekraczał on średnio 75 procent, a w niektórych 

obiektach – nawet 90 procent.

Co nam budują
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Restauracja Europejski Grill w odnowionym Hotelu Europejskim
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Ciekawą niszą są, jak w wielu miejscach na świecie, ho-
tele butikowe, zwykle mniejsze, liczące mniej niż 100 po-
kojów. Mają one rosnącą rzeszę zwolenników unikających 
zestandaryzowanych sieci. w warszawie do już istnieją-
cych obiektów tego typu dołączył np. hotel indigo war-
saw nowy Świat przy ulicy smolnej, otwarty w ubiegłym 
roku. 

Ale plany operatorów są jeszcze bogatsze. Do 2020 r. 
ma zostać wybudowanych dużo więcej – co najmniej 
kilkanaście – kolejnych obiektów. znajdzie się w nich 
ok. 7000 pokojów, co oznacza wzrost liczby hotelowych 
pokojów w stolicy aż o połowę. Tylko w 2018 r. przybędzie 
ok. 2000 pokojów. 

Ponad 40 procent gości hotelowych w warszawie sta-
nowią turyści zagraniczni. Polska stolica cieszy się rosnącą 
popularnością m.in. z tego powodu, że przeciętne ceny są 
tu niższe niż np. we wspomnianych wcześniej metropo-
liach. Dlatego od kilku lat coraz wyższy jest tzw. wskaźnik 
obłożenia hoteli. w ubiegłym roku przekraczał on śred-
nio 75 procent, a w niektórych obiektach – nawet 90 pro-
cent! według Głównego Urzędu statystycznego dwa lata 
temu zanotowano łącznie prawie 5 mln noclegów (dane 
za ubiegły rok nie są jeszcze dostępne). To rekordowe po-
ziomy w historii. 

Na luzie i w luksusie
A jeśli chodzi o nowości, to w Centrum Praskim Kone-

ser budowany jest – otwarcie zaplanowano na najbliższe 
miesiące – hotel Moxy warsaw Praga (Moxy to marka na-
leżąca do sieci Marriott), który zdaniem ekspertów może 
zmienić oblicze hoteli trzygwiazdkowych. Będzie prze-
znaczony głównie dla nowego pokolenia podróżnych – 
tzw. milenialsów, czyli ludzi młodych, poniżej 30. roku 
życia, nieznających świata bez internetu. Jak zapewnia 
operator, ten praski hotel ma oferować zupełnie nowy 
standard usług. Dla młodych duchem, ceniących kom-
fort, poszukujących miejsca do pracy i zabawy operator 
przygotowuje 141 nowoczesnych pokojów, a pełne życia 
designerskie kolorowe lobby, które podzielone zostanie 
na cztery strefy (zależnie od nastroju gościa), zaprosi do 
wspólnej zabawy. 

w pałacu Branickich i sąsiednim pałacu szaniawskich 
przy ulicy Miodowej ma natomiast powstać luksusowy bu-
tikowy Autograph Collection Hotel (również sieci Mar-
riott). Tak twierdzą niektórzy eksperci, choć informacja ta 

nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Operator pod-
kreśla wyjątkowość projektowanych obiektów. Będą się od 
siebie różnić, a ich specyfika ma mieć związek z historią 
budynków. Jednak nie będą to tak duże obiekty jak istnie-
jący od dawna Marriott przy Dworcu Centralnym. z róż-
nych względów – przede wszystkim z uwagi na ryzyko biz-
nesowe – planowane są raczej hotele średniej wielkości: po 
150-250 pokojów. Obok siebie mogą też powstawać dwa 
lub trzy obiekty różnej klasy, jak kompleks Louvre Hotels 
Group przy zbiegu Alej Jerozolimskich i ulicy Towarowej 
(sieci Campanile, Golden Tulip i Premiere Classe). 

nie można też zapominać o nowych niestandardowych 
platformach internetowych oferujących usługi noclego-
we, które wzmagają konkurencję. nowy hotel musi być 
zatem atrakcyjny, modny, odpowiadający gustom poten-
cjalnych gości. Przy wyborze hotelu goście kierują się te-
raz opiniami zapisanymi w internecie. Kiedyś można było 
remontować hotel mniej więcej co 20 lat, dziś trzeba ten 
czas skrócić o połowę. Obiekt musi być wyposażony w naj-
nowocześniejszy sprzęt techniczny. Ogromnie ważne na 
równi z jakością obsługi jest nie tylko to, jak wyglądają 
pokoje, lecz także przestrzenie wspólne, przede wszystkim 
lobby. – należy zadbać o to, by w obiekcie znajdowały się 
wyjątkowe miejsca, z których goście mogą wysyłać selfie 
na cały świat – śmieje się ekspert proszący o zachowanie 
anonimowości. 

Liczba hoteli i pokojów w Warszawie według 
kategorii w marcu 2018 r. 

5-gwiazdkowe 12 pokoje 2943
4-gwiazdkowe 20 pokoje 4800
3-gwiazdkowe 35 pokoje 3992
2-gwiazdkowe 17 pokoje 1154
1-gwiazdkowe  6 pokoje  896 

Źródło: Horwath HTL

Odnowiona elewacja frontowa Hotelu Europejskiego
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Zwróciłem się do Pana jako specjalisty 
od dziedzictwa. Pana doświadczenie związane 
jest w pierwszym rzędzie z Krakowem – miastem, 
którego sytuacja jest pod tym względem krańcowo 
różna od Warszawy. Może ta szczególna 
perspektywa pozwoli zauważyć coś, co dla 
mieszkańców stolicy jest mniej widoczne. Pisze Pan 
chętnie o dziedzictwie jako o zasobie na przyszłość, 
nie tylko jako o czymś, co trzeba chronić. Jak z tej 
perspektywy widzi Pan możliwości Warszawy?
Możliwości są nieograniczone. samo słowo 
„dziedzictwo” wymaga krótkiego objaśnienia. zwłaszcza 
w Polsce stawiany jest niesłusznie znak równości między 
XiX-wiecznym pojęciem zabytku a dziedzictwem – 
pojęciem, które robi karierę w ciągu ostatnich dwóch, 
trzech dekad. O ile zabytek należy do przeszłości, 
o tyle dziedzictwo to wykorzystanie przeszłości 
dla teraźniejszych i przyszłych celów. A ponadto – 
dziedzictwo kulturowe jest procesem nieustającej 
reinterpretacji i z tego powodu warszawa nie powinna 
mieć kompleksów, a zwłaszcza kompleksu Krakowa. 
To prawda, że Kraków jest dziś miastem, które może być 
w Polsce symbolem ciągłości i trwania, a dziedzictwo 
kulturowe jest powiązane z jego podstawową funkcją 
metropolitalną, przesądzającą o miejscu naszej dawnej 
stolicy na mapie cywilizacji europejskiej. warszawa 
jest stosunkowo młodą metropolią. Gdy spojrzymy na 
naszych sąsiadów i ich stolice, na wiedeń, Pragę, nawet 
na wilno, na stolice mniejszych państw i mniejszych niż 
Polacy narodów, to te miasta kumulują w sobie zasoby 
dziedzictwa klasy metropolitalnej od średniowiecza. 
warszawa dojrzewała do funkcji stołecznych etapami. 
Kiedy Budapeszt na przełomie XiX i XX w. był 
najszybciej rozwijającym się miastem świata, węgrzy 
budowali nad Dunajem wspaniały parlament, 
warszawa była miastem gubernialnym. nie stworzyła 
na przełomie XiX i XX w. programu narodowej 
stolicy. To wszystko wpływa również na położenie 
akcentu, kiedy mówimy o dziedzictwie warszawy, na jej 
tragedię i cierpienie w czasie drugiej wojny światowej. 
i na fenomen rekonstrukcji warszawskiej starówki, 
a w finale zamku Królewskiego – jako symboli. 
warszawa ma w sobie przede wszystkim wielki ładunek 

dziedzictwa niematerialnego. i to nie tylko w wymiarze 
narodowym. Jej tragedia została dostrzeżona – mówię 
to jako przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw 
UnesCO – poprzez wpis warszawskiej starówki na 
listę światowego dziedzictwa już w 1980 r. nie dlatego, 
że przed zniszczeniem mogła się ścigać z dzielnicami 
staromiejskimi Pragi czy wielu innych europejskich 
miast. Ale przez fenomen determinacji ludzi, obywateli, 
warszawiaków, aby odbudować i utrzymać historyczną 
tożsamość miasta. Bo dziedzictwo to jest nasza pamięć, 
nasz wybór i nasza tożsamość. znamy alternatywne 
projekty funkcjonalistyczne i socrealistyczne. siła ducha 
warszawy wtedy wygrała!

Nawet pomimo braku demokracji.
Dla komunistów to była znakomita okazja legitymizacji 
reżimu, który nie był akceptowany przez naród. 
Taki nawrót historyzmu, często kontestowany przez 
konserwatorów z innych krajów, dzisiaj nabiera nowego 
znaczenia i waloru. na początku maja tego roku 
miała miejsce na zamku Królewskim w warszawie 
ważna konferencja, m.in. pod auspicjami UnesCO, 
dotycząca tego, czy można rekonstruować. Po lekcji 
Bamianu, Aleppo, Palmyry casus warszawy zaczyna być 
ponownie przypominany, wywoływany i odczytywany. 
spotkanie zakończyło się przyjęciem Rekomendacji 
warszawskiej w sprawie odbudowy i rekonstrukcji 
dziedzictwa kulturowego. warszawa stała się więc 
ponownie nie tylko miejscem refleksji, lecz także 
punktem odniesienia w niezwykle aktualnej dziś 
debacie, która toczy się także na forum UnesCO – 
nad zasadami, którymi powinniśmy się kierować przy 
odbudowie i rekonstrukcji dóbr światowego dziedzictwa 
po zniszczeniach w wyniku konfliktów zbrojnych lub 
katastrof spowodowanych zagrożeniami naturalnymi.

Warszawa przyczyniła się do liberalizacji reguł 
zakazujących rekonstrukcji?
Od XiX stulecia autentyzm materii był w europie 
fundamentem wartościowania zabytku i obowiązującej 
doktryny konserwatorskiej, którą najpełniej ujmuje 
tzw. Karta wenecka z 1964 r. Jej sygnatariuszami byli 
również czołowi warszawscy konserwatorzy.  

Dziedzictwo dla przyszłości
Z prof. Jackiem Purchlą, historykiem sztuki i ekonomistą, związanym 
z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, 
przewodniczącym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO,  
rozmawia Jan tomasz Lipski

Rozmowa StoliCy
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nie przypadkiem jednak w najnowszej Rekomendacji 
warszawskiej napisano: „Począwszy od lat 90. XX w., 
w wyniku wprowadzenia koncepcji krajobrazu 
kulturowego i Dokumentu z Nara o autentyzmie 
z 1994 r. nastąpiła doktrynalna zmiana w kierunku 
wymiaru niematerialnego. Pojawienie się tego typu 
powiązań niematerialnych należy skonsolidować 
w ramach istniejącej doktryny konserwatorskiej” 
oraz dodano: „Odbudowa i rekonstrukcja powinny 
umożliwić ludziom łączność z ich dziedzictwem, 
tożsamością i historią”. warszawa jest więc ważnym 
punktem orientacyjnym. Można powiedzieć, że jest 
światowym pionierem takiego podejścia do relacji 
między przeszłością a przyszłością. i choć jest dziś 
przede wszystkim miastem zwróconym ku przyszłości, 
jej dziedzictwo nie jest balastem, ale zasobem. 
Bo dziedzictwo ma wymiar prorozwojowy.

Proszę powiedzieć coś więcej o potencjale 
warszawskiego dziedzictwa.
w warszawie widzę trzy główne składniki tego 
potencjału. Pierwszy to wspomniany casus rekonstrukcji 
starówki i zamku. Drugi wynika z funkcji stołecznych 
warszawy – to jest cała symbolika i nowa narracja 
narodowa, która na swój sposób przysłoniła to, 
co w Krakowie budowaliśmy przez cały XiX w., 
a co po 1945 r. było często kłopotliwe dla nowej 
władzy. Ta nowa narracja z Kolumną zygmunta, 
syrenką, a przede wszystkim etosem martyrologii 
i romantycznych zrywów powstańczych niewątpliwie 
się przebiła. Trzecim ważnym składnikiem dziedzictwa 
warszawy jest to, co mnie tak intryguje, kiedy 
przyjeżdżam do tego miasta – dziedzictwo stolicy 
ii rP. zarówno zachowane budowle użyteczności 
publicznej, jak i całe przedwojenne fragmenty miasta, 
w tym Żoliborz, Ochota… One są świadectwem nie 
tylko ówczesnej prosperity warszawy, ale i jej rosnącego 

znaczenia jako jednego z ważnych centrów europejskiego 
modernizmu. To przy tym warstwa dziedzictwa ciągle 
zbyt słabo identyfikowanego i docenianego przez samych 
mieszkańców stolicy! 

warszawa ma potencjał dziedzictwa, choć nie jest 
Pragą, wiedniem ani wilnem, nie miała nigdy tej klasy 
architektury średniowiecznej ani renesansowej czy 
nawet barokowej. Tak jak Berlin dopiero w XViii w. 
stała się oświeceniową metropolią epoki klasycyzmu. 
z turystycznego punktu widzenia nie jest więc tak bardzo 
„sexy”, ale ma w sobie ponadlokalny potencjał dziedzictwa 
niematerialnego. Można zwłaszcza dziś powiedzieć, że jest 
fundamentem ideologii irredentyzmu i liberum conspiro 
jako esencji naszej narodowej tożsamości. Od podpalenia 
w noc listopadową browaru na solcu po totalne 
zniszczenie lewobrzeżnej stolicy w 1944 r. warszawa i jej 
los legitymizują naszą powstańczą ideologię. warszawa 
narzuca Polsce ten sposób myślenia, które krakowscy 
stańczycy już 150 lat temu uznali za szkodliwy... 
semantyka warszawy z perspektywy Krakowa to bowiem 
na dobre i złe ideologia gloria victis.

Gdy mowa o dziedzictwie, powraca zwykle temat 
dziedzictwa niechcianego. I jego największego 
w Warszawie okazu – wiadomo którego.
w europie Środkowej problem dziedzictwa niechcianego 
i kłopotliwego jest powszechny. Bo żyjemy w części 
kontynentu, której granice polityczne zmieniały się 
w XX w. znacznie szybciej niż granice kulturowe. 
warszawa ostro zderzyła się z tym problemem już 
po pierwszej wojnie światowej. Kiedy weźmiemy przykład 
soboru św. Aleksandra newskiego na placu saskim, 
to przekonamy się, że ówczesna debata, w której zabierał 
głos np. stefan Żeromski, przeciwny rozbiórce, świetnie 
pokazywała, jak trudno jest rozstrzygać kwestię pewnych 
pomników historii. Dziedzictwo nie musi być piękne. 
na liście światowego dziedzictwa UnesCO znalazł się 
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Jacek Purchla – historyk sztuki i ekonomista, pro-
fesor nauk humanistycznych, specjalista z za-
kresu dziedzictwa kulturowego i historii miast, 
krakowianista, kieruje Katedrą Historii Gospo-
darczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzic-
twa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a tak-
że Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Insty-
tucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w latach 1990-1991 wiceprezydent Krakowa, za-
łożyciel i dyrektor (1991-2018) Międzynarodo-
wego Centrum Kultury w Krakowie, autor wielu 
książek, m.in. Jak powstał nowoczesny Kraków 
(1979, 1990), Wien-Krakau im 19. Jahrhundert 
(1985), Jan Zawiejski – architekt przełomu XIX 
i XX wieku (1986), Historia architektury Krakowa 
w zarysie (2001), Gry w miasto (2011)
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obóz Auschwitz-Birkenau. w przypadku warszawy 
szczególnie ważne jest rozróżnienie między dziedzictwem 
rozumianym jako dzieła sztuki o wartości czysto 
artystycznej a miejscami pamięci (lieux de mémoire). 
są one formą pamięci współczesnych i konstytuują naszą 
tożsamość. w warszawie, jak w każdej stolicy, budują 
one program narracji państwowej i narodowej. To dlatego 
również właśnie w warszawie problem dziedzictwa 
kłopotliwego jest stale aktualny i gorący. Mam nadzieję, 
że warszawa poprzez pomnikomanię nie zmierza 
w kierunku skopje. Czy był pan w skopje?

Nie. Słyszałem o wielkim pomniku Aleksandra 
Macedońskiego.
To jest pikuś w stosunku do kilkudziesięciu, a może 
stu kilkudziesięciu figur ludzików skupionych 
na niewielkiej powierzchni – to chyba największe 
zagęszczenie na hektar w sercu stolicy państwa, które ma 
kłopot ze swoją nazwą, a więc i z tożsamością.

Co to za postaci?
Przede wszystkim zaznaczmy, że są kiczowate. znaleźli 
się tam wszyscy lokalni bohaterowie, też postaci ze 
świata międzynarodowej polityki, łącznie z Bronisławem 
Geremkiem. stoi wśród wielu innych mężów stanu 
na dachu Ministerstwa spraw zagranicznych. 
wzniesione w skopje po trzęsieniu ziemi w 1963 r. 
budowle – projektowane przez międzynarodowe 
zespoły architektów – były światowej klasy przykładami 
funkcjonalizmu. Poprzedni rząd o „patriotycznych” 
ambicjach okleił je styropianem „w stylu klasycznym”. 
Do tego ta naiwna rzeźbiarska narracja w najgorszym 
XiX-wiecznym wydaniu zdominowała przestrzeń miasta. 
To przestroga dla warszawy, tak jak dla każdej stolicy. 
Przesyt narodowej ideologii potrafi zepsuć przestrzeń 
miasta, a nawet zamienić ją w groteskowy kicz. 
A dziedzictwo kłopotliwe… rozumiem, że dotyczy 
to przede wszystkim socrealizmu, Pałacu Kultury 
i nauki itp. Do tego trzeba dojrzałości. Proszę pojechać 
do Berlina, gdzie nikomu nie przeszkadzają Marks 
i engels w pobliżu Alexanderplatz i Czerwonego 

ratusza ani nazwy ulic takie same jak w czasach ericha 
Honeckera, łącznie z ulicą naszej róży Luxemburg. 
A w zamościu usunięto ostatnio tablicę z domu, 
w którym urodziła się Luxemburg. Dziedzictwo jest 
polem debaty, a więc i polem konfliktu. natomiast jest 
też sprawą oczywistą, że wybudowanie Pałacu Kultury – 
czy nam się podoba, czy nie – jest faktem historycznym, 
podobnie jak MDM z placem Konstytucji. i słusznie 
kojarzy się – zwłaszcza starszym obywatelom – 
z sowietyzacją i stalinowskim terrorem. Ale proszę 
sobie przypomnieć sytuację po wpisaniu go przed 
ponad 10 laty do rejestru zabytków jako wybitnego 
przykładu architektury i sztuki socrealizmu. Prasa 
oczywiście szalała, podgrzewając emocje, ale badania 
opinii publicznej wykazały, że dla młodszych generacji 
obywateli warszawy to jest część ich tożsamości, część 
ich pamięci, która nie ewokuje złych skojarzeń. Od kiedy 
prezydent Paweł Piskorski umieścił na PKin zegar, 
to obiekt bardziej kojarzy się z Union square w nowym 
Jorku niż z Moskwą. Ten rodzaj ikonoklazmu 
głoszonego przez radosława sikorskiego, który kończył 
liczne swoje przemówienia słowami: „a Pałac Kultury 
musi być zburzony”, uważam za czystą retorykę 
i prowokację. Pomijając aspekt prawny, na gruncie 
pragmatyki to byłoby nie do pomyślenia w wielu innych 
miejscach w europie. Choć przywołany tu już Berlin 
przypomina, jak ważną rzeczą jest zacieranie symboli. 
Bo berliński zamek odlewany jest dziś w betonie 
w miejscu, gdzie stał Pałac republiki, symbol nrD.

Czy to jest przejaw dojrzałości?
nie. To jest polityka historyczna. nie tylko my ją 
uprawiamy i nie tylko my ją komentujemy. i to jest może 
też trudność działania samorządu warszawskiego – 
w mieście, które wypełnia funkcje symboliczne, 
państwowe i stołeczne, będąc nieustającym polem 
konfrontacji politycznej. Taka bywa cena stołeczności. 
w Berlinie budują stadtschloss, a w wilnie odlali 
w betonie pałac wielkich książąt litewskich. w europie 
Środkowej polityka historyczna idzie często pod rękę 
z chorobą rekonstrukcjonizmu. Ta choroba jest 
w Polsce ciągle żywa i ma też swoje absurdalne nawroty 
w warszawie. Tak odczytuję choćby pomysły odbudowy 
Pałacu saskiego. To szczególnie niepokojący przypadek, 
choćby z tego powodu, że destrukt Pałacu saskiego 
w postaci Grobu nieznanego Żołnierza to szczególny 
symbol i pomnik naszej kultury pamięci! 

Ciekaw jestem, co by Pan doradził ludziom, 
którzy tym zarządzają. 
Żeby byli poważni. Bo zawsze jest pytanie, co się daje 
w zamian. na początku lat 90. wszystkie konkursy 
i debaty urbanistyczne o okolicach Pałacu Kultury 
przewidywały, żeby ten symbol moskiewskich wpływów 
obudować nowym Jorkiem. i tak się dzieje. Mamy 
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Budowa Pałacu Kultury i Nauki, 1954 r.
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wokół PKin-u Manhattan. zamienił stryjek siekierkę 
na kijek. Tkanka urbanistyczna warszawy – w tym 
Pałac Kultury – jest dziś znakomitym papierkiem 
lakmusowym zmienności geopolityki i zwierciadłem 
polskiego losu w XX stuleciu.

Ta dominacja była upokarzająca. Rozumiem myśl, 
że skoro nie możemy go rozebrać, to przynajmniej 
zmieńmy jego kontekst.
On jest całkowicie zmieniony. Temu też służyć 
miały np. niezrealizowane dotąd plany Muzeum 
sztuki nowoczesnej. Chciałbym przytoczyć to, 
co powiedziałem w wywiadzie dla czwartego numeru 
kwartalnika „Herito” z 2017 r.: „Dobra kultury, owe 
beni culturali, są czymś, co próbujemy zobiektywizować 
i objąć bezwarunkową ochroną. Dziedzictwo kłopotliwe 
jest fazą debaty, namysłu, wynegocjowania, dlaczego i na 
jakich zasadach warto zatroszczyć się o jak najszerszą 
część dziedziczonej przez nas spuścizny. Ale do tego 
trzeba dojrzeć. Trzeba spróbować zidentyfikować 
ich wartość w konkretnym miejscu i w konkretnym 
czasie. Przejście takiego procesu dojrzewania – nas 
jako społeczeństwa czy konkretnych wspólnot bądź 
jednostek, które mają w swej pieczy dobra kultury – 
jest warunkiem przepoczwarzania się tej niechcianej 
i odpychającej gąsienicy, jaką jest dziedzictwo 
kłopotliwe, w pięknego motyla. Przykładem takiego 
dziedzictwa jest warszawski Pałac Kultury i nauki. 
On jest już dobrem kultury w rozumieniu polskiego 
prawa, a od lat ponad 10 figuruje w rejestrze zabytków 
i jest przedmiotem gry politycznej co do rozumienia 
i wartościowania socrealizmu i stalinizmu”.

Powiem ku pokrzepieniu warszawskich serc: mamy 
podobny kłopot z nową Hutą. Tylko że my 10 lat temu 
już przekroczyliśmy ten rubikon. Prezydent Krakowa 
przygotował nawet wniosek, aby wpisać nową Hutę 
na listę pomników historii. Jako niedawny prezydent 
Komitetu Światowego Dziedzictwa UnesCO mogę 
nawet z przekonaniem dodać, że nowa Huta jest jednym 
z najpoważniejszych polskich kandydatów na listę 
światowego dziedzictwa. Ale warszawa w tej sprawie 
milczy... zacytowałem samego siebie, aby pokazać, 
że to jest proces. Dojrzewania, dochodzenia, debaty 
i uświadomienia sobie wartości. Bo jeżeli nie 
dostrzeżemy w tym miejscu wartości, to ona będzie 
stracona prędzej czy później. 

radziłbym więc zająć się innymi problemami 
warszawy, a tę rzecz pozostawić tak, jak nam historia 
przekazała. Historii nie da się oszukać! niech następne 
pokolenia mieszkańców rozstrzygają. nazywam to 
umojeniem dziedzictwa. To dziedzictwo trzeba umoić.

Jak umoić PKiN?
Choćby przez to, że tam jest teatr studio i są 
fantastyczne spektakle. Powstał plac Defilad, chyba 

jeden z największych placów w europie – on też jest 
wartością. Dzisiaj łatwo jest wszystko skomercjalizować, 
zabudować.

Ale już Dzierżyński nie mógł się utrzymać na placu 
Bankowym, to jasne. i jaki happening przy okazji 
się odbył! To był spektakl, który wówczas stanowił 
naturalny epizod naszej rewolucji demokratycznej. 
nic w tym szczególnego. Przed teatrem narodowym 
w Bratysławie w ciągu XX stulecia pomniki 
zmieniały się wielokrotnie. Czy to musi być regułą? 
niekoniecznie! Polecam zwłaszcza wizyty na placu 
schwarzenberga w wiedniu [miejsce, gdzie do dziś 
stoi monumentalny pomnik Armii Czerwonej – 
przyp. red.] i na placu senackim w Helsinkach [miejsce 
pomnika Aleksandra ii wzniesionego w 1894 – przyp. 
red.]. Te miejsca są dla mnie miarą dojrzałości kultury 
pamięci. A może zwyczajnej politycznej mądrości… 

Napisał Pan kiedyś, że Warszawa 
nie upodabnia się do miast Europy Zachodniej, 
tylko się amerykanizuje. 
niestety. Pamiętajmy też, o jakim mieście mówimy. 
zaczęliśmy od warszawskiej starówki. Ale przecież 
warszawa po tragedii drugiej wojny światowej jest kreacją 
PrL-u. w wielkim procencie. To, co się zmieniło i co 
nas, krakowian, pozytywnie zaskakuje, to to, że w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat od wejścia do Ue warszawa 
przyspieszyła. zmieniły się reguły gry w miasto, to jasne. 
Ale te reguły są bardziej amerykańskie niż europejskie. 
Jesteśmy jedynym krajem Ue, który sobie zafundował 
przerwanie ciągłości planistycznej od 1 stycznia 2003 r. – 
to jest cofnięcie cywilizacyjne, które w Krakowie bardzo 
boleśnie odczuwamy. A w warszawie, w związku z tym, 
że zmonopolizowała wszystkie funkcje państwowe, to się 
przekłada na koniunkturę, która szarość socmodernizmu 
zastąpiła brukselskim eurokapitalizmem, z domieszką 
Manhattanu.

To też chyba nie jest pochwała?
Dzielnica europejska w Brukseli nie przejdzie 
do podręczników historii architektury. szklana, 

Zamek Królewski od strony Krakowskiego Przedmieścia
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trochę technokratyczna, standardowa architektura 
w warszawie wypiera często bardzo nowatorskie 
w swojej epoce budynki socmodernistyczne, 
jak supersam. Ale tutaj przechodzimy do dyskusji 
o funkcjonowaniu naszych miast i samorządów.

Bo może warto. 
A mogę powiedzieć o kilku sprawach, które dla moich 
przyjaciół z warszawy będą kłopotliwe?

Będzie ciekawie.
warszawa, przeżywając swój sukces, i to w szerszym 
kontekście sieci osadniczej europy, przełamując 
prowincjonalizm, staje się atrakcyjnym, wygodnym 
miastem do życia, zarówno w wymiarze 
funkcjonalnym, jak kulturowym i społecznym. Cały 
jej wielki potencjał, kapitał, w dużej części nie jest 
jednak zasługą samorządu, ale prostym skutkiem 
modelu ustrojowego państwa polskiego. Pod hasłem 
decentralizacji w ciągu ostatnich 25 lat wulgarnie 
się zcentralizowaliśmy. zaskoczę pana: w budżecie 
ministra kultury finansowanie narodowych 
instytucji kultury z budżetu centralnego polega 
na tym, że trzy czwarte tego tortu jest skierowane 
do instytucji mieszczących się w warszawie, Kraków – 
jako „duchowa stolica” z wawelem i najstarszym 
Muzeum narodowym – ma 12 procent, wrocław – 
chyba 2,5 procent. To utrwala model warszawy 
jako szczególnego beneficjenta „centralizmu 
demokratycznego”. Tradycyjny polski model sieci 
osadniczej był inny, miał charakter policentryczny. 
Jeszcze przed wojną pisano, że w Polsce jest pięć 
ośrodków cywilizacyjnych: warszawa, wilno, Lwów, 
Poznań i Kraków. Dziś samorząd w warszawie ma 
inną sytuację niż w jakimkolwiek polskim mieście, 
paradoksalnie znacznie bardziej komfortową 
poprzez wykorzystywanie tego pchnięcia, jakie daje 
scentralizowany model państwa. i tak np. na euro 
2012 zbudowano w warszawie stadion narodowy 
za 1 mld zł z budżetu centralnego, a wzniesiony w tym 
samym czasie za 600 mln zł stadion w Krakowie – 
drugim pod względem liczby mieszkańców mieście 
Polski – musiał zostać sfinansowany z budżetu gminy. 
To tylko jeden z wielu przykładów. 

w odróżnieniu np. od niemiec, gdzie w Karlsruhe 
jest trybunał konstytucyjny, we Frankfurcie banki 
i największe lotnisko, w Kolonii najważniejsze media, 
a w Monachium wiele centralnych urzędów, mamy dziś 
w Polsce patologiczną centralizację wielu kluczowych 
funkcji metropolitalnych w warszawie, w tym takich, 
jak banki i media. nie mówię tego, żeby narzekać, 
takie są skutki naszego modelu ustrojowego, tyle że 
warszawa nie wykorzystuje w pełni potencjału, 
jaki dostaje w prezencie od Polski; nie ma syntonii 
pomiędzy polityką centralną a polityką samorządu.

W czym widzi Pan przejawy tego 
niewykorzystania?
na przykład w tym, jak fatalnie warszawa 
przygotowała się do konkursu na europejską stolicę 
Kultury w 2011 r. Byłem w tym konkursie jurorem 
i dobrze tę asymetrię pomiędzy wielkim potencjałem 
instytucji kultury działających w warszawie 
a słabością jego wykorzystania przez samorząd stolicy 
zapamiętałem. Pytanie jest, na ile warszawa żyje sama 
dla siebie, korzystając z bonusu stołeczności, a na ile 
czuje się współodpowiedzialna za całość państwa, które 
na nią pracuje. To jest również pytanie, jaki powinien 
być program prezydenta warszawy, który zostanie 
wybrany jesienią tego roku. w jakim stopniu w jego 
programie pojawi się taki wątek?

Czego by Pan w takim razie od niego oczekiwał – 
jako krakowianin?
Żeby był lobbystą, który nie tylko będzie bronił wąsko 
pojętych interesów warszawy, ale i budował taką 
metropolitalną wizję miasta, w której jego funkcje 
będą lepiej służyły całej Polsce. i żeby był – jak kiedyś 
Jan Dekert – liderem walki o suwerenność naszego 
samorządu. Ta misja warszawy to dziś także część 
jej dziedzictwa! na samorząd patrzę bowiem z naszej 
galicyjskiej perspektywy jako na proces długiego 
trwania, bo tu jest kolebka nowoczesnego polskiego 
samorządu, a więc znów dziedzictwo, które warto 
wykorzystywać w myśleniu o przyszłości naszych 
miast. Franciszek stadion – austriacki gubernator 
Galicji – już w połowie XiX w. sformułował zasadę, 
że fundamentem wolnego państwa jest wolna gmina. 
Mój dużo starszy kolega z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Antoni zygmunt Helcel, profesor prawa, napisał 
w 1862 r. austriacką ustawę samorządową, z której 
z powodzeniem korzystały Lwów i Kraków, a która 
do dzisiaj dobrze służy w wiedniu, Grazu, ale nie u nas. 
Mamy dziś w Polsce samorząd kaleki, bo 70 procent 
budżetu naszych wielkich miast to są subwencje i dotacje 
z budżetu centralnego. Burmistrzowie i prezydenci miast 
są zakładnikami polityki partyjnej oraz klientami klasy 
politycznej siedzącej w sejmie i w rządzie. Umacnianie 
samorządu, poprzez wzmacnianie jego podmiotowości, 
to jest zadanie, które stawiałbym zwłaszcza przed 
kandydatami na prezydentów wielkich miast, w tym 
warszawy. nie wynika to tylko z aktualnej sytuacji, 
w której podmiotowość naszych samorządów jest 
jawnie gwałcona. Bo samorząd polega i na tym, że to 
my, obywatele gminy, winniśmy decydować, czy nasz 
burmistrz ma zarabiać 5 czy 10 tys. zł. silny swymi 
kompetencjami i podmiotowością samorząd to 
gwarancja pomyślności naszych miast i „fundament 
wolnego państwa”. Chciałbym, żeby warszawa – jako 
dziś jedyna nasza pełnowartościowa metropolia – czuła 
się odpowiedzialna także za ten szerszy kontekst.
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„ŚNIE, KTÓRY UCZYSZ UMIERAĆ CZŁOWIE-
KA…”. Bardzo to ładne, słyszy się poetycką muzyczność, 
jak zwykle u Kochanowskiego, ale… Ale powierzchow-
ne (powtórzone zapewne za jakimś antycznym mądralą), 
wręcz nieprawdziwe. sen nie uczy umierać, sen to jest życie, 
inne, z inną świadomością, ale jednak życie. Świat, w któ-
rym przebywa się równolegle. Poruszają się w nim znajomi, 
mój syn jest zarazem moim bratem, żona jest żywa, młoda, 
aktywna, pojawiają się jakieś osoby nieznane, nasz mózg 
ich rysuje, mają własny wygląd, odzież, czasem bardzo re-
alistycznie. Mamy we śnie prozaiczne kłopoty – nie potrafi-
my otworzyć drzwi, wymykają nam się rzeczy, irytujemy się, 
czasem krzyknę – z kłopotów ratuje przebudzenie. (Podczas 
wojny przebudzenie wyrywało mnie z rzeczywistości, w któ-
rej szczęśliwie przebywałem, domową miłość – przywracało 
do nędzy, surowości istnienia, upokarzającego bytu).

Dzisiaj nad ranem – coś przedziwnego. Miałem pomóc 
jakiemuś wyznaczonemu do tego urzędnikowi przenieść 
przez korytarz do innego pokoju kilka pudeł z rybami. 

w pudłach była woda, jak się należy. Ale było tej wody za 
mało. nie szkodzi, zdążymy przenieść.

z jednego pudełka, płaskiego jak teczka, wydobywa się 
głos. Płacz, najwyraźniej. Urzędnik, który ma się rybami 
zająć, mówi coś lekceważąco, ja – rozgniewany – policzkuję 
go. nie rzuca się na mnie, odchodzi o kilka kroków, rozma-
wia przez komórkę z jakąś panią. (więc wszystko toczy się 
nie w jakiejś magmie, ale jak w realnej codzienności). Pod-
chodzi do mnie i mówi: „Jeśli chce pan mnie przeprosić, to 
proszę”. „Przepraszam” – mówię. szczerze. i tłumaczę się: 
„Pierwszy raz w życiu widzę, żeby ryba płakała”. wygląda 
na to, że on mnie rozumie.

Budzę się przejęty płaczem tej ryby. A jak jest napraw-
dę? – myślę. Czy ryba ma jakieś życie psychiczne? Jak zna-
ne nam zwierzęta… Czy odczuwa gorycz? Ból? Żal? Czy 
czegoś dla siebie pragnie – prócz pożywienia i rozrodczo-
ści? Te małe rybki płynące ściśniętą ławicą – czy mają ja-
kąś świadomość indywidualną, jakieś swoje ja, jak ma taką 
świadomość i czujną ambicję żołnierz tupiący posłusznie 
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Józef Hen na Warszawskich Targach Książki, 2013 r.

Józef Hen 

Ja, deprawator 
Dzienniki (fragmenty)

Józef Hen – jeden z najwybitniejszych i najbar-
dziej poczytnych współczesnych pisarzy pol-
skich. Autor takich książek, jak: Nowolipie, Cri-
men, Nikt nie woła, Ja, Michał z Montaigne, Mój 
przyjaciel król oraz wielu scenariuszy do filmów 
i seriali, m.in. Życie Kamila Kuranta, Krzyż wa-
lecznych, Prawo i pięść, Królewskie sny. Opu-
blikował też zbiory tekstów eseistycznych oraz 
dzienniki Nie boję się bezsennych nocy, Dziennik 
na nowy wiek, Dziennika ciąg dalszy, Powrót do 
bezsennych nocy. Dzienniki. Laureat wielu nagród 
literackich, w tym Nagrody Literackiej m.st. War-
szawy w 2009 r. Poniżej publikujemy fragment 
najnowszej książki Józefa Hena Ja, deprawator. 
Dzienniki

Spod pióra wyrwane
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w wielotysięcznym marszu – czy tylko są częścią ławicy, ni-
czym więcej?

Miałem dokończyć wczorajsze notatki, ale postanowiłem 
na gorąco wpisać ten sen o płaczącej rybie. 

W „ALE HISTORII” ARTYKUŁ PIOTRA OSĘKI (na 
podstawie książki wiesława władyki) o przedwojennej po-
południówce „Kurier Czerwony”. Że na pierwszej stronie 
„Brat zabił brata siekierą” – ogromnymi literami. właściciel 
i redaktor p. Butkiewicz miał mówić dziennikarzom: „Je-
den trup na Marszałkowskiej wart jest dziesięciu trupów 
w Paryżu, dziesięciu tysięcy w Ameryce, miliona w Chi-
nach”. i dlatego ludzie kupowali „Czerwoniaka”. 

Pewnie tak mówił, ale było w tej popołudniówce coś 
więcej, co zachęcało ludzi do kupna. Moja mama codzien-
nie kupowała „Czerwoniaka”, by przeczytać felieton wie-
cha i kolejny odcinek powieści ze środowiska aktorskiego: 
Małżeństwo gwiazdy, Twarze pod szminką, Kariera Władki 
Brzoskówny (w której domyślano się przygód młodziutkiej 
Jadzi Andrzejewskiej). Autor: Kamil norden. (Pseudonim 
Jadwigi Migowej).

Po wojnie dom prasowy p. Butkiewicza znacjonalizowa-
no, przejął go Czytelnik – i kogo Borejsza uczynił dyrekto-
rem drukarni? Pana Butkiewicza. Był porządek, praca jak 
w zegarku, robiliśmy tam ilustrowanego „Żołnierza Polskie-
go”, zaprzyjaźniłem się z metrampażem Kenigiem (stąd na-
zwisko bohatera Prawa i pięści) i wytrawnymi linotypista-
mi, Kramerem i Żołądkowskim, można było im dyktować 
tekst wprost na maszynę. Przy jakiejś okazji poznałem sa-
mego p. Butkiewicza, surowego i wymagającego dyrektora 
w przedsiębiorstwie, które nie było już jego.

JACEK SZCZERBA wspomina wielkiego XiX-wiecz-
nego mima Deburau, w którego w Komediantach wcie-
la się Jean-Louis Barrault. Ale chyba nie wie, że ten wielki 
mim był Czechem, nazywał się Kašpar Dvořák, a mimem 
stał się dlatego, że nie mógł się pozbyć akcentu czeskiego. 
skąd o nim wiem? z Praskiego Pitavalu egona erwina 
Kischa, ostatniej jego książki, już powojennej. Jest o tym, 
jak sprawdziłem, w jednym z moich dzienników: odnoto-
wałem, że Kisch podaje jego paryski adres, Blvd du Tem-
ple 18, więc niedaleko mojego kuzyna Maksa (Blvd du Tem-
ple 32) i hotelu Printania, prawie w sąsiedztwie. staliśmy 
przez chwilę przed tym domem, w którym mieszkał ogar-
nięty melancholią mim, z moją wnuczką ewą, wtedy 13- 
-letnią. i może pomyślałem sobie, że francuska pantomima 
rozkwitła dzięki temu, że pewien czeski aktor nie potrafił 
pozbyć się domowego akcentu. 

PANI DAGMARA, PRÓCZ SIEDMIU RÓŻNYCH 
NALEWEK, podarowała mi książkę Anne-Marie O’Con-
nor Złota dama. Bo uwielbia malarstwo Gustava Klimta. 
(Ja z jego nazwiskiem zetknąłem się w rocznikach „Kunst 
für Alle”, które kupiłem w niemieckim jeszcze antykwaria-
cie we wrocławiu w 1947 r. [tak, kupiłem! – nie wyszabro-

wałem] – przysłano mi te ciężkie tomy do warszawy pocz-
tą; dziś są one u Maćka).

najbardziej w książce O’Connor zaskoczył mnie rozdział 
o dwuletnim pobycie w wiedniu Marka Twaina, pod ko-
niec XiX w. zaprzyjaźnił się z Theodorem Hertzlem, twór-
cą nowoczesnego syjonizmu, bronił wraz z nim Dreyfusa, 
poznał Freuda, występował przeciw antysemityzmowi, 
w prasie nacjonalistycznej wymyślano mu od „Żydów”, 
oczywiście. Burmistrzem wiednia został wtedy antysemi-
ta i rasista Lueger. 

wbrew poglądom optymistów, którzy głosili, że najlep-
szą bronią na nienawiść do Żydów jest ich asymilacja, an-
tysemityzm dochodził do głosu i zapowiadał rzeź właśnie 
wtedy, gdy Żydzi się europeizowali, kształcili, bogacili, za-
częli coś znaczyć w nauce, medycynie, sztuce, literaturze. 
Póki nosili pejsy i zadowalali się chederem, rzemiosłem 
i drobnym kupiectwem – nikomu nie przeszkadzali. Byli 
nawet użyteczni – jako łaciarze starej odzieży. Jankiel, który 
arendował karczmę, grał na cymbałach, konspirował z księ-
dzem robakiem, „Żyd ojczyznę jako Polak kochał”.

Burmistrz Lueger, gdy potrzebne mu to było dla jakichś 
inwestycji, nie wzdragał się jednak współpracować z ban-
kierami żydowskimi, a kiedy mu to wytykano, powiedział 
to samo, co w 40 lat później Göring: „Kto jest Żydem, de-
cyduję ja”.

i znowu coś muszę sprostować (taki mam paskudny cha-
rakter). O’Connor pisze, że urocza cesarzowa sisi wyszła 
za mężczyznę z bokobrodami. nie! Franciszek Józef jako 
25-letni małżonek był wysoki, szczupły, przystojny – bez 
bokobrodów!

niezależnie od wspaniałości malarstwa Klimta, od ak-
tywnego uczestnictwa panien Bauerówien w propagowa-
niu sztuki – był to okres najbardziej kiczowaty w malar-
stwie, zdobnictwie, a zwłaszcza w literaturze. wystarczy 
wspomnieć w Polsce Przybyszewskiego i jego kółko. Boy, 
który wraz z nim odmawiał po wiśniówce Litanię do szata-
na, po latach spostrzegł, że już w Słówkach zawarł sprzeciw. 
Kpiny ze „sztuczności”. Tak, już wtedy.

Można rzec: „sztuka” – to była „sztuczność”. 
„Art” – „artficial”.

Tradycja we Francji była inna, skoro „artisan” oznacza  
r z e m i e ś l n i k a.

„sztuka” – uważali wiedeńscy moderniści – to odcho-
dzenie od znanej rzeczywistości. szukanie rzeczywistości 
innej. Onirycznej. Jak w rozprawie o marzeniach sennych 
Freuda.

Ale nastała wielka wojna, a z nią prawdziwa śmierć – nie 
ze snu. rewolucja – głód – okrucieństwo. inna erotyka. 
Gwałty. nie kompleksy łóżkowe.

warszawscy skamandryci – to było już wyzwanie. wier-
sze o świecie codziennym. Tuwim pisze o butach (jakby ma-
lował je van Gogh), o „skwarze nędzarzy”, ale także wyzy-
wająco o wiośnie, „dziki tłum” ma rację, a „Baby wiosną 
biodrzeją,/ w babach soki się grzeją”. wierzyński opiewa 
skok o tyczce. Lechoń chce na wiosnę „wiosnę, a nie Pol-
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skę zobaczyć”. Trochę inny jest iwaszkiewicz, bardziej mo-
dernistyczny, wymuskany, „sztuczny”. (Po drugiej wojnie 
wszystko to wygląda inaczej: Lechoń widzi już tylko Polskę, 
wierzyński podobnie, a iwaszkiewicz godzi się z rzeczywi-
stością taką, jaka ona jest). 

z rosji – i to od 1913 r., od pierwszych futurystów z li-
terackich piwnic – płynie inspiracja i pokrewieństwo. Ma-
jakowski, Gumilow, zmieniający się Błok, Mandelsztam, 
Achmatowa. nina Berberowa czyta wiersz o szczotce i ema-
liowanej misce. i bardzo prawdomówna proza, nawet kiedy 
politycznie zaangażowana.

nie zamierzam pisać jakiejś własnej „historii literatury”. 
nie można jednak nie wspomnieć o krakowskiej awangar-
dzie, o teorii i praktyce Peipera i Przybosia. O Brunonie Ja-
sieńskim i Anatolu sternie. A skoro wspomniałem Boya, 
to i o jego ukierunkowanych przekładach, o szkicach i re-
cenzjach teatralnych. O irzykowskiego Walce o treść i X mu-
zie. (O roli kina w literaturze w ogóle). Tutaj tylko chciałem 
się podzielić myślami podczas lektury Złotej damy Anne-
Marie O’Connor. no i zapędziłem się…

TELEFON. GŁOS STARY, DRŻĄCY. słyszę: „Pomia-
nowski”. Dodał: „Jurek”. Przeczytał ostatnią książkę. Po-
wrót do bezsennych nocy...? Tak, Powrót… „Tam jest cała Pol-
ska”. Po chwili epitet, którego nie powtórzę. Powiedziałem 
dziś Beacie C.: „skoro tyle osób tak chwali, to i ja sobie mo-
że poczytam…”.

zastanawiałem się, które fragmenty w dziennikach Po-
mianolo uznał za „historię naszego czasu”. (Kiedy to wpisu-
ję do komputera, Jurek już nie żyje; „historia naszego czasu”, 
„tam jest cała Polska” – przypominam sobie jego słowa – jak 
to teraz odbierać?). na pewno przemówił do niego fragment 
o Borejszy, o spotkaniu z Maxem Frischem, może też o ewie 
Frykowskiej, która prosiła, żebym przywiózł jej z Pragi rzę-
sy, o otwarciu domu pracy twórczej w pałacu Obory jesienią 
1948 r., kiedyśmy się właściwie poznali i potem wędrowali 
po warszawie z Arkadym Fiedlerem. nasz czas…? To może 
poruszyła go opowieść o kolorowej wnuczce Amona Götha? 
Albo Likiernik z Kedywu, bohater Kolumbów, i to, co mówi 
o powstaniu. A na końcu książki cytuję list z wyzwiskami. 
symptomatyczny. n a s z  c z a s – jak znalazł!

W „NEWSWEEKU” TOMASZ LIS w rozmowie 
z Agnieszką Holland. są ciekawe obserwacje, zwłaszcza 
z Ameryki i Francji, ale też stwierdzenia świadczące o pew-
nej obsesji, z którą nie mogę się zgodzić, a wydaje mi się, 
że i p. Lis przyjmuje je z rezerwą. To jej strach przed Puti-
nem, dochodzący do tego, że polska niepodległość jest „kru-
cha”, także z powodu położenia geopolitycznego. To jak, 
niemcy i rosja zmówią się, żeby odebrać Polsce niepodle-
głość? Ciekawe, czy sama na to wpadła, czy też jakiś mędrek 
ją o tym przekonał?

O położeniu geopolitycznym Polski napisał po wojnie 
w „Przekroju” edmund Omańczyk coś świeżego, rewelacyj-
nego, a nawet, jak na nieodległe doświadczenia, rewolucyj-

nego. Że jest to położenie korzystne! Być między niemca-
mi a rosją, uzależniać kontakt dwóch mocarstw od siebie, 
zarabiać na transporcie, kolejnictwie, eksporcie żywności – 
trudno sobie wyobrazić położenie bardziej uprzywilejowa-
ne. warunek jest jeden, bardzo prosty, ale teraz, po wojnie 
(pisał Omańczyk) naturalny: Pokój. (To ja ten rzeczownik 
z tej okazji piszę przez duże „P”). Jeśli przestaniemy so-
bie wygrażać, okładać się pięściami, to okaże się, że mamy 
wspaniałych sąsiadów.

WCZORAJ, W PASKUDNĄ POGODĘ, MOKRY 
ŚNIEG Z WIATREM, podreptałem na pocztę nadać 
książkę do Kalisza, dla Jędrzejaków. więcej nie wyjdę, po-
stanowiłem. Okazało się jednak, że trzeba wyjść, jesteśmy 
umówieni, ja i Maciek, z Martą Klubowicz i jej partnerem, 
w gruzińskiej restauracji rusiko. Marta, poetka i aktorka, 
grała Finkę, czyli tytułową Mgiełkę, w telewizyjnym filmie 
zrealizowanym dziesiątki lat temu przez Juliusza Janickiego. 
„Cudowna rola” – miała powiedzieć Maćkowi, z którym 
komunikuje się na Facebooku. 

Dzwoni pani Marta, że Gruzini nieczynni, korzystają 
ze świątecznego urlopu. wypatrzyła na Mokotowskiej bar 
Przegryź, tam będzie na nas czekać.

ile lat nie widzieliśmy się z Martą? Chyba ze 30. Dla nie-
go przyniosłem Nowolipie po niemiecku, wyd. reclam Ver-
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lag. („reclam” to nazwisko – nie reklama!), wpisuję po nie-
miecku dedykację, mówię: „You are not obliged to read 
it” – nie, nie – on na to – będzie czytać, jeszcze dzisiaj, całą 
noc. z Martą przechodzimy na ty, Fred (tak ma pan Apke 
na imię) zagląda do tekstu i wybucha śmiechem (pewnie 
natrafił na dowcip mojego brata Hipka) – Marta pyta: do-
bry przekład? – świetny, zapewnia Fred. zamawiamy ka-
rafkę czerwonego wina, pić będziemy tylko my z Martą, 
Fred woli nie próbować, polska policja nie jest dla niego 
zbyt łaskawa.

Oni i Maciek wybierają jakieś sałaty, ja zamawiam ru-
skie pierogi. Marta się rozczula – jej matka robiła cudowne 
pierogi – mama ze Lwowa? – tak, ze Lwowa – to ja trochę 
o tym, że przed wojną, na nowolipiu przynajmniej, nie zna-
łem pierogów ruskich, poznałem je dopiero na wsi polsko- 
-ukraińskiej, w Kozłowie, w którym mieszkałem, pracując 
przy budowie drogi Lwów-Kijów. 

z Fredem kontakt okazał się łatwy, czytamy i lubimy to 
samo. On też uważa, że powieści Henryka Manna o Hen-
ryku iV są wspaniałe. i też bardzo ceni Alice Munro. Pa-
da nazwisko Hansa Fallady. Tak, przyznaje Fred, Każdy 
umiera w samotności to powieść wielkiego talentu. Mam 
po niemiecku jego przedwojenny bestseller Kleiner Mann, 
Was Nun?, polski tytuł świetny: I cóż dalej, szary człowie-
ku? wspominamy Liona Feuchtwangera i przejmującą po-
wieść Arnolda zweiga Topór z Wandsbek. Mann Heinrich 
nie dostał nobla, bo po wojnie, po powrocie z Kalifornii, 
wybrał nrD. „Dziś by dostał nobla właśnie za to”, Akade-
mia poszła bardzo na lewo. no, ale Tomasz Mann, wyklina-
ny przez niektórych niemców, bo przemawiał do nich pod-
czas wojny z „Głosu Ameryki”, osiadł jednak w szwajcarii. 
Fred podziwia, że mam trzy tomy listów Tomasza Man-
na – wyszły po polsku? – tak, wyszły! w Czytelniku. On 
ich nie zna. więc opowiadam mu o bardzo pouczającym 
spotkaniu w Kalifornii Tomasza Manna z Arturem rubin-
steinem. Porozumiewamy się po angielsku i Fred tłumaczy 
Marcie naszą rozmowę na niemiecki. są ze sobą już 15 lat. 
„To paradoks” – powiada Marta – „że przeczytam twoje 
«nowolipie» po niemiecku”. Fred dowiaduje się, że napi-
sałem biografię Montaigne’a. „Ach, Montaigne” – wzdycha 
Marta. „Przyślę ci go”. Kiedy wspominam Boya-Żeleńskie-
go, Fred potakuje: „Tak, Boy-Żeleński” – zna to nazwisko, 
pewnie jako pisarza rozstrzelanego przez niemców. 

Fred nagle, ni stąd, ni zowąd, można powiedzieć, py-
ta, czy interesuje mnie piłka nożna. Chwalę się, że znałem 
jeszcze przed wojną niemiecki klub schalke 04. – „w nim 
gra moja córka!” – wykrzykuje Fred. „Jest w młodzieżowej 
żeńskiej kadrze narodowej!”. „w schalke grał wilimowski. 
znasz to nazwisko?” – pytam. Jak to, czy zna! Był, mówi, 
najlepszym piłkarzem polskim, a potem najlepszym piłka-
rzem niemieckim. i teraz rozmawiamy o golach wilimow-
skiego. Trzy, cztery gole na meczu – to była jego norma. „na 
moich spotkaniach autorskich jestem dla jednych z publicz-
ności pisarzem, który rozmawiał z Tuwimem, dla innych 
tym, który widział g r a j ą c e g o wilimowskiego”.

Przedtem Marta informuje mnie o pisarzu, którego płyt-
kę z utworami przez nią czytanymi mi przysłała. na okładce 
przystojny sympatyczny młody człowiek. Jerzy Kozarzew-
ski. skazany trzykrotnie na karę śmierci – życie uratował 
mu Julian Tuwim: wyprosił u Bieruta ułaskawienie dla mło-
dego poety. wspominam innych, których ułaskawienie wy-
prosił Tuwim u Bieruta (np. zaprzyjaźnionego z kręgiem 
„wiadomości Literackich” płk. wacława Lipińskiego, był 
u boku starzyńskiego podczas oblężenia warszawy, często 
zwracał się do nas przez radio; po wojnie wrócił z węgier 
z raczej samobójczym planem zorganizowania nowej kon-
spiracji, stąd ta kara śmierci; wdowa po nim, p. Lipińska, by-
ła naszą sąsiadką w Al. Ujazdowskich, w małym M2, rena 
się z nią zaprzyjaźniła, dostała od p. Lipińskiej nóż i widelec 
ze staroświeckiego kompletu). Prosił Tuwim, wciąż o kogoś 
prosił, Bierut ulegał, aż w końcu wkroczyli ubecy: „Panie 
Tuwim, niech się pan odp*** od towarzysza Bieruta!”. 

w książce Anny Bikont Sendlerowa, którą teraz podczy-
tuję, jest przypis: „Alina Margolis-edelman [którą odwie-
dziłem na prośbę edelmana w Paryżu – J.H.], opowiada-
ła mi, że kiedy ukrywała się u pary znanych architektów 
warszawskich, słuchała, jak wzdychają: – szkoda, że nie ma 
tam (w płonącym getcie!) Tuwima”. Musieli to być endecy, 
czciciele eligiusza niewiadomskiego, zabójcy narutowicza. 
nienawidzili Tuwima nie tylko jako Żyda, mistrza polskie-
go słowa, ale przede wszystkim jako autora wiersza Pogrzeb 
prezydenta Narutowicza. „Krzyż mieliście na piersi, a brau-
ning w kieszeni./ z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą 
w pakcie”. Tak, mieli go za co nienawidzić. nie mogli tyl-
ko przewidzieć, że Tuwim będzie prosił komunistycznego 
władcę o ułaskawienie skazanych na śmierć antysemitów. 

 
MIAŁEM NADZIEJĘ, ŻE WYMIGAM SIĘ NA 
TYCH „ŁAMACH” OD KOMENTARZY. Ale jeden 
komentarz od razu się narzuca. Pan prezydent nie propo-
nuje w swojej ustawie, by wszystkich sędziów sądu najwyż-
szego od razu zwolnić, tylko tych – taki łaskawy – którzy 
kończą 65 lat. Przejdą w „stan spoczynku”; chyba że zwrócą 
się do niego z prośbą, by zgodził się na dalsze orzekanie.

Otóż według mnie powinna sprawa wieku być potrak-
towana odwrotnie, niż chce Pis: sędzią sn może być tylko 
ktoś, kto s k o ń c z y ł 65 lat! no, zgódźmy się na 60. wte-
dy możemy się spodziewać, że ten sędzia to człowiek z do-
świadczeniem – sądowniczym i życiowym. Ktoś, kto zdążył 
poznać ludzi, ich perypetie, zna państwo i nieco świata.

Kołacze się tam w górze bardzo oryginalny pomysł: jeśli 
upragniona ustawa nie zgadza się z konstytucją, to zmieńmy 
konstytucję, dostosujmy ją do ustawy. nie uda się – partie 
opozycyjne będą przeciw. no to zredagujmy tak sprytnie 
te ustawy, żeby mogły funkcjonować. A konstytucja będzie 
spać niebudzona.

W „MAGAZYNIE ŚWIĄTECZNYM GW” List otwar-
ty do prezydenta Andrzeja Dudy. Podpisany: stanisław 
Aronson, żołnierz AK, ranny w powstaniu warszawskim, 
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członek organizacji nie, mieszka w izraelu, odznaczony 
w 2007 r. przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandor-
skim Orderu OP. Pisze do prezydenta już po raz drugi – na 
poprzedni list nie dostał odpowiedzi. O czym pisze walecz-
ny Aronson? Co go wzburzyło? „Jako żołnierz Kedywu AK 
(czyli tak jak Likiernik, który nie jest tak naiwny i patetycz-
ny jak p. Aronson) i organizacji nie mam prawo i obowią-
zek wypowiedzieć się stanowczo przeciwko kultowi żołnie-
rzy wyklętych”. Tworzy się alternatywną historię, która jest 
zwyczajnym „kłamstwem”. Jednak w tym liście, prawdzi-
wym, gdy idzie o fakty i pobudki polityczne, nacisk położo-
ny jest na to, że buduje się ten mit teraz, „kiedy odchodzi już 
pokolenie Armii Krajowej i Państwa Podziemnego”. (Dla 
mnie dziwne jest to, że p. Aronson, tam w izraelu, nie ma 
innych zmartwień, tylko zajmować się honorami należnymi 
Armii Krajowej. szczęśliwy człowiek…).

Aronson? wymyśliłem kiedyś postać o takim właśnie 
nazwisku, co więcej, mój Aronson był też bohaterem wo-
jennym, chociaż nie „Państwa Podziemnego”, ale jednym 
z przywódców powstania w getcie. w Milczącym między 
nami stara, wybitna aktorka Teatru Żydowskiego, ester Bie-
lawska, przyjechała z rosji do Polski, bo wmówiła sobie, 
że Bielawski, który walczył w getcie, to jej mąż, poeta za-
brany od niej którejś nocy przez nKwD. (Ma ona częścio-
wo biografię nadieżdy Mandelsztam). Ten warszawski Bie-
lawski, przekonują ją, naprawdę nazywa się Aronson i jest 
teraz lekarzem w izraelu. Tak, możliwe, na to ona, zmienił 
nazwisko. nagle wiadomość: doktor Aronson przyjeżdża 
do warszawy na jakąś konferencję, będzie pani mogła się 
z nim spotkać. To by był koniec iluzji! i pani estera woła: 
„Aronson – śmaronson! Ja wiem swoje. Mój Bielawski wal-
czył w getcie, nie ma go, bo zginął”.

Ciekawe, czy p. Aronson z Kedywu słyszał kiedyś o Aron-
sonie z powieści, który jako Bielawski walczył w getcie.

 
W TYM SAMYM NUMERZE ROZMOWA Z AN-
DRZEJEM STASIUKIEM. Jest, jak wielu innych, którzy 
uważają, że przeżyli 25 świetnych lat, przygnębiony, choć 
stara się to przemóc. „To nie jest zły kraj, żyje w nim wie-
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lu wspaniałych ludzi, którym próbuje się wmówić, że nie 
są z tego narodu […] Do władzy doszła armia miernot, oni 
wszyscy wiedzą, że nie nadają się do tych funkcji”. i to jest 
ich „straszny dramat”. Myślę, że stasiuk się myli – oni są 
przekonani, że n a d a j ą się do tych funkcji, są świetni, naj-
lepsi – i to jest „straszny dramat”, ale nie ich, dramat pań-
stwa. Potwierdza to wniosek samego stasiuka: „Od pew-
nego czasu mam wrażenie, że w tym narodzie drzemie 
gen samozagłady”. Coś podobnego wyraził 30 lat temu 
Adolf rudnicki: Polacy mają w sobie jako naród „instynkt 
samobójczy”.

szkoda, że na opinię Aleksandry Pawlickiej, że „władza 
ludu poprawia temu ludowi samopoczucie”, stasiuk przy-
wołuje twierdzenie Lenina, że „rządzić może nawet kuchar-
ka”. Otóż Lenin palnął to p r z e d rewolucją, w „szalonym 
okresie smolnego” (według jego własnych słów), kiedy pisał 
broszurę Państwo i rewolucja, pracę, której później, kiedy by-
ło już porewolucyjne państwo, się wyparł. „Potrzebni nam 
spece!” – przemawiał. i trzeba im dobrze płacić. „nie umie-
my produkować!”. (Patrz Bruliony profesora T.).

DZWONIŁA P. BARBARA SZAJEWSKA, PROFE-
SOR. Czy ją kojarzę? Ależ tak, była z mężem, profesorem 
(już nieżyjącym), na kolacji u irki Kowalik. Ona też w spra-
wie tego wywiadu. z jednym tylko moim stwierdzeniem się 
nie zgadza… Kiedy wyrażam pewność, że nie będzie wojny. 
nie podejmuję dyskusji. Pożyjemy, zobaczymy. wojny nie 
będzie? To co będzie? Mistrzo-
stwa świata w piłce nożnej. 

Fragmenty najnowszej książki  
Józefa Hena pt. Ja,deprawator, która 

ukaże się wkrótce nakładem 
wydawnictwa Sonia Draga
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1918-2018 
Szkolnictwo niepodległej

W stronę nowoczesnej edukacji 

Pomijając kontynuację działań sprzed 11 listopada 
1918 r., za początek państwowej polityki w tym 
zakresie należy uznać dekret naczelnika pań-
stwa z 7 lutego 1919 r. wprowadzający w Polsce 

tzw. obowiązek szkolny, którego realizacja nałożona została 
na samorząd terytorialny. Powszechny obowiązek szkolny 
zapisany został także w konstytucji marcowej (z 17 marca 
1921). Ówczesne wytyczne konstytucyjne wprowadziły 
m.in.: obowiązek nauki dla wszystkich dzieci w zakresie 
szkoły powszechnej, bezpłatność nauki w szkołach pań-
stwowych i samorządowych, obowiązek nauki religii dla 
młodzieży do lat 18 w szkołach utrzymywanych przez pań-

stwo i samorząd, wolność badań naukowych i ogłaszania 
ich wyników, prawo każdego obywatela do założenia i pro-
wadzenia szkoły lub zakładu wychowawczego pod nadzo-
rem organów administracji szkolnej. zasady te, z wyjątkiem 
bezpłatności nauki w szkolnictwie średnim, zostały przyjęte 
przez konstytucję kwietniową (1935).

W okresie międzywojennym nastąpiło scalenie i spol- 
szczenie trzech różnych systemów edukacyjnych na te-
rytorium II RP. na łamach 13. tomu Wielkiej Ilustrowa-
nej Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa Gutenber-
ga z 1931 r. w haśle Polska czytamy: „różny był przede 

Gmach VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV, jednej z najstarszych szkół średnich w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 38
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Lech Królikowski
Budowa materialnych podstaw państwa była jedną z głównych trosk władz wskrzeszonej 
Rzeczypospolitej. Równie ważny był rozwój edukacji i oświaty. W 1918 r. w Warszawie 
ok. 40procent ludności w wieku szkolnym było analfabetami, a w 1921 r. analfabeci nadal 
stanowili 26 procent ogółu mieszkańców miasta. Na terenach byłej Kongresówki oraz na 
wschód od Bugu było jeszcze gorzej. Twórcy II RP nie mieli złudzeń co do cywilizacyjnego 
zapóźnienia odbudowywanego państwa. Równolegle z najpilniejszymi działaniami natury 
politycznej, wojskowej i gospodarczej budowano zatem podstawy polskiego szkolnictwa 
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1 września
 „Kurier warszawski” podniósł sprawę rewindykacji pol-

skich dóbr kultury wywiezionych do rosji. Autorem ob-
szernego tekstu był dr Piotr Bańkowski, historyk litera-
tury i archiwista. w latach 1927-1934 będzie on mocno 
zaangażowany w sprawy rewindykacji polskich zabytków 
z zsrr. 
 Eugeniuszem Onieginem i debiutem Hanny Kuncewi-

czówny (Tatiana) na stołecznej scenie rozpoczął się sezon 
w Operze warszawskiej.
 naczelnik milicji poinformował komisarzy, że złodziei 

kieszonkowych złapanych na kradzieży lub poważnie 
o nią podejrzanych należy po spisaniu protokołu kierować 
do niemieckiej policji kryminalnej. 
 Początek strajku robotników piekarskich. zażądali oni 

podwyżki płac o sto procent. Piekarnie przestały wypie-
kać chleb. 
 nauczycielska komisja reemigracyjna przyjęła na Dwor-

cu Kowelskim (dziś Gdańskim) drugą grupę powracają-
cych z rosji z rodzinami nauczycieli szkół średnich, ludo-
wych, a także młodzieży akademickiej i dzieci z ochron. 
Łącznie przybyło ok. 900 osób. Przygotowano dla nich 
bursy przy ul. Marszałkowskiej 12 i ul. Kruczej 19, wielu 
jednak pozostało w barakach dla reemigrantów przy 
Dworcu Kowelskim. Organizatorem powrotu był Komi-
tet Powrotu do Ojczyzny w Moskwie. 

2 września 
 Początek roku w szkołach powszechnych i większości 

szkół średnich. wiele nowo zakładanych szkół otwiera-
nych jest w kolejnych tygodniach września. Prasa podkre-
ślała, że będzie to ciężki rok dla uczniów. Brakowało po-
mocy szkolnych i podręczników. Czesne za naukę 
w większości szkół zostało znacznie podniesione. 

 Otwarcie państwowej szkoły budowlanej w war-
szawie.
 runęła ściana w trakcie rozbiórki murów spalonego 

w 1915 r. przez cofających się rosjan Dworca Petersbur-
skiego. Przygniotła 18-letniego robotnika Franciszka 
skibińskiego. 

3 września 
 z powodu strajku pracowników piekarskich oficjalnie 

nie pracują wszystkie piekarnie. rozmowy ze strajkujący-
mi nie przynoszą rezultatu. Miasto ma jeszcze w składni-
cach pewne zapasy chleba kartkowego, potajemnie działa 
też kilka piekarni. Prasa instruuje czytelników, jak wypie-
kać chleb w domu. Jednocześnie do pracy w piekarniach 
wydział zaopatrzenia Miasta werbuje reemigrantów 
z rosji.
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18 Kalendarium
Warszawa we wrześniu 1918 r.

wszystkim stosunek szkolnictwa średniego do elementar-
nego, a raczej nie istniał on zupełnie w systemie szkolnym 
niemieckim i rosyjskim, gdzie szkoły średnie miały własne 
klasy wstępne i przedwstępne, stając się przez to zupełnie 
niezależnemi od organizacji i programów szkół elemen-
tarnych. Tylko w byłej Galicji szkoły średnie opierały się 
na czteroklasowej szkole elementarnej. Także wiek szkol-
ny i trwanie przymusu szkolnego były rozmaite. w byłej 
niemieckiej części wiek szkolny zaczynał się w piątym lub 
szóstym roku życia, w Galicji w szóstym, a w Kongresówce 
w siódmym roku życia”. w haśle Szkolnictwo w tejże Ency-
klopedii zaś czytamy: „Jakkolwiek nie ma ustawy o ustro-
ju szkolnictwa, to jednak rozporządzenia ministerstwa 
przyjmują jako zasadę siedmioletnią szkołę powszechną 
i pięcioletnie gimnazjum […]. w praktyce istnieją ośmio-
klasowe gimnazja, w teorii są one pięcioklasowe i opierają 
się na szkole powszechnej. […] wprowadzono następują-
ce zasadnicze typy szkoły średniej: klasyczny i matema-
tyczno-przyrodniczy, ponadto typ kompromisowy hu-
manistyczny i typ próbny neohumanistyczny z językami 
nowożytnymi zamiast klasycznych, jako koncesję dla ko-
mercjalnego wykształcenia”. 

Budowa jednolitego państwowego systemu oświatowe-
go w ii rP skutecznie realizowana była dopiero na pod-
stawie ustawy o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r., 
opracowanej pod kierunkiem ministra Janusza Jędrzejewi-
cza. Przyjęto w niej, że polski system szkolny – najogólniej 
rzecz biorąc – dzieli się na trzy rodzaje szkół: powszechne 
(podstawowe), średnie i wyższe. wprowadzono czterolet-
nie gimnazjum, do którego przyjmowani byli uczniowie 
po ukończeniu sześciu klas szkoły powszechnej, oraz dwu-
letnie liceum. Utworzono także szkoły zawodowe na po-
ziomie gimnazjum i liceum. 

Samorząd Warszawy w okresie międzywojennym ło-
żył na oświatę znaczne kwoty. wydatki te zajmowa-
ły w budżecie zazwyczaj trzecie miejsce (pierwsze na-
leżało do ochrony zdrowia, drugie – do inżynierii 
miejskiej). Przykładowo w roku budżetowym 1927/28 
przy budżecie wynoszącym 76 424 779 zł na oświa-
tę przeznaczono 10 180 015 zł, tj. 13,30% budżetu.  

Zabudowania Gimnazjum I Męskiego im. gen. Józefa Sowińskiego  
przy ul. Rogalińskiej 2, proj. Mikołaj Tołwiński i Tadeusz Tołwiński, lata 20. XX w.
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z tych pieniędzy miasto łożyło na utrzymanie 179 szkół 
powszechnych (bez kosztów personelu pedagogicznego 
opłacanego z budżetu państwa, ale z dobrowolnym dodat-
kiem komunalnym), 35 szkół zawodowych i dokształca-
jących, 2 szkół rzemieślniczych, 3 szkół rękodzielniczych, 
57 przedszkoli oraz 5 gimnazjów. Do tego dochodziły 
wydatki na pozaszkolną oświatę dorosłych, szkołę sztuk 
zdobniczych, szkołę rękodzielniczą, a także na stypendia 
i subsydia. Państwowe gimnazja były niezależne od miasta 
i finansowane w pełni z budżetu państwa.

według Sprawozdania prezydenta m.st. Warszawy Ste-
fana Starzyńskiego za okres od 3 III 1934 do 23 II 1939 
w warszawie: „[…] szkół średnich było w 1936/37 r.: pań-

stwowych 16, miejskich 5, prywatnych 79, razem 100. 
szkoły średnie liczyły 787 oddziałów. Liczba uczniów 
w roku 1936/37 wynosiła ogółem 27 644, w tym chłop-
ców 13 672, dziewcząt 13 972. Uczniów w szkołach pań-
stwowych było ogółem 6778, miejskich 2128, prywatnych 
18 738. wydano w 1936/37 r. 2109 matur, w tym w szko-
łach państwowych 577, miejskich 133, prywatnych 1399”. 

Trzy z gimnazjów państwowych zajmowały budynki 
dawnych gimnazjów rosyjskich, w tym jedno – Gimna-
zjum im. Królowej Jadwigi – budynek gruntownie prze-
budowany i rozbudowany. Tylko gimnazjum państwowe 
im. stefana Batorego (w roku szkolnym 1930/31) zajmo-
wało budynek specjalnie dla niego wzniesiony w okresie 
międzywojennym. Fakt ten przez wiele lat był wyróżni-
kiem placówki, a w połączeniu z lokalizacją w najlepszej 
dzielnicy wpływał na elitarność szkoły.

W 1938 r. w Warszawie było 16 państwowych gimnazjów 
i liceów, w tym 8 męskich. w stosunku do roku szkolne-
go 1930/31 przybyło Państwowe Gimnazjum i Liceum 
im. Marii skłodowskiej-Curie przy ul. Kawęczyńskiej 12 
oraz założone w 1935 r. Państwowe Gimnazjum i Liceum 
im. Aleksandry Piłsudskiej przy pl. inwalidów 10. Gim-
nazjum Poniatowskiego przeniosło się z ul. złotej 53 do 

Źródła: Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/31, red. M. Falski, warszawa 1933, s. 468-478;  
r. Marcinkowski, Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, warszawa 2003, passim

W gmachu przy ul. Noakowskiego 6 (niższy budynek po lewej stronie kadru) 
mieściło się u progu niepodległości Gimnazjum Państwowe im. Stanisława 
Staszica; na zdjęciu budynek zniszczony w wyniku działań wojennych
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Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Uwagi

1 Gimnazjum Państwowe im. Marii Konopnickiej ul. św. Barbary 4 oraz ul. Targowa 63 Budynek przy ul. św. Barbary 4 istnieje (kamienica sióstr Tołwińskich, wzniesiona w latach 1901-1903  
wg proj. Mikołaja Tołwińskiego), podobnie — kamienica przy ul. Targowej 63

2 Gimnazjum Państwowe im. Króla Władysława IV ul. Jagiellońska 38 Budynek istnieje

3 Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Czackiego ul. Kapucyńska 21 Budynek szkolny (zniszczony w toku działań wojennych) istniał na końcu „ślepej” ulicy Kapucyńskiej, 
w miejscu, w którym obecnie przechodzi odcinek Trasy W-Z (jest kamień pamiątkowy)

4 Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Reytana ul. Książęca 4 W miejscu budynku (d. hotel National) stoi obecnie gmach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych

5 Gimnazjum Państwowe im. Klementyny 
Hoffmanowej ul. Marszałkowska 122 Budynek nie istnieje. Znajdował się na południowo-wschodnim narożniku Marszałkowskiej i Sienkiewicza, 

w miejscu późniejszego DT Junior

6 Gimnazjum Państwowe im. Emilii Plater ul. Mazowiecka 12 Ocalał fragment budynku, który dziś wtopiony jest w nową zabudowę

7 Gimnazjum Państwowe Żeńskie im. Narcyzy 
Żmichowskiej ul. Mokotowska 61 Kamienica wzniesiona w latach 1910-1912, zapewne wg proj. Mariana Kontkiewicza, przetrwała wojnę. 

Obok bramy pamiątkowa tablica poświęcona Gimnazjum im. N. Żmichowskiej

8 Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego ul. Myśliwiecka 6 Budynki istnieją

9 Gimnazjum Państwowe im. Juliusza Słowackiego ul. Nowowiejska 21 Budynek nie istnieje. Znajdował się w narożniku Nowowiejskiej i Polnej

10 Gimnazjum Państwowe im. Stanisława Staszica ul. Polna 60 (ob. ul. Noakowskiego 6) Budynek istnieje. Liceum im. S. Staszica mieści się obecnie przy ul. Nowowiejskiej 37A

11 Gimnazjum Państwowe im. Adama Mickiewicza ul. Sewerynówka 4 Budynek istnieje, służy celom szkolnym

12 Gimnazjum Państwowe im. Królowej Jadwigi ul. Wiejska 23 Znaczna część budynku nie istnieje. W tym miejscu obecnie pomnik Wincentego Witosa

13 Gimnazjum Państwowe im. Joachima Lelewela ul. Złota 53 Budynek nie istnieje; znajdował się vis-a-vis obecnego hotelu Holiday Inn

14 Gimnazjum Państwowe im. Józefa Poniatowskiego ul. Złota 53 Budynek nie istnieje; znajdował się vis-a-vis obecnego hotelu Holiday Inn

Gimnazja państwowe w Warszawie w roku szkolnym 1930/31
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 Ministerstwo spraw wewnętrznych Królestwa Polskie-
go opracowało projekt ustawy o użytkowaniu herbu pań-
stwa polskiego. 
 Baron Leopold Kronenberg przekazał 15 tys. marek na 

pomoc dla Polaków – jeńców w niewoli niemieckiej. 

4 września 
 Do warszawy powrócił z rosji Jan Bąkiewicz, przed 

1915 r. wiceprezes rady Towarzystwa Higienicznego. 
 Kolejne ograniczenia w kursowaniu tramwajów. Unie-

ruchomiona została linia nr 14: Mokotów-Muranów. 
 Trwają rokowania Miasta ze strajkującymi robotnikami 

piekarskimi. Do strajku włączyły się okupacyjne władze 
niemieckie. Generalny gubernator wydał rozkaz podjęcia 
pracy przez robotników piekarskich najpóźniej do 
godz. 7 rano 5 września. „niestosowanie się do tego roz-
kazu karane będzie więzieniem i karą pieniężną do 10 tys. 
marek” – można było przeczytać na obwieszczeniach. 
 Programem nr 23, który potem uznany został za jeden 

z dotychczas najlepszych, rozpoczął nowy sezon teatr 
sfinks. Pojawił się w nim nieznany dotąd artysta – Mi-
chał Feiertag, o pseudonimie scenicznym znicz. 

5 września 
 Magistrat wpłynął na uruchomienie 8 spośród 24 straj-

kujących piekarni. 
 Kino sfinks pokazało dramat historyczny własnej pro-

dukcji pt. Carska faworyta – o kochance Mikołaja ii, Po-
lce, Matyldzie Krzesińskiej. zdjęcia do filmu kręcono 
w Łazienkach. 

6 września 
 Dzięki piekarzom reemigrantom pracę podjęła dziewią-

ta piekarnia. Od godz. 17 chleb kartkowy sprzedawany 
był w 25 składnicach. Od rana ustawiały się przed nimi 
gigantyczne kolejki.

7 września 
 sąd ogłosił wyrok w obserwowanym przez prasę proce-

sie w sprawie systematycznego okradania pałacu hr. Prze-
ździeckich przy ulicy Foksal przez kamerdynera i jego cór-
ki. Kamerdynera skazano na półtora roku więzienia, jego 
córkę na dwa miesiące, a żonę stróża na cztery miesiące. 
 robotnicy piekarscy w większości warszawskich piekar-

ni nadal strajkują. wydział zaopatrzenia Miasta urucha-
mia kolejne punkty sprzedaży mąki. 
 Księża marianie otworzyli w klasztorze pokamedulskim 

na Bielanach ośmioklasowe gimnazjum filologiczne wraz 
z internatem. 

własnego budynku przy ul. Lisa-Kuli 5, a Gimnazjum im. 
Juliusza słowackiego – do własnego budynku przy ul. wa-
welskiej 46. w 1938 r. powstało XVii Gimnazjum Pań-
stwowe (bez patrona w nazwie), ulokowane w budynku 
szkolnym przy ul. Polnej 46A.

Opublikowany przez resort oświaty raport Mariana Fal-
skiego o stanie oświaty w roku szkolnym 1930/31 wska-
zuje m.in. na ogromne dysproporcje w geograficznym roz-
kładzie warszawskich ogólnokształcących szkół średnich. 
z danych zawartych w opracowaniu wynika, że na 100 
szkół średnich (28 680 uczniów) na terenie m.st. warsza-
wy tylko 7 znajdowało się na prawym brzegu wisły (Tar-
gowa 63, Białołęcka 36, Jagiellońska 38, Kępna 17, Kawę-
czyńska 49, Konopacka 4, szeroka 5). w szkołach tych 
uczyło się 1767 uczniów, co stanowiło 6,2% wszystkich 
uczniów ogólnokształcących szkół średnich warszawy.

Pod koniec okresu międzywojennego własne budynki 
szkolne w warszawie miało sześć państwowych średnich 
szkół męskich (Batorego, Poniatowskiego, Czackiego, 
władysława iV, staszica i Mickiewicza), cztery państwo-
we średnie szkoły żeńskie (Królowej Jadwigi, słowackiego, 
Aleksandry Piłsudskiej, skłodowskiej-Curie), trzy samo-
rządowe średnie szkoły (przy ulicach: Odrowąża, roz-
brat, rogalińskiej), siedem prywatnych średnich szkół 
męskich i cztery prywatne średnie szkoły żeńskie – łącz-
nie 24 szkoły. 

Źródła: J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i pra-
wa polskiego, wyd. iV, warszawa 1997; H. Dehnelowa, Wykaz szkół śred-
nich, ogólnokształcących i zawodowych m.st. Warszawy i Okręgu Szkolnego 

Warszawskiego, warszawa 1938; M.M. Drozdowski, Starzyński, warszawa 
2006; H. Kiepurska, Tajna oświata drugiej połowy XIX w., [w:] Szkolnictwo 

i oświata w Warszawie, warszawa 1982; B. Kuźmiński, Pierwsza żeńska… 
Szkoła im. Królowej Jadwigi w Warszawie, warszawa 1982; s. Łoza, Szkice 
warszawskie, warszawa 1958; Warszawskie średnie szkoły ogólnokształcące 

w latach 1918-1939, warszawa 1991

Lech Królikowski – wykładowca akademicki, profesor, dziennikarz, 
członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, były prezes Towarzystwa 

Przyjaciół Warszawy, autor książek, m.in. Bitwa Warszawska 1920, 
Twierdza Warszawa, Szkolnictwo dawnej Warszawy: rzecz o korelacji 

między rozwojem miasta a szkolnictwem (od połowy XVII wieku do 
wybuchu drugiej wojny światowej)

Gimnazja miejskie w Warszawie w roku szkolnym 1930/31

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły Uwagi

1 Gimnazjum I Miejskie im. gen. Józefa 
Sowińskiego ul. Młynarska 2 Obecnie ul. Rogalińska 2. Budynek 

istnieje

2 Gimnazjum II Żeńskie Magistratu ul. Hoża 27 Budynek istnieje

3 Gimnazjum III Męskie Magistratu ul. E. Plater 8 Budynek istnieje

4 Gimnazjum IV Męskie Magistratu ul. Szeroka 5 Budynek istnieje

5 Gimnazjum V Męskie Magistratu ul. 3 Maja 18
Budynek nie istnieje, w tym miej-
scu obecnie parking przed PKP 
Warszawa-Powiśle

6 Szkoła Ogólnokształcąca Męska 
Magistratu Białołęka 36 Budynek istnieje

Źródła: Szkoły Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/31…; 
r. Marcinkowski, Ilustrowany atlas…
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w dobie nocy apuchtinowskiej, kiedy dąże-
nia urzędników carskich z Konstantym 
Apuchtinem stojącym na czele warszaw-
skiego Okręgu naukowego zmierzały do 

bezwzględnej rusyfikacji szkolnictwa warszawskiego, woj-
ciech Górski założył – w 1877 r. – czteroklasową szkołę real-
ną z językiem rosyjskim jako wykładowym. wcześniej praco-
wał on w prywatnej placówce Augustyna szmurły – rektora 
szkoły Głównej. stworzona przez Górskiego instytucja mie-
ściła się w zakładzie naukowo-wychowawczym przy ulicy 
nowolipki, róg Dzielnej. zajmowała lokal po dawnej szko-
le kształcącej synów właścicieli ziemskich, ubożejących po 

roku 1863. Dobrze funkcjonująca szkoła realna ostatecznie 
przeniesiona została na ul. Daniłowiczowską 4. 

Górskiemu przyświecała idea kształcenia młodzieży 
męskiej wydalanej ze szkół rządowych. Usuwanie uczniów 
z placówek szkolnych było nierzadką praktyką w popo-
wstaniowej warszawie. Pokolenie ciemiężone przez za-
borcę praktykami znanymi z Syzyfowych prac wyznawało 
niepodległościowe wartości. nowa warszawska placówka 
była pogotowiem ratunkowym, jak mówili o niej ucznio-
wie będący ofiarami carskich represji. szkoła nie miała 
praw rządowych, a w dodatku była „bielmem na głazach” 
(na oczach) Apuchtina – jak on sam o niej mówił. Tylko 

Budziciel wolności i jego szkoła
Adrian Sobieszczański
W dorobku uznanego pedagoga znajdujemy przesłanie nauczycielskiej pracy – 
jakże bliskie ideałom odradzającej się Rzeczypospolitej oraz wyzwaniom stawianym 
przed edukacją w roku 1918, który był jednocześnie 41. rokiem funkcjonowania założonej 
przez Wojciecha Górskiego szkoły

liceum Wojciecha Górskiego było szkołą m.in. prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
prof. Stanisława lorentza, Mieczysława Karłowicza, Wacława Berenta, 
Stanisława Dubois, Eryka lipińskiego, Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, Karola 
Małcużyńskiego, Szymona Kobylińskiego, Krzysztofa Zanussiego…

Wojciech Górski przy pracy; na biurku niezbędne rekwizyty dyrektora szkolnej placówki: kałamarze, przyciski do papieru, suszka...
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8 września 
 Prezydent warszawy Piotr Drzewiecki odsłonił tablicę 

upamiętniającą założyciela szpitala Dzieciątka Jezus – 
księdza Gabriela Baudouina. Tablicę, wykonaną przez 
Czesława Makowskiego, wmurowano przy wejściu do 
głównego gmachu szpitalnego (dziś nieistniejącego). 

9 września 
 rada regencyjna zaproponowała Janowi Kucharzew-

skiemu objęcie stanowiska premiera i sformowanie prze-
zeń nowego rządu.
 Komisja miejska z prezydentem Piotrem Drzewieckim 

dokonała objazdu przedmieść włączonych do warszawy 
w 1916 r. celem oceny pustych obszarów, na których Mia-
sto mogłoby podjąć w przyszłości budowę domów 
mieszkalnych. 
 Podano informację o przypadkach zachorowań na cho-

lerę w Chełmnie. Aby nie dopuścić do rozszerzania się 
choroby, ustanowiono nadzór lekarski nad reemigranta-
mi wracającymi z rosji do warszawy.
 Koniec strajku piekarzy. Polski związek zawodowy ro-

botników Piekarskich uznał go za nieudany i wezwał pie-
karzy do powrotu do pracy. 
 niespodzianka w Mirażu. zamiast nowego programu 

wznowiono rewię z początku lata Na warszawskiej plaży, 
uzupełnioną o kilka nowych piosenek. Premiera nowego 
programu w Czarnym Kocie.

10 września
 Magistrat podał wykaz zachorowań na niektóre choro-

by zakaźne w ostatnim tygodniu sierpnia: nowych wy-
padków ospy nie zanotowano, na odrę zachorowała jedna 
osoba, na szkarlatynę – 2, dur brzuszny – 23, dur plami-
sty – 34, dezynterię – 20, dyfteryt – 8. O przypadkach 
zachorowań na grypę zwaną hiszpanką lub ukrainką, roz-
lewającą się po całej europie i docierającą już do warsza-
wy, prasa nie informowała. 

11 września
 Do warszawy dotarła wiadomość z rosji o rozstrzela-

niu przez władze bolszewickie działaczy polskich – braci 
Józefa i Mariana Lutosławskich. Marian, inżynier, był wi-
ceprzewodniczącym stowarzyszenia Techników Polskich 
w rosji. rząd i rada regencyjna za pośrednictwem władz 
niemieckich wyraziły głębokie oburzenie i złożyły protest 
na ręce rady Komisarzy Ludowych w Moskwie. w na-
stępnych dniach w kościołach warszawskich odprawiane 
były msze święte w intencji zamordowanych. 
 Tłumy przed nowościami. zaczęto sprzedaż biletów na 

pierwsze przedstawienie Targu na dziewczęta z Lucyną 
Messal. 
 na pięciu stacjach kolejek dojazdowych do warszawy 

ustanowiono nadzór nad przybywającymi do warszawy 
podróżnymi. sanitariusz i sanitariuszki wyłapywali z tłu-
mu brudne osoby i kierowali je do przymusowej kąpieli. 
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dyplomatyczna postawa Górskiego powodowała, że szkoła 
opierała się zakusom zaborcy.

Kiedy potrzeba nowego gmachu dla szkoły stała się 
paląca, wojciech Górski kupił od salomona Lewentala 
parcelę na tyłach nowego Światu, przy wytyczanej uli-
cy Hortensji, na terenie dawnego ogrodu stopczyka – za 
niebagatelną kwotę 27 300 rubli. Projektantami budynku 
szkoły byli Józef Pius Dziekoński i Artur Goebel. Koncep-
cja obiektu została wyłoniona w wyniku konkursu rozpi-
sanego w czasopiśmie „Kłosy”. Kierowana przez Górskie-
go instytucja przeniosła się do nowej siedziby w 1883 r.

w roku szkolnym 1906/07, po doświadczeniach straj-
ku z 1905 r. oraz ustępstwach władz, na fali presji wywar-
tej przez społeczeństwo na Komitet Ministrów, udało się 
Górskiemu utworzyć ośmioklasową szkołę filologiczną 
z wykładowym językiem polskim. Placówka wkraczała 
w nowy etap swojego istnienia, który nie zmienił się do 
1918 r.

Za sukcesem mężczyzn często stoją kobiety, niejedno-
krotnie w cieniu. nie inaczej było w przypadku Anieli 
Górskiej, którą wojciech nazywał swoją „dzielną małżon-
ką”. nieocenione są jej zasługi związane z realizacją nowe-
go gmachu, co Górski podkreślał we wspomnieniach. Pani 
Aniela nie ograniczała się do roli żony i matki (siedmiorga 
dzieci!). Była podporą męża przy prowadzeniu pensjonatu 
dla uczniów, którym wojciech Górski zajmował się przez 
32 lata, a którego prowadzenie wspominał jako wyczerpu-
jące, animowała życie kulturalne szkoły, opiekowała się cho-
rymi chłopcami, nadzorowała codzienne czynności w pla-
cówce czy… myła podłogi. 

wojciech Górski był człowiekiem zdającym się uważać, 
że nic poza szkołą nie istnieje. w przedstawieniach i zaba-
wach uczestniczył tylko wtedy, kiedy były one organizo-
wane dla szkoły lub przez nią. nie nosił przy sobie pienię-
dzy. Bywało, że zamawiał kawę w szwajcarskiej, po czym 
musiał uciekać, zanim kelner mu ją przyniósł. 

Przed 1914 r. istniały w Warszawie szkoły utrzymywane 
przez miasto, wyznaniowe oraz prywatne. Placówki rzad-
ko posiadały gmachy na własność – dzierżawiły budynki 
bądź wynajmowały lokale w kamienicach, które często nie 
spełniały wymogów higienicznych, nie mówiąc o edukacyj-
nych. Tymczasem szkoła wojciecha Górskiego wchodziła 
w okres niepodległości jako nowoczesna placówka z trady-
cjami oraz własnym obiektem szkolnym. Jednocześnie, wraz 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, szkoła Górskie-
go weszła w okres „pełnych praw”, jak formułował to sam 
założyciel. Dla doświadczonego pedagoga, pamiętającego 
czasy nocy apuchtinowskiej, był to okres drugiej młodości. 
Mimo zaawansowanego wieku interesował się zmianami 
w szkolnictwie i bywał na zebraniach naukowych. 

Propagowane przez Górskiego w 1919 r. postulaty zwią-
zane z organizacją szkolnictwa nie do końca pokrywały się 
z państwowymi. wybrał bowiem własną drogę, stawiając 
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na system wypracowany przez 40 lat pracy pedagogicz-
nej. Państwo zaaprobowało jego wybór. Tworzenie szkół 
dziesięcioletnich Górski postulował już w 1910 r. Ogrom-
ny nacisk w nauczaniu kładł na język polski, historię oraz 
geografię ziem polskich. w swoim programie dążył do jak 
najszybszego uzyskania przez uczniów wykształcenia ogól-
nego, co pozwalało na szybkie zdobycie zawodu, podję-
cie pracy i założenie rodziny. Program wychowania oparł 
Górski na kilku postulatach, wśród których wyróżnił wy-
chowanie katolickie, mianując patronem szkoły św. woj-
ciecha. Hymnem szkoły przez cały okres funkcjonowania 
placówki była Bogurodzica. Uczniowie odbywali piel-
grzymki do grobu patrona w Gnieźnie. 

szkoła Górskiego była idealnym miejscem do zdoby-
wania doświadczenia przez 
młodą kadrę nauczycielską. 
Dyrektor stawiał wysokie wy-
magania tak innym, jak i so-
bie oraz swoim najbliższym. 
nie tolerował spóźniania się. 
surową postawę dziadka i dy-
rektora jednocześnie podkre-
śla w swoich wspomnieniach 
wnuk Górskiego, wychowa-
nek szkoły, Jerzy Kolisko, ab-
solwent rocznika 1932/33. 
Dyrektor nie podnosił w chwilach zagniewania głosu, jego 
spojrzenie było, według wspomnień uczniów i pedagogów, 
warte więcej niż słowa. najlepiej scharakteryzował go ste-
fan wyszyński, uczeń szkoły: „siewca siejący nie tylko sło-
wem, ale i spojrzeniem”. Górskiego częściej niż uczniowie 
z równowagi wyprowadzali nauczyciele, jednak wybuchy 
gniewu dyrektora zdarzały się rzadko, a jeśli już się poja-
wiały, potrafił je tonować z niezwykłym fasonem.

ważnym aspektem życia szkoły była kultura fizyczna 
i higiena. w placówce utworzono bodajże pierwsze w war-
szawie stanowisko lekarza szkolnego. nowoczesne prak-
tyki edukacyjne szkoły wyrażały się w powołaniu samo-
rządu szkolnego służącego samokształceniu, doskonaleniu 
oraz usamodzielnieniu uczniów. szkoła rozwijała też zain-

teresowania swoich wychowanków. i tak, jeden z uczniów 
placówki, stefan wiechecki, zachęcany przez polonistę, 
zgłębiał warszawski folklor i gwarę miasta. Podobno nigdy 
nie dostał z tych prac więcej niż trzy z plusem. 

wzorem innych szkół Górski przyjmował do prowa-
dzonej przez siebie placówki uczniów z rodzin o różnym 
statusie materialnym, a wyczulony na niedostatek, udzie-
lał 25- albo 50-procentowej zniżki. najzdolniejsi mogli 
uczęszczać do szkoły za darmo. 

Górale, jak mówili o sobie absolwenci gimnazjum, utrzy-
mywali ze sobą po ukończeniu szkoły stały kontakt, po-
magali materialnie zarówno sobie, jak i uczniom aktual-
nie pobierającym naukę w szkole Górskiego. w 1926 r. 
Towarzystwo Byłych wychowanków Gimnazjum 
pw. św. wojciecha, dawniej szkoły wojciecha Górskiego, 
przyjęło statut. w 1927 r. powołano specjalny fundusz sty-
pendialny, będący chyba najtrwalszą formą upamiętnienia 
wieloletniej pracy wojciecha Górskiego. w 1933 r. To-

warzystwo udzieliło pożyczek 
na kwotę 7 tys. zł, a w 1936 r. 
– 16 tys. zł. Górale rokrocznie 
spotykali się na zjazdach absol-
wentów, w okresie świątecznym 
organizowali zabawy, z których 
dochód w całości przeznacza-
ny był na pomoc najmłodszym 
kolegom. Budowało to oczy-
wiste poczucie wspólnoty wy-
chowanków. stałym punktem 
corocznych zjazdów była uro-

czysta msza święta, celebrowana często przez Aleksandra 
Kakowskiego w warszawskiej katedrze, oraz defilada przed 
sztandarem szkoły. elementem uroczystości była też aka-
demia w Filharmonii warszawskiej, nierzadko z udziałem 
ministrów wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 
oraz zebranie Towarzystwa w budynku resursy kupieckiej. 
nie inaczej wyglądało to po śmierci dyrektora, z tym że każ-
dą uroczystość rozpoczynano od złożenia wieńców na pły-
cie grobu wojciecha Górskiego na starych Powązkach.

Obywatelskie postawy dnia codziennego górale w cza-
sie okupacji zamienili na walkę o wolność. zarówno 
w 1939 r., jak i w całym okresie okupacji wcielali w życie 
ideały wyniesione ze szkoły. wśród górali był m.in. Antoni 

Budynek szkoły Wojciecha Górskiego przy ul. Hortensji 2 (później ul. Górskiego 2)

„Naród, który nie umie pracować 
i oszczędzać, popadnie prędzej czy 
później w niewolę polityczną bądź 

ekonomiczną”. To zdanie, wypowiedziane 
przez Wojciecha Górskiego, a zapisane 

przez jego wnuka, zarazem wychowanka 
gimnazjum św. Wojciecha, odnaleźć można 
wśród dokumentów rodzinnych – pamiątek 

po Wojciechu Górskim.

Zaproszenia na zjazd z okazji 
80. rocznicy utworzenia szkoły
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 w sfinksie już 25. rewia, a z tej okazji nowy jubileuszo-
wy program złożony z 12 numerów, zatytułowany W na-
szej kochanej Warszawie. w programie debiutuje jako pie-
śniarka w tangu Szkoda słów występująca tu do tej pory 
jako baletnica Anna Ordon. w „Kurierze warszawskim” 
ukazuje się grzecznościowa pochwała: „Głosik nie- 
duży, ale miły” – tak zaczęła się wielka kariera Hanki 
Ordonówny.

12 września 
 rada stanu Królestwa Polskiego poinformowała o prze-

znaczeniu na jej siedzibę gmachu dawnej Komisji Przy-
chodu i skarbu przy placu Bankowym. Budynek miał być 
remontowany do 1 grudnia 1918 r. 
 w Teatrze Letnim premiera Kawiarenki Tristana Ber-

narda. w roli głównej – Antoni Fertner. 

13 września 
 w kinie Filharmonii warszawskiej premiera filmu 

Zbójcy wg utworu Fryderyka schillera. Film będzie się 
cieszyć ogromną popularnością wśród warszawskich 
widzów. 

14 września 
 Magistrat za pośrednictwem Koła Architektów ogłosił 

konkurs na ujęcie zdroju w parku skaryszewskim. 
15 września 

 Początek zjazdu stowarzyszenia Kupców Polskich, 
na który przybyli znani kupcy z całego Królestwa Polskie-
go, a także ci z terenów pod okupacją austriacką. 
 na Dynasach odbyła się zabawa z loterią fantową. wy-

stąpili znani aktorzy, m.in. Aleksander zelwerowicz, 
a także orkiestra korpusu gen. Dowbor-Muśnickiego. Do-
chód przekazany został na pomoc dla ubogich.
 Uroczyste zakończenie sezonu pływackiego na plaży 

Braci Kozłowskich. szkoła pływacka urządziła zawody 
w pływaniu na 100 m oraz w skokach do wody. 

16 września 
 zmiana czasu z letniego na zimowy. wskazówki zega-

rów przesunięto o godzinę. 
 Przy nowym Świecie 28 otwarta została szkoła fryzje-

rów i perukarzy, prowadzona pod kierunkiem starszego 
zgromadzenia Fryzjerów, Jana Bagnowskiego. 
 Miraż powrócił do swego stałego rytmu poniedziałko-

wych premier. nową „atrakcją” była szkocka tancerka 
Maud Galston, występująca w duecie z Adamem Blancar-
dem w tanecznej scenie śmierci łabędzia w Karnawale 
zwierząt Camille’a saint-saënsa.

17 września 
 warszawska gmina starozakonnych poinformowała 

o uzyskaniu z Ameryki 900 tys. marek wsparcia dla war-
szawskich Żydów. 
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Godlewski, znany jako „Antek rozpylacz” – syn staro-
sty warszawskiego Franciszka Godlewskiego, legendar-
ny uczestnik Powstania warszawskiego, poległy w Ale-
jach Jerozolimskich żołnierz batalionu „sokół”. Uczniem 
szkoły był także Andrzej zawadowski, podharcmistrz 
szarych szeregów, komendant hufca Południe Grup 
szturmowych, który poległ w nierównej walce z żandar-
merią niemiecką pod wolą Pękoszewską. niezłomne po-
stawy w trudnych czasach reprezentowali także inni ab-
solwenci, w tym historyk sztuki i muzeolog, niestrudzony 
w ratowaniu dzieł rabowanych przez niemców, profesor 
Uniwersytetu warszawskiego oraz wieloletni dyrektor 
Muzeum narodowego w warszawie – stanisław Lo-
rentz. szkoła Górskiego pojawiała się wielokrotnie we 
wspomnieniach prymasa stefana wyszyńskiego, przy-
jętego do szkoły w 1912 r., który uczestniczył w zjazdach 
absolwentów, kiedy tylko mógł, wielokrotnie nazywając 
wojciecha Górskiego budzicielem wolności, przypomi-
nając twardą i nieustępliwą postawę dyrektora, prezen-
towaną w okresie zaborów. 

Okupacja była także czasem wytężonej pracy szkoły 
Górskiego w ramach tajnego nauczania. sukcesem pla-
cówki w tym okresie było ok. 200 maturzystów, czym 
nie mogła się pochwalić żadna inna szkoła. 

szkoła Górskiego przez 70 lat nie tylko uczyła, 
ale także – przede wszystkim – wychowywała. O wy-
bitnych osiągnięciach pedagogicznych jej twórców i pra-
cowników świadczy plejada wyjątkowych absolwentów, 
którzy swoimi sukcesami wystawiają szkole i jej wielo-
letniemu dyrektorowi najlepsze świadectwo – do dziś.

Adrian Sobieszczański – historyk, licencjonowany przewodnik miejski, 
pasjonat polskiej wojskowości i architektury,  

współtwórca projektu Warszawy historia ukryta

Wojciech Górski z wnukiem Jerzym Kolisko, lata międzywojenne
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Legenda Batorego

Był rok 1918. Czasy szczególne. Klęska państw za-
borczych zdawała się nieuchronna. zbliżała się 
niepodległość. inteligencja polska miała poczu-
cie misji duchowego przywództwa narodu, świa-

domość wielkiej roli do odegrania w dziele kształcenia ludzi 
dla wolności, dla niepodległości. Tajne polskie nauczanie – 
źródło tożsamości i kultury narodowej – miało szansę zna-
leźć kontynuację w nowej, państwowej szkole. 

Królewsko-Polskie Gimnazjum Męskie im. stefana Ba-
torego powołane zostało aktem erekcyjnym podpisanym 
1 września 1918 r., a więc dwa i pół miesiąca przed odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości. Akt podpisali An-
toni Ponikowski – ówczesny minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego w rządzie przy radzie regencyj-
nej, a od 1921 r. również premier i minister kultury i sztu-

Ewa Szperlich
„Istniała w Warszawie szkoła, dobra szkoła. W stolicy nie brak było doskonałych szkół. 
I ta właśnie była jedną z nich. W szkole tej pracował właściwy zespół nauczycielski. 
Gdy piszemy «właściwy» nauczyciel, mamy na myśli człowieka, który posiada umiejętność 
zachęcania i wdrażania uczniów do samokształcenia. Tę właśnie właściwość miała 
większość nauczycieli Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego” – pisał w Kamieniach 
na szaniec Aleksander Kamiński. W tym roku przypada setna rocznica istnienia szkoły

ki – oraz Tadeusz Łopuszański – dyrektor departamentu 
szkolnictwa średniego. w pierwszych latach swego ist-
nienia gimnazjum mieściło się w budynku przy ul. Kapu-
cyńskiej 21 i w roku szkolnym 1918/19 liczyło tylko trzy 
klasy: wstępną, pierwszą i drugą. w założeniach twórców 
szkoły miała ona stać się gimnazjum o charakterze elitar-
nym i wzorcowym. Koncepcja ta napotykała w owych cza-
sach zagorzałych przeciwników – wśród nich m.in. ste-
fanię sempołowską, znanego pedagoga, przedstawicielkę 
polskiej lewicy, zwolenniczkę egalitaryzmu w oświacie 
i tworzenia jednakowych szkół dla wszystkich.

15 września 1924 r. oddano szkole nowy, wspaniały 
gmach przy ul. Myśliwieckiej 6, zaprojektowany przez Ta-
deusza Tołwińskiego, wyposażony w nowoczesne na skalę 
europejską pracownie i pomoce naukowe, basen, boiska 

Stulecie szkoły

Budynek Gimnazjum im. Stefana Batorego od strony ulicy Myśliwieckiej; front gmachu
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 Przy ul. Chmielnej 90 otwarto męską szkołę realną dla 
reemigrantów przybywających z rosji. Kierownictwo po-
wierzono znanemu pedagogowi władysławowi Giżyckie-
mu, byłemu dyrektorowi szkoły realnej Komitetu Polskie-
go w Moskwie. 
 Minister oświecenia publicznego Kazimierz Konarski 

dokonał otwarcia szkoły stenografii. 

18 września 
 Do warszawy przybyły siostry nazaretanki – z zamia-

rem założenia średniej szkoły żeńskiej z internatem.

19 września 
 inauguracja roku harcerskiego po okresie wa-

kacyjnym.

20 września 
 rozpoczął się pierwszy na ziemiach polskich zjazd 

zrzeszeń sportowych i Gimnastycznych. „ nie jest tajem-
nicą dla nikogo, że długoletnia niewola nie tylko wypa-
czyła duszę polską, ale prowadziła również konsekwent-
nie ku zwyrodnieniu polskiej rasy fizycznej” – pisał 
„Kurier warszawski”. 
 wielki pożar w składzie mebli Kochanowicza przy 

ul. Targowej 12. słup dymu widoczny był z kilku kilome-
trów, a w trwającej wiele godzin walce z ogniem zginęło 
dwóch strażaków. Oddawanie na przechowanie mebli 
z mieszkań w kamienicach czynszowych zwalnianych 
przez lokatorów na czas wakacji było w tamtych czasach 
popularne. w składach Kochanowicza zdeponowany był 
także dobytek tych, którzy ewakuowani zostali w 1914 
i 1915 r. w głąb rosji. w trakcie późniejszego dochodze-
nia ustalono, że właściciel składów dopuścił się licznych 
sprzeniewierzeń powierzonego majątku. Pragnąc ukryć 
swoje przestępstwa, sam dokonał podpalenia składów. 

21 września 
 Poświęcono nową przychodnię przeciwgruźliczą przy 

ul. wolskiej 11. 
 na terenie Agrykoli rozpoczęły się zawody lekkoatle-

tyczne, nazwane pierwszą polską olimpiadą sportową. 
największe sukcesy odnieśli zawodnicy klubu Korona.
 Premiera Pana Damazego Józefa Blizińskiego w roz-

maitościach. reżyseruje Jan Janusz. Dekoracje powstały 
w malarni kierowanej przez Aleksandra Kozłowskiego, 
„znakomita komedja otrzyma całkowicie nową oprawę 
sceniczną, przyczem artyści wystąpią w kostiumach sty-
lowych, ściśle dostosowanych do roku 1877, tj. daty pierw-
szego przedstawienia Pana Damazego” – ekscytowano się 
na łamach „Kuriera warszawskiego”.

 22 września 
 Przy ul. Żurawiej 2 poświęcono siedzibę Towarzystwa 

rozwoju Przemysłu, rzemiosł i Handlu.
 Odbył się zjazd polityków zjednoczenia narodowego. 

sportowe, korty tenisowe. wewnętrzny dziedziniec szkol-
ny zdobiło popiersie stefana Batorego, ufundowane ze 
składek pieniężnych zebranych przez rodziców uczniów, 
zaprojektowane przez rzeźbiarza Tadeusza szadeberga, 
ustawione na granitowym cokole – darze dla szkoły od 
warszawskiego kamieniarza (K.r.?) Kozińskiego, które-
go dwaj synowie Józef Konstanty i Tadeusz uczęszczali 
do gimnazjum.

Pierwszym dyrektorem gimna-
zjum Batorego został Zdzisław 
Rudzki, który w niespełna dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem 
roku szkolnego skompletował 
zespół znakomitych pedagogów. 
znaleźli się w nim późniejsi pro-
fesorowie uniwersytetów, np. sta-
nisław Arnold – historyk, wacław 
sierpiński – jeden z twórców pol-
skiej szkoły matematycznej, Gu-
staw wuttke – geograf, stanisław 
Młodożeniec – polonista, poeta fu-
turysta. niejeden z nich równole-

gle z pracą w gimnazjum prowadził wykłady na uczelniach 
wyższych, wielu było autorami podręczników szkolnych 
i akademickich. Adam Ponikowski, matura 1932, wspo-
minał: „Dyrektor rudzki był całą duszą i sercem odda-
ny swojej pracy. Uczniowie potrafili to dostrzec i docenić, 
a zwłaszcza potrafili dostrzec pod maską surowości serce 
kochającego ich wychowawcy”.

w roku szkolnym 1929/30 dyrektorem gimnazjum 
Batorego został wiktor Ambroziewicz, doświadczony 
pedagog. Jego następcą był przyrodnik – Mieczysław 
radwański – podobnie jak poprzednicy doskonały or-
ganizator. Pani Maria Trojanowska, wykładająca język 
francuski, opowiadała: „Kiedy przyszłam w końcu lip-
ca 1938 r., aby się przedstawić dyrektorowi, ten od razu 
pokazał mi duży, ruchomy plan na drewnianej desce, na 
której kolorowe kołeczki przedstawiały poszczególnych 
nauczycieli, i odczytał mi stały, tygodniowy plan moich 
zajęć. To się w mojej karierze nauczycielskiej zdarzyło tyl-
ko ten jeden jedyny raz”.

w czerwcu 1939 r. maturę u Batorego zdawał ostatni 
rocznik przedwojenny. „To była klasa wybitna. wybit-
na, jeśli chodzi o naukę, i wybitna pod względem postaw 
i osobowości” – wspominał prof. Mieczysław Czyżykow-
ski, wychowawca klasy matematyczno-fizycznej. w gro-
nie ówczesnych maturzystów znaleźli się: Krzysztof 
Kamil Baczyński, Tadeusz zawadzki, Jan Bytnar i Ma-
ciej Aleksy Dawidowski… Było to jeszcze liceum tylko 
męskie.

Lata wojenne to czas okupacyjnych kompletów orga-
nizowanych w prywatnych mieszkaniach uczniów i pro-
wadzonych przez kilku profesorów. Maria Trojanowska 
wspominała: „Komplety szkoły Batorego rozpoczęły się 
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dość wcześnie, bo na początku 1940 r. Młodzież zgłaszała 
się ochotniczo i o ile mogła, pokrywała minimalne opłaty. 
Bywałam w mieszkaniu dyrektora [radwańskiego – e.s.] 
na Chmielnej – tam odbywały się matury. razem ze mną 
pracowali kol. kol. Czyżykowski, rybarski, Fotyma”.

W styczniu 1945 r. wrócił do Warszawy dawny nauczyciel 
szkoły Batorego prof. Roman Beranek i w ciągu miesią-
ca uruchomił szkołę, w której funkcję dyrektora pełnił 
potem do 1950 r. Gmach przy Myśliwieckiej był wówczas 
zdewastowany, woda lała się z dziurawego dachu, ale nauka 
odbywała się normalnie. Ówczesny uczeń szkoły, a póź-
niejszy rektor Uniwersytetu warszawskiego, prof. Grze-
gorz Białkowski, wspominał: „nawet w tych trudnych po-
wojennych warunkach, kiedy dach przeciekał i trzeba było 
w czasie deszczu podstawiać balię lub siedzieć pod paraso-
lem, mieliśmy bardzo dobrą pracownię fizyczną i chemicz-
ną. wszystkiego więc uczyliśmy się «na własne oczy»”.

w latach 50. liceum Batorego, podobnie jak wiele in-
nych szkół w Polsce, przemianowano na szkołę Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci i pozbawiono siedziby. Liceum 
przeniesiono do zajętego już częściowo przez inną szko-
łę budynku przy ul. Czerniakowskiej 128. w dawnej sie-

dzibie natomiast powstała wyższa szkoła Pedagogiczna. 
Powrót na Myśliwiecką oraz przywrócenie patrona szkole 
nastąpiły w 1958 r. Od tego czasu do dziś placówka funk-
cjonuje jako jedna z najlepszych szkół średnich stolicy.

Jaka była ta szkoła, a ściślej – jacy byli ludzie ją tworzą-
cy? wszyscy, z którymi rozmawiałam – nauczyciele i ab-
solwenci – twierdzili, że od osobowości kolejnych dyrekto-
rów, ich indywidualności zależało oblicze szkoły. A miała 
ta szkoła szczęście do dyrektorów kompetentnych, ener-
gicznych i ambitnych. Przedwojenna kadra, z której wielu 
nauczycieli podjęło pracę również po wyzwoleniu, to było 
grono znakomitych pedagogów, doskonałych fachowców, 
całkowicie oddanych szkole. 

szkoła Batorego uczyła myśleć i działać samodzielnie. 
Profesorowie byli dla uczniów autorytetami, imponowa-
li swoją wiedzą i postawą. wychowywali nowocześnie, 
przez przykład, pracę, przez sztukę. wysoki poziom wie-
dzy i umiejętności dydaktycznych pozwalał większości 
pedagogów elastycznie traktować program szkolny. Prze-
kazywali albo znacznie więcej, niż wskazywały jego ramy, 
albo mniej – jeśli tak dyktował zdrowy rozsądek. znana 
jest odpowiedź prof. wuttkego na zarzut dyr. rudzkiego, 
że ucząc geografii, nie trzyma się programu: „Ja ich nie 
uczę programu, dyrektorze, ja ich uczę myśleć” – powie-
dział wuttke. stosunek nauczycieli do uczniów był przy 
tym serdeczny, partnerski, życzliwy. 

sami uczniowie pochodzili z różnych środowisk – za-
możnych i ubogich. niektórzy byli synami wybitnych 
uczonych, artystów, polityków, wojskowych, inni – zwy-
kłych „szarych” obywateli. Jak jednak twierdzą dawni 
wychowankowie szkoły, w stosunkach koleżeńskich nie 
zauważało się tych różnic. wszyscy byli tak samo ubra-
ni – w skromne granatowe mundurki – wszyscy jedli te 
same drugie śniadania przygotowywane przez Koło Ma-
tek. nauczyciele traktowali uczniów jednakowo. nie do 
pomyślenia było, żeby ktoś wynosił się nad swoich kole-
gów z racji pochodzenia.

Największym problemem dla rozwoju szkolnictwa był w Warszawie brak wolnych działek w centrum miasta.  
Na mocy pokoju ryskiego z 18 marca 1921 r. na własność państwa przeszły w stolicy m.in. rozległe tereny poniżej 

skarpy warszawskiej, ciągnące się od rejonu zabudowań obecnego sejmu do Łazienek włącznie. Były to tereny 
południowego Śródmieścia, przylegające do rejonu Alej Ujazdowskich, czyli najlepszej dzielnicy ówczesnej 

Warszawy. Nowy kompleks szkolny im. Stefana Batorego, zbudowany na obrzeżu tego rejonu, na obszernych 
terenach skarbowych, z założenia miał być symbolem troski Rzeczypospolitej o kształcenie młodzieży, ale także 

świadectwem jej możliwości intelektualnych i gospodarczych. Projektantem zespołu gmachów przy ulicy 
Myśliwieckiej został Tadeusz Tołwiński (1887-1951) – jeden z najbardziej uznanych architektów dwudziestolecia 

międzywojennego. Był synem Mikołaja Tołwińskiego – również architekta. W 1912 r. Mikołaj Tołwiński oraz 
Tadeusz Tołwiński wspólnie zaprojektowali ogromny kompleks szkolny przy ul. Młynarskiej 2 (obecnie budynki 

III LO im. gen. Józefa Sowińskiego przy ul. Rogalińskiej 2). Budynek zaprojektowany przez Tadeusza Tołwińskiego 
przy Myśliwieckiej, zrealizowany w latach 1922-1924, uważany był – i jest – za wzorcowy gmach szkolny tamtej 

epoki. Prawdopodobnie jako pierwszy obiekt szkolny wzniesiony w II RP był wyposażony w basen. Jarosław 
Zieliński na stronach Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy tak opisuje realizację Tołwińskiego: 

„Unikatowy w swym rozmachu budynek szkolny w skali kraju, wyjątkowo konsekwentnie zrealizowany 
w jednolitym kostiumie historycznym, należy do najwybitniejszych stołecznych budynków użyteczności publicznej 

wczesnych lat 20. XX w. i czołowych realizacji w konwencji stylu narodowego”.  [Lech Królikowski]

Budynek Gimnazjum im. Stefana Batorego z kortami tenisowymi od strony ulicy Rozbrat, 1924 r.
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23 września 
 „Kurier warszawski” opublikował w porannym wyda-

niu wieści z magistratu: „w delegacji do spraw kul tury, 
po naradach z komisją dramatyczną, przeważył wniosek, 
iż zrzeszenia teatrów miejskich, utworzone w charakterze 
prowizorium, winny być rozwiązane”. rozpoczęła się 
trwająca najbliższe półtora miesiąca batalia o przyszły 
kształt organizacyjny warszawskich teatrów. Propozycja 
dzierżawy rozmaitości i Letniego wzbudziła powszechne 
oburzenie. 

25 września 
 Ksiądz niewiarowski, dziekan 5 dywizji byłego Korpu-

su Polskiego, poświęcił kawiarnię i restaurację nasza Go-
spoda przy ul. Marszałkowskiej 87, prowadzoną przez 
zdemobilizowanych oficerów dawnego korpusu. „na 
otwarcie naszej Gospody przybył dyrektor komisji woj-
skowej ks. Franciszek radziwiłł wraz z oficerami swego 
sztabu” – donosiła prasa. 
 Kolejne transporty uchodźców przybyły na Dworzec 

Kowelski. Tego dnia przyjechało ponad 600 osób, wśród 
nich 24 dzieci z ochronki z Kijowa. 
 w Teatrze Polskim premiera – Cyrulik sewilski, czyli 

daremna przezorność w reżyserii Aleksandra zelwerowi-
cza, w scenografii stanisława szreniawy-rzeckiego 
i w muzycznym opracowaniu Leona schillera. Muzyczna 
oprawa była niespodzianką: bodaj po raz pierwszy w war-
szawie słuchano utworów Jean-Baptiste’a Lully’ego. Mło-
dy Leon schiller stał się tego wieczoru prekursorem waż-
nego ruchu muzycznego, nazywanego stulecie później 
ruchem muzyki dawnej.

26 września
 strach przed ogniem po niedawnym pożarze składów 

Kochanowicza wciąż dręczy miasto. Panika dotknęła i te-
atry. w Operze grano wieczorem Romea i Julię. „[…] pod-
czas przedstawienia powstała panika […]w przerwie po 
drugim akcie jakiś osobnik nietrzeźwy wywołał na bal-
konie zajście, zapaliwszy cygaro. Usiłowano go uspokoić, 
ale awanturujący się wszczął jeszcze większy hałas. w te-
atrze powstało zamieszanie, które zamieniło się w po-
płoch, gdy ktoś krzyknął «pali się»” – donosił następne-
go dnia „Kurier Polski”.

27 września
 Obradowała rada Miejska. wbrew protestom opinii 

publicznej podjęto uchwałę o ogłoszeniu konkursu na sta-
nowisko dzierżawcy teatrów rozmaitości i Letniego. Krę-
gi teatralne, choć dobrze poinformowane o planach Mia-
sta, potraktowały uchwałę jak piorun z jasnego nieba, 
niszczący trwającą od lata 1915 r. względną autonomię, 
jaką dawały rządy aktorskich zrzeszeń. 
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szkoła Batorego stawiała swym uczniom wysokie wy-
magania. większość wychowanków potrafiła im sprostać. 
Kończyli później studia wyższe, wielu z nich w niedłu-
gim czasie zdobyło tytuły profesorów uczelni wyższych, 
stawało się artystami, twórcami, słowem – ludźmi wy-
bitnymi, zasłużonymi dla polskiej nauki i kultury. Trzeci 
z kolei rocznik maturzystów, z roku szkolnego 1926/27, 
zdobył sobie sławę osiągnięciem w dziejach szkolnictwa 
polskiego bez precedensu: cała klasa została zwolniona 
z ustnych egzaminów maturalnych. 

Gimnazjum Batorego powstało jako szkoła elitarna 
i taką niewątpliwie była – elitarną w sensie talentów, in-
telektu, zainteresowań kadry i wychowanków, ale zara-
zem demokratyczną w znaczeniu społecznym i narodo-
wościowym. Była szkołą pluralizmu poglądów, postaw, 
które można było jawnie reprezentować. wśród pedago-
gów znajdowali się lewicowcy, ludowcy, sanatorzy. Panu-
jącą w szkole tolerancję wspominał Adam Ponikowski: 
„wprawdzie nie pamiętam, żeby wśród uczniów Batore-
go byli Ukraińcy, Białorusini czy niemcy, ale nie pamię-
tam także, żeby któryś z kolegów Żydów miał choćby naj-
mniejsze przykrości z racji swego pochodzenia”.

Charakterystyczną cechą szkoły Batorego była większa 
niż w innych placówkach współpraca z domami uczniów 
oraz z harcerstwem. w roku szkolnym 1919/20 rozpo-
częło swą działalność w szkole wspomniane już Koło 
Matek. najpierw było dożywianie uczniów – kakao czy 
szklanka mleka – a z czasem powszechne stały się śnia-
dania przy wielkich stołach, jedzone przez wszystkich 
uczniów razem z gronem profesorskim. Oprócz śniadań 
Koło Matek koordynowało m.in. dofinansowanie, dys-
kretne i taktowne, biedniejszych uczniów. w skład Koła 
wchodziły zarówno panie ministrowe, generałowe, profe-
sorowe, jak i skromne żony niższych urzędników. Matko-
wały one wszystkim uczniom szkoły, nie tylko własnym 
synom. ich stała obecność w placówce utrzymywała na 
wodzy temperamenty uczniów.

Więzi ze szkołą Batorego przetrwały wśród absol-
wentów. zawsze chętnie wspominali i wspominają lata 
spędzone w gmachach przy Myśliwieckiej. Jan Pfeifer, 
matura 1936, od 1938 r. mieszkający w stanach zjed-
noczonych, wspomina: „Gimnazjum Batorego i osiem 
lat szkoły stanowią dla mnie fundament mojego życia, 
najpiękniejsze wspomnienia młodości i życia w Polsce. 
Od tego czasu cokolwiek człowiek osiągnie czy los mu 
podaruje, może być dobre i lepsze, ale nigdy – jak to było 
wtedy w warszawie”.

Jerzy Kozłowski, matura 1936: „U Batorego nauczy-
łem się samodzielnego myślenia – dzięki wspaniałym pe-
dagogom, którzy nas nie tylko uczyli, ale i wychowywali. 
ze szkołą wiąże się jeszcze jedno moje wspomnienie – 
harcerstwo, które uczyło patriotyzmu”.

na tradycję szkoły według edmunda Kujawskiego, 
matura 1940, autora monografii placówki, składa się  
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legenda wojenna „zośki” i „Parasola”, ale też ambicje prze-
wodzenia w nauce, sporcie, w pracy społecznej, tradycja 
pluralizmu, europejskości, ale nie naśladowczej, lecz twór-
czej – polskiej.

Prof. Klemens szaniawski, matura 1942, wspominał: 
„szkoła imponowała swoją zewnętrznością, luksusowymi 
warunkami nauki, wybitnym gronem pedagogów. Pamię-
tam szkolne wycieczki, harcerskie obozy i wyprawy, dzięki 
którym – my z miasta – mieliśmy okazję poszerzyć własne 
widzenie Polski. Pamiętam ostatnią wycieczkę w czerwcu 
1939 r. statkiem do Gdańska. Obraz tego miasta udeko-
rowanego hitlerowskimi flagami z odczuwalnym nastro-
jem eksplozji agresji i uczuć antypolskich był przerażają-
cy. szkoła dbała, aby nas wyprowadzić poza swoje mury. 
Mieliśmy np. stałe abonamenty teatralne, co przy niezbyt 
szerokiej dostępności do teatru było dla wielu uczniów je-
dyną szansą”. 

„Okres kształtowania osobowości to lata spędzone u Ba-
torego” – mówił Andrzej Łapicki, matura 1942. i wspo-
minał: „szkole tej zawdzięczam wiedzę, styl wychowania, 
obowiązkowość, upór i konsekwencję w działaniu. Jej feno-
menem była niesłychana wprost tolerancja polityczna. Pa-
miętam szok, jaki przeżyłem, widząc przypadkowo z okna 
tramwaju kilku moich szkolnych profesorów w pierwszym 
szeregu komunistycznego pochodu. Żaden z nich w związ-
ku z tym faktem ani w ogóle za swe poglądy nie był w szko-
le represjonowany. To, że jako uczniowie mieliśmy do czy-
nienia z różnymi poglądami, pozwalało dojrzeć, wyrobić 
sobie własną postawę. Batory był szkołą usportowioną. Pa-
miętam ostatni mecz szkolny rozegrany w marcu 1939 r. 
z uczniami niemieckiego gimnazjum w Łodzi. wygraliśmy 
my – batoracy – a to zwycięstwo uznaliśmy za zapowiedź 

wygrania przyszłej wojny. Atmosfera polityczna była już 
wówczas rozogniona, ale sport stał jakby poza polityką. 
z Batorym kojarzą mi się również moje przeżycia teatral-
ne. Dzięki stałym abonamentom mogliśmy obejrzeć wiele 
wspaniałych sztuk, wielu znakomitych aktorów. wtedy 
nie myślałem poważnie o aktorstwie, choć często recyto-
wałem jakieś wiersze, poematy. i pamiętam jak nasz polo-
nista – prof. rybarski – mówił mi: «Oj, Łapicki, aktorem 
to ty nie będziesz»”.

Andrzej Miłkowski, matura 1951: „Batory to szkoła 
fantastyczna. nauka była tu na wysokim poziomie. nie 
ma ani jednej osoby z mojego rocznika maturalnego, która 
nie ukończyłaby studiów wyższych. Było wśród nas wie-
lu sportowych mistrzów Polski. Tradycją szkoły w tym 
okresie były zawody pływackie, obserwowane przez dy-
rektora, księdza i nauczycieli. Ambicją zawodników by-
ło tak wystartować, aby solidnie ochlapać to zacne grono 
kibiców”. 

Częścią legendy i historii Batorego jest również harcer-
stwo. 23 listopada 1920 r. hm. Andrzej starzyński, nauczy-
ciel gimnastyki w gimnazjum, założył pierwszą drużynę 
harcerską, której patronem został król Bolesław Chrobry. 
w jej historii jest wiele wzlotów i upadków. najlepszy 
okres czasów przedwojennych to lata drużynowych Lesz-
ka Górskiego (w latach 1927-1932), nauczyciela gimnasty-
ki, i Lecha Domańskiego, geografa, od 1938 r. szczepowe-
go szczepu 23 wDH. Historia okupacyjnej działalności 
tego pokolenia, które stanowi legendę i chlubę szkoły, po-
kolenia „zośki” – Tadeusza zawadzkiego, „rudego” – Ja-
na Bytnara, „Alka” – Macieja Aleksego Dawidowskiego – 
harcerzy 23 wDH „Pomarańczarnia” – została opisana 
przez Aleksandra Kamińskiego w Kamieniach na szaniec. 

Cykl z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
realizowany jest wspólnie z Domem Spotkań z Historią 
(ul. Karowa 20, Warszawa), prowadzącym Centrum Informacji  
o warszawskich obchodach rocznicy: 

www.stolicawolnosci.pl

Dziedziniec wewnętrzny szkoły z popiersiem Stefana Batorego
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28 września 
 w Dolinie szwajcarskiej stowarzyszenie Pomocy By-

łym Pracownikom Kolejowym zorganizowało zabawę 
pod nazwą Powrót z wygnania. Dochód przeznaczono 
na zapomogi dla kolejarzy wracających do Polski. 

 rozpoczęcie roku szkolnego w Królewsko-Polskim 
Gimnazjum Państwowym im. stefana Batorego. szko-
ła mieściła się wówczas w budynku przy ul. Kapucyń-
skiej 21. 
 Miejska fabryka warszawska wyrabiająca tanie buty dla 

uboższej ludności warszawy przygotowała dla męż-
czyzn obuwie brezentowe, a dla kobiet – prunelowe. 

 Po raz pierwszy „Kurier warszawski” doniósł o gry-
pie zwanej hiszpanką lub ukrainką. nie padło jednak 
określenie: epidemia. Pandemia grypy przywędrowała 
do europy z Ameryki i pochłaniała miliony ofiar. na 
ziemiach polskich wirus dotarł najpierw do Lwowa, 
w lipcu, i potrzebował kilku tygodni, by znaleźć się 
w warszawie. Grypa była wyjątkowo zaraźliwa. Śmierć 
powodowało w większości przypadków krwotoczne 
zapalenie płuc, zabijające w ciągu pierwszych kilku dni 
choroby. w warszawie nie zdawano sobie chyba w tym 
czasie sprawy z rozmiarów niebezpieczeństwa. 

 w sali Hermana i Grossmana przy Miodowej cykl 
występów rozpoczęła wanda siemaszkowa. wieczór 
odbył się pod znakiem wyspiańskiego, ale w progra-
mie znalazł się także nowy wiersz Leopolda staffa Po-
grzeb dzwonu.

29 września
 „Od niektórych wybitniejszych artystów tea tru roz-

maitości otrzymaliśmy oświadczenie, iż jeśli utrzyma się 
tendencja oddania teatrów przedsiębiorcy w dzierżawę – 
wielu artystów stanowczo opuści pierwszą scenę pol-
ską” – tę wiadomość opublikowano w niedzielnym wy-
daniu „Kuriera warszawskiego”. Oznaczało to, że 
decyzja magistratu może skutkować zniszczeniem ze-
społu i tradycji rozmaitości.

30 września
 Liczba zachorowań na hiszpankę stała się tak znaczna, 

że nauczycielom nakazano odsyłanie do domu uczniów 
podejrzanych o chorobę. zalecono też, by w klasach, 
w których liczba zachorowań wynosi więcej niż 30 pro-
cent, zawieszać lekcje.

Kalendarium opracowali Jerzy S. Majewski i Tomasz Mościcki
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Batoracy walczyli na wielu frontach drugiej wojny świato-
wej, m.in. w bitwie o Anglię, w konwojach morskich do 
Murmańska, w bitwie o Atlantyk. Dla wychowania tego 
pokolenia drużyna harcerska miała ogromne znaczenie.

Dzisiejsze liceum Batorego znajduje się w czołówce 
szkół średnich warszawskich i krajowych. Mówi się, 
że nie obowiązuje w nim dyscyplina – poza dyscypliną na-
uki. Co roku szkołę opuszcza ok. 200 maturzystów, wśród 
nich liczni olimpijczycy i finaliści olimpiad z różnych dzie-
dzin nauki. Prawie wszyscy zdają egzaminy na uczelnie 
wyższe i prawie wszyscy zostają przyjęci.

w historii szkoły jest co najmniej kilka elementów 
poświadczających ciągłość jej tradycji. należy do nich 
ta sama siedziba – choć jej otoczenie jest dziś zaniedba-
ne, pozbawione ogrodów, boisk Agrykoli. we wnętrzach 
gmachu czuć ducha dawnej świetności – ale obiekt jest 
wyeksploatowany, wymaga kapitalnego remontu. Może 
udałoby się stworzyć fundację dla ratowania tak zasłużo-
nego budynku szkolnego? Ludzie już inni, ale jakby po-
dobni. zaangażowani, oddani szkole, w większości dosko-
nali pedagodzy. A obok nich uczniowie – tak jak dawniej 
pochodzący z różnych środowisk – zdolni, dojrzali, chętni 
do nauki, o szerokich zainteresowaniach, z osiągnięciami 
naukowymi. Działa harcerstwo – prężne, zorganizowa-
ne, niezależne, kontynuujące patriotyczne tradycje swych 
poprzedników. Analogii i ciągłości tożsamości można by 
szukać w innych jeszcze dziedzinach życia szkoły, ale naj-
ważniejsza jest chyba dbałość o równie dobre jak historia – 
dziś i jutro Batorego.

Jakość szkoły powojennej z pewnością była różna w róż-
nych okresach jej historii. Dziś liceum Batorego nie jest ani 
szkołą szczególnie uprzywilejowaną, ani traktowaną prefe-
rencyjnie przez władze oświatowe. nie dostaje większych 
niż inne podmioty funduszy. swoją pozycję i miano szkoły 
dobrej wypracowała sama – nie tylko legendą, ale i bieżącą 
pracą, inicjatywą, wolą działania i wytrwałością.

Ewa Szperlich – socjolog, dziennikarz,  
współpracowała z wieloma tytułami prasowymi

Z okazji stulecia szkoły nakładem EKBIN, wydawcy „Stolicy”, ukazała się 
książka Nasz znak – Batory. Na publikację złożyły się zapisy rozmów 

z absolwentami liceum im. Stefana Batorego w Warszawie z różnych lat  
powojennych – z ludźmi wybitnymi, którzy 
osiągnęli sukces, zdobyli prestiż i uznanie, 

nierzadko sławę. Są wśród nich m.in.: Agnieszka 
Holland, Magdalena Środa, Jarosław Kilian,  
Jarosław Mikołajewski, bp Michał Janocha,  

prof. Andrzej Kułakowski, Daniel Olbrychski. 
Książka dokumentuje wkład pedagogów 
i absolwentów Batorego we współczesne, 
najnowsze dzieje polskiej nauki, kultury,  

życia umysłowego, religijnego, w kształtowanie 
postaw społecznych. Publikacja jest dostępna 

u wydawcy (tel. 22 741 01 30)  
oraz w wybranych księgarniach w Warszawie 

ZNAK
NASZ

Batory

9 788394 094171

ISBN 83-940941-7-1

ZNAK
NASZ

Batory

Napublikację złożyły sięwywiady z absolwentamiGimnazjum
i LiceumOgólnokształcącego im. StefanaBatoregowWarsza-
wie z różnych lat powojennych – z ludźmi wybitnymi, którzy
osiągnęli sukces, zdobyli prestiż i uznanie, nierzadko sławę.
Książka dokumentujewkład pedagogów i absolwentówBato-
rego we współczesne, najnowsze dzieje polskiej nauki, kultu-
ry, życia umysłowego, a nawet religijnego, w kształtowanie
postaw społecznych.

ZEWSTĘPUODWYDAWCY

Niniejsza książka jest rodzajem podróży po osobistych prze-
życiach i doświadczeniach znanych absolwentów Batorego,
którzy z okazji jubileuszu ich szkoły zechcieli podzielić się
swymi wspomnieniami z obecnymi uczniami liceum. Zapisy
tych międzypokoleniowych spotkań są również swoistą wę-
drówką po powojennej historii Polski.

JERZY S. MAJEWSKI

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW

MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

PATRONATMEDIALNY

CENA 44,90 ZŁ
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Dom spotkań z Historią zaprasza do korzystania z apli-
kacji mobilnej Wasza Warszawa 1918/2018. Jest to 

wyjątkowe połączenie przewodnika i vademecum histo-
rycznego stworzonego ze zdjęć, nagrań filmowych i dźwię-
kowych, dokumentów oraz innych świadectw. Prowadzi 
uczestników mobilnej zabawy ulicami dawnej warszawy 
oraz przybliża polityczne i społeczne okoliczności, w któ-
rych Polska powróciła na mapę europy. Przywołuje wspo-
mnienia zwykłych mieszkańców, ale także mężów stanu, 
pisarek, poetów, gwiazd estrad i stadionów, przypomina 
miejsca i budynki, które sto lat temu pełniły ważne role 
w życiu miasta, a dziś trudno odnaleźć po nich choćby ślad. 
Użytkownicy aplikacji zanurzą się w gwarze Małej zie-
miańskiej, Pod Pikadorem usiądą przy stoliku obok Juliana 
Tuwima i Antoniego słonimskiego, a na Dworcu wiedeń-
skim powitają Józefa Piłsudskiego. Aplikacja przypomina 
o nieco zapomnianych mieszkańcach stolicy, m.in. Halinie 
Konopackiej, lekkoatletce, mistrzyni olimpijskiej w rzucie 
dyskiem, a zarazem malarce i poetce, czy o Aleksandrze 
Hertzu, pionierze polskiej kinematografii.

Aplikacja Wasza Warszawa 1918/2018  
zawiera:

interaktywne mapy Warszawy z 1918 i 2018 r., 
trasy spacerowe wiodące przez najważniejsze dzielnice,

gry miejskie wykorzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej,
quizy pozwalające sprawdzić i uzupełnić zdobytą wiedzę,

zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe,
kalendarium najważniejszych dat 1918 r.,

ciekawostki historyczne.
Wasza Warszawa 1918/2018 jest dostępna bezpłatnie w sklepach App Store i Google Play. 

Partnerzy: STOLICA – Warszawski Magazyn Ilustrowany, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Sztuki PAN

Wasza Warszawa 1918/2018 to także gry miejskie wy-
korzystujące technologię rzeczywistości rozszerzonej, która 
umożliwi uczestnikom dotknąć historii. Autorzy przygo-
towali cztery scenariusze gier. w pierwszym zawodnicy na 
prośbę Jana Lechonia, redaktora naczelnego „skamandra”, 
wyruszą w drogę po świecie bohemy. w drugim wezmą 
udział w gorących wydarzeniach roku 1918, kiedy wyku-
wała się polska niepodległość: rozbroją niemieckie oddziały, 
zorganizują pochód narodowy, a na wezwanie zofii Mora-
czewskiej podejmą walkę o prawa kobiet. Gracze mogą się 
również odnaleźć w realiach codziennego życia w czasach, 
kiedy niełatwo było zdobyć nowe buty czy nawet kupić bo-
chenek chleba. Mogą się też wcielić w role początkujących 
działaczy politycznych, przygotowujących się do demokra-
tycznych wyborów.

Aplikacja jest przeznaczona zarówno dla starszych dzie-
ci, młodzieży, jak i osób dorosłych. z Waszej Warszawy 
1918/2018 mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy 
zorganizowane. 

wasza warszawa 1918/2018
Daj się porwać historii!



The city regained. 
Documentary 
photography of 
Warsaw 1918–1939
Wystawa w 100-lecie 
odzyskania niepodległości

10.10–13.01.2019
Dom Spotkań z Historią 
ul. Karowa 20, Warszawa
www.dsh.waw.pl, wstęp wolny

Organizator:

Rozbiórka soboru  
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ARCHITEKTURA
informacji na przełomie  

XIX i XX  
stulecia

Jadwiga Roguska

Il. 1. Odrestaurowane napisy na ścianie szczytowej 
kamienicy przy ul. Emilii Plater 9/11, 2018 r.
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Zdjęcia  
z końca XIX w.  

pokazują  
budowle  

w centrach miast 
pokryte  

szyldami  
i napisami.  
Sposób ich  

rozmieszczania  
uwzględniał  

warunki odbioru  
i hierarchię  

różnego typu  
informacji

szczegóły budowli pełniące funkcję informacyjną były na-
kierowane przede wszystkim na przyciągnięcie uwagi pie-
szego. szyldy i napisy promujące handel oraz usługi skupia-
no na poziomie parteru i niższych pięter – jako obliczone 
na odbiór z „krótkiego dystansu”. Górne partie budow-
li przeznaczone były na informacje widoczne z dystansu 
dłuższego. wysoko – na attykach, we frontonach i fryzach 
belkowań – umieszczano sentencje, często o podniosłych 
treściach, oraz napisy pozwalające identyfikować przezna-
czenie i właściciela budowli. w końcu XiX w. wykształciła 
się trzecia strefa informacyjna – wielkie powierzchnie śle-
pych ścian bocznych, wyrastających nad niższą zabudową. 
nierówny gabaryt zwartej zabudowy wystąpił w warszawie 
na przełomie stuleci ze szczególną intensywnością przy uli-
cach starszych, które zyskały pod koniec wieku charakter 
ulic handlowych i gdzie w sposób żywiołowy, a zarazem 
punktowy następowała wymiana starej zabudowy na no-
wą, znacznie od sąsiedztwa wyższą, np. przy Krakowskim 
Przedmieściu i nowym Świecie. Podobne zjawisko doty-
czyło ulic peryferyjnych – tu na przełomie stuleci zaczynała 
docierać fala wyższej zabudowy. Obszerne powierzchnie, 
z daleka widoczne, były odpowiednie dla informacji w roz-
winiętej postaci. 

Napisów pomyślanych jako integralny szczegół architek-
tury – wykutych, nałożonych techniką sztukatorską lub 
namalowanych – zachowało się w architekturze warszaw-
skiej z omawianego okresu niewiele. Od lat 80. XiX w. 
obowiązywał w warszawie język rosyjski – jako urzędo-
wy – i władze dbały, by napisy polskie i alfabet łaciński 
nie były większe ani lepiej eksponowane od napisów rosyj-
skich i cyrylicy. Odstępstwa zaczęto dopuszczać ok. 1905 r. 
w aurze liberalizacji związanej z wojną rosyjsko-japońską 
i rewolucją.

wcześniej, od lat 80. po początek XX w., na gmachach 
będących własnością państwa ograniczano się do inskryp-
cji rosyjskich, szczególnie na budynkach związanych z edu-
kacją. wArszAwsKiJ POLiTieCHniCzesKiJ/ 
insTiTUT/ iMPierATOrA niKOŁAJA ii – głosił 
napis cyrylicą na tablicy w attyce gmachu głównego Poli-
techniki warszawskiej, wzniesionego w latach 1899-1901 
wg projektu arch. stefana szyllera, a we fryzie belkowania 
uniwersyteckiej biblioteki wzniesionej w latach 1891-1894 
wg projektu s. szyllera i Antoniego Jabłońskiego-Jasień-
czyka widniał napis, także cyrylicą: iMPierATOrsKiJ 
wArszAwsKiJ UniwiersiTieT. również napisy 
wyłącznie rosyjskie instalowano na siedzibach gimnazjów, 
np. PierwAJA GiMnAzJA na dawnej siedzibie war-
szawskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk (Pałac staszica) 
z początku XiX w. czy CzeTwiOrTAJA ŻensKAJA 
GiMnAzJA na budynku projektu s. szyllera z lat 1892- 
-1902 przy ul. Kapucyńskiej 21 (nie istnieje). 

Prywatni przedsiębiorcy warszawscy, często zmie-
niający branże i lokalizacje, umieszczali na ogół napisy 
na dwujęzycznych szyldach, niezwiązanych integralnie  
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z architekturą. zdarzali się jednak właściciele domów 
i firm mający ustabilizowaną pozycję i mieszaną klientelę, 
którzy w sposób trwały znaczyli swe kamienice sygnatu-
rami w obu językach, jak znany restaurator A. stępkowski 
we fryzie domu przy placu Teatralnym. Podobnie postę-
powały prywatne firmy rosyjskie działające w warszawie. 
Dla napisów z nazwami wytworniejszych hoteli przyjęła 
się w warszawie wersja trójjęzyczna – język francuski su-
gerował międzynarodowy poziom i klientelę.

rosyjskie inskrypcje zostały zlikwidowane po odzy-
skaniu niepodległości w 1918 r. Dwujęzyczne napisy, bar-
dzo rzadko zachowane na trudno dostępnych ścianach 
bocznych kamienic, bywają dziś restaurowane przy oka-
zji konserwatorskich remontów jako świadectwo historii. 
Przykładem – napis na domu przy ul. emilii Plater 9/11: 
ADOLF wiTT i sYn/ zAKŁAD APArATÓw Mie-
DziAnYCH/ ODLewniA [il. 1], który zaświadcza 
o historii politycznej miasta i jego rzemiosła, a secesyjny 
krój liter sugeruje wraz z innym detalem datowanie kamie-
nicy na pierwsze lata XX w. 

nie podlegały cenzurze napisy wyłącznie polskie 
ograniczone do inicjałów, zwłaszcza kiedy były umiesz-
czane w podwórzach, na elewacji oficyn, jak: 1912-1913. 
iie w.T.P.O. [Drugie warszawskie Towarzystwo Pożycz-
kowo-Oszczędnościowe] [il. 2] na ścianie jednej z oficyn 
wzniesionych przez budowniczego Józefa napoleona 
Czerwińskiego za domem frontowym własnym archi-
tekta Bronisława Brodzic-Żochowskiego z lat 1881-1882 
przy ul. Brackiej 23, na posesji, która po śmierci architekta 
przeszła na własność Towarzystwa.

Po 1905 r. niektórzy prywatni właściciele nowo wzno-
szonych siedzib firm, zwłaszcza obsługujących polską in-
teligencję, ograniczali się do napisów polskich, wykona-
nych w trwałej technice, jak właściciele księgarskiej firmy 
GeBeTHner i wOLFF na froncie domu wzniesionego 
w latach 1903-1905 wg projektu Bronisława rogóyskiego 
na rogu ulic zgoda i sienkiewicza (nie istnieje). na starych 
fotografiach uwagę zwraca gotyckie liternictwo skoordyno-
wane z odcieniem stylowym fasady.

na gmachach publicznych fundowanych przez społe-
czeństwo polskie ucieczką przed cyrylicą były inskrypcje 
łacińskie. Użycie starożytnego języka wiązało się z prze-
kazem treści podniosłych i miało sugerować, że instytu-
cja i jej budynek służą celom wyższym, wartościom od-
wiecznym. Po tę formę inskrypcji sięgano w przypadku 
gmachów, w których kultywowano sztukę, naukę, religię, 
ideały obywatelskie. sentencje i napisy łacińskie umiesz-
czano od frontu, na partiach wieńczących budynki lub na 
ich istotnych fragmentach. Tu wspomnieć należy wyryty 
antykwą napis ArTiBUs (sztukom) we fryzie gmachu 
Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych (1898-1903) przy 
obecnym placu Małachowskiego, przewidziany w pro-
jekcie z 1896 r. s. szyllera. Ten sam architekt umieścił 
inskrypcję sUrsUM COrDA (w górę serca) na do-

Il. 2. Napis na ścianie oficyny poprzecznej w podwórzu za nieistniejącym obecnie 
członem frontowym kamienicy przy ul. Brackiej 23, 2018 r.

Il. 3. Napis ARS/ LABOR w balustradzie balkonu kamienicy Bronisława i Michaliny 
Pawłowiczów przy ul. Mokotowskiej 21, 2018 r.

Il. 4. Litera K w kracie bramy kamienicy (dawniej) Wacława Kirszrota 
przy ul. Poznańskiej 38, 2018 r.
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budowanym do kościoła św. Krzyża przy Krakowskim 
Przedmieściu nowym wejściu z ulicy do kościoła dolnego 
(1898). inskrypcja ArTiBUs TeCHniCis/ MCMiV 
(sztukom technicznym) we frontonie gmachu stowarzy-
szenia Techników przy ul. Czackiego 3/5, wzniesione-
go wg projektu arch. Jana Fijałkowskiego, informowała 
komu/czemu służy stowarzyszenie i jego siedziba. napis 
MACTe AniMO (Śmiało, odważnie) na attyce budynku 
gimnazjum gminy ewangelickiej przy ulicy Królewskiej, 
wzniesionego w latach 1912-1913 wg projektu arch. Hen-
ryka Gaya, był przesłaniem dla i od młodzieży, a sentencja 
AMOr PATriAe nOsTrA LeX (Miłość ojczyzny na-
szym prawem/obowiązkiem) w fasadzie Biblioteki Ordy-
nacji Krasińskich przy ul. Okólnik 9, wzniesionej w latach 
1912-1914 wg projektu H. Gaya i Juliusza nagórskiego, 
przypominała o obywatelskiej powinności.

również prywatni właściciele domów umieszczali na 
frontach swoich siedzib łacińskie dewizy, będące demon-
stracją postaw życiowych i informacją o wartościach, które 
cenili. Mistrz murarski i przedsiębiorca budowlany Broni-
sław Pawłowicz, czynny w środowisku zawodowym wy-
chowawca murarskiej młodzieży, kazał wyryć w meda-
lionie balkonu swej kamienicy przy ul. Mokotowskiej 21, 
wzniesionej wg projektu arch. Teofila Lembkego w 1896 r., 
napis Ars/ LABOr (sztuka/ Praca) [il. 3]. Miłośnik tra-
dycji szlacheckiej, heraldyk i kolekcjoner sztuki polskiej 
stanisław Ursyn-rusiecki polecił umieścić nad wejściem, 
w hallu oraz w innych miejscach swego pałacyku przy 
ul. Lwowskiej 13 (1912) herb rawicz, inicjały sUr w de-
koracyjnej oprawie oraz dewizę GenUs A BOHeMie 
DUCiBUs (ród z książąt czeskich), informującą o daw-
ności rodu i osobie właściciela [il. 11].

Najszerzej rozpowszechniony rodzaj informacji w detalu 
architektonicznym dotyczył inwestora i właściciela. Poku-
sa przekazania i uwiecznienia tej informacji była szczególnie 
silna w przypadku inwestorów traktujących budowlę jako sie-
dzibę własną, a jej wzniesienie lub przebudowę – jako znaczą-
ce osiągnięcie odpowiadające zdobytej pozycji ekonomicznej, 
społecznej czy zawodowej. Funkcję takiego przekazu pełniły 
często inicjały imienia i nazwiska wplecione w system detalu 
i dekoracji. nie znaczyli swymi inicjałami budowli inwesto-
rzy budujący na sprzedaż – w celach spekulacyjnych.

inicjały lokowano najczęściej w rejonie wejścia, bramy, 
portalu, w parterze lub na piętrze, jako szczegół wieńczą-
cy kompozycję portalową, zdobiący balkon/balkony lub 
wykusz, kratę bramy, szczyt – prawie zawsze na osi prze-
jazdu bramnego lub wejścia. inicjały dyskretnie wplecione 
w detal i dekorację, ozdobnie stylizowane, czasem nieła-
twe do dostrzeżenia, zawsze w alfabecie łacińskim odpo-
wiadającym polskiej pisowni nazwiska, miały charakter 
informacji prywatnej. nie drażniły zaborcy. innym miej-
scem umieszczania inicjałów inwestorów były ślepe ściany 
boczne, ale tam miały one funkcje czysto informacyjne, 
bez estetyczno-dekoracyjnych cech. 

Dość często umieszczano monogramy w balustradach 
balkonów, przeważnie niższych pięter. Litera M zdobi ku-
tą z żelaza kratę balkonu pałacyku w Al. Ujazdowskich 14, 
którego przebudowy dokonał w 1885 r. arch. Leandro 
Marconi dla brata, przemysłowca Henryka Marconiego. 
Litera D w balkonach piętra kamienicy przy ul. nowo-
grodzkiej 19 odnosi się do Ludwika Domańskiego, jej in-
westora w latach 1898-1900. Litery s w kratach balkonów 
żelaznych w kamienicy przy ul. nowogrodzkiej 18 i 18a 
(1911-1912) dotyczą inwestora Marcusa szwarcmachera. 
inicjały Bs w kratach balkonów przy ul. Mokotowskiej 61 

wskazują, że kamienica w zasadniczym zrębie została zbu-
dowana ok. 1910 r. przez właściciela Borucha schwarz-
steina, zanim nabył ją (przed 1914) wiktor Bychowski. 
wymieniony już majster murarski B. Pawłowicz inicjałem 
nazwiska P ozdobił balkony pierwszego i drugiego piętra 
kamienicy własnej przy ul. Mokotowskiej 21 z 1896 r., do-
dając w głównym balkonie nad wjazdem inicjały imion: 
własnego oraz swojej małżonki i współwłaścicielki kamie-
nicy – Michaliny. Przypadki wystąpienia różnych mono-
gramów w jednej kamienicy świadczą o złożonej historii 
budowli. i tak, w kamienicy przy ul. Hożej 42 inicjały Ks 
[il. 8] na jednym z balkonów piętra oficyny w podwórzu 

Il. 5. Kamienica (dawniej) Marcusa Szwarcmachera przy ul. Nowogrodzkiej 18 
wg projektu Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa, lata początku i końca budowy 
kamienicy na głowicach półkolumn ujmujących wjazd na podwórze, 2018 r.
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Il. 6. Litery JM w obramieniu okna nad wjazdem 
do kamienicy (dawniej) Jana Meyera  
przy ul. Wilczej 65, 2018 r.

Il. 7. Monogram LT i rok 1912 w kluczu bramy 
kamienicy (dawniej) Ludwika Tschirschnitza  
przy ul. Koszykowej 59, 2018 r.

Il. 8. Krata balkonowa z literami KS w oficynie 
kamienicy przy ul. Hożej 42 (w podwórzu),  
1999 r.

Il. 9. Rok 1894 na szczycie ryzalitu kamienicy 
(dawniej) Izaaka Rothberga przy zbiegu 
ul. Marszałkowskiej 66 i Wilczej, 2018 r.

Il. 10. Szczyt kamienicy (dawniej) Salomona 
Peretza przy ul. Lwowskiej 3, z rokiem 
powstania 1911, wzniesionej wg projektu 
Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa, 2018 r.

Il. 6

Il. 7

Il. 8

Il. 9

Il. 10
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należy odnieść do Karoliny szretter, która wzniosła oficy-
ny w 1890 r., zaś litery AT w bramie budynku frontowego 
wzniesionego w 1893 r. odnoszą się już do następnego wła-
ściciela posesji, wziętego lekarza Apolinarego Thiemego.

Monogramy wkomponowane w kraty drzwi wejścio-
wych i bram, przeznaczone do oglądania z bliska, należą 
do najpiękniej uformowanych. z artyzmem modelowane 
litery KPw wmontowano w kraty drzwi wejściowych do 
gmachu Kasy Przemysłowców warszawskich przy ul. zło-
tej 1, wzniesionego w 1900 r. wg projektu s. szyllera, któ-
rej pełną nazwę podawał wyżej umieszczony napis dwu-
języczny. inicjały Hw zwieńczyły kutą w żelazie bramę 
banku Hipolita wawelberga przy ul. Fredry 6, z lat 1896- 
-1897, projektu arch. Józefa Piusa Dziekońskiego. Piękne 
kraty kute z żelaza z literami Ms (Maksymilian seyden-
beuthel) zachowały się w bramie kamienicy przy ul. wil-
czej 54, zapewne z lat 1898-1900, a litera K w żelaznej kra-
cie bramy kamienicy przy ul. Poznańskiej 38 (1912) odnosi 
się do jej inwestora wacława Kirszrota [il. 4].

Do najczęściej oznaczanych monogramami, obok pry-
watnych siedzib mieszkalnych, można zaliczyć gmachy 
prywatnych banków. Poza już wymienionymi obfitością 
tego typu oznaczeń wyróżniał się budynek Banku Dys-
kontowego wzniesiony w latach 1896-1897 wg projektu 
Kazimierza Loewego przy ul. Fredry 6. inicjały z umiesz-
czonym między nimi rokiem: B 1897 D architekt zapro-
jektował wysoko, pod frontonem wieńczącym ryzalit 
z bramą w skrajnej osi fasady oraz na konsolach pod-
trzymujących gzyms koronujący. nierozwinięte w peł-
ny napis, omijały nakaz języka urzędowego. w wersji 
zrealizowanej wysoko pozostała tylko data. inicjały BD 
powtarzają się we wnętrzu, m.in. w pomieszczeniu klat-
ki schodowej oraz – w formie mało czytelnej, splecione 
z motywem kaduceusza – w kluczach łuków okien par-
teru w fasadzie.

wykonane techniką sztukatorską inicjały wypada-
ły oszczędnie i były chyba najczęściej stosowane. Ten 
sposób upamiętnienia się w architekturze preferowali 
ambitni inwestorzy na dorobku, należący do ludzi za-
możnych, lecz nie ostentacyjnie bogatych. w tej grupie 
można wymienić kilku, których pozycja i fortuna wy-
rastały z pracy i rodzinnych przedsiębiorstw rzemieśl-
niczych. Mistrz murarski Jan Meyer umieścił splecione 
inicjały JM nad oknem drugiego piętra na osi przejazdu 
bramnego wzniesionej dla siebie ok. 1896 r. kamienicy 
przy ul. wilczej 65 [il. 6]. Przemysłowiec branży bu-
dowlanej Adolf Daab licznymi inicjałami AD oznaczył 
pilastry przejazdu bramnego kamienicy przy ul. wil-
czej 32, którą wzniósł w 1897 r. wg projektu Jana Hin-
za, po przejęciu rodzinnego interesu i u progu rozkwitu 
firmy. z kolei mistrz piekarski Ludwik Tschirschnitz, 
który w 1912 r. wybudował kamienicę przy ul. Koszy-
kowej 59, w zworniku nad łukiem bramy kazał umie-
ścić stosowną informację: LT/ A.D./ 1912 [il. 7]. 

Inny rodzaj informacji umieszczanych na budowlach 
to daty odnotowujące czas wzniesienia lub rozbudowy. 
Tę informację eksponowano w sposób czytelny i w miej-
scach dobrze widocznych. Przeważnie wysoko, dość czę-
sto na ślepych ścianach bocznych, ale w budowlach wybit-
niejszych – od frontu – niejednokrotnie na szczytach i we 
fryzach belkowania fasady. Daty ramowe podawano na 
ryzalitach bocznych fasad, z lewej strony datę początku, 
z prawej – zakończenia budowy, np. na gmachu głównym 
Politechniki warszawskiej odpowiednio lata: 1899 i 1901, 
w kamienicy Polaminów przy ul. nowogrodzkiej 12: 1903 
i 1904. w kamienicach przy ul. nowogrodzkiej 18 i 18A 
lata 1911 i 1912 umieszczono dość nisko na półkolumnach 
ujmujących bramę [il. 5] – wysoko usytuowane cyfry mo-
gły być nieczytelne z poziomu wąskiej ulicy. najczęściej 
podawano jednak rok ukończenia budowy. na długiej 
liście budowli warszawskich z rokiem realizacji obiektu 

odnotowanym wysoko w fasadzie znajdują się m.in. ka-
mienice: wedla przy zbiegu ulic szpitalnej i Górskie-
go z rokiem 1893, w Al. Ujazdowskich 16 – 1900, przy 
ul. Poznańskiej 39 – 1904, przy ul. Lwowskiej 3 –1911 
[il. 10], przy ul. wilczej 23 – 1912. niekiedy daty były uj-
mowane w ozdobne kartusze. w kształtach cyfr trudno 
o uzyskanie efektów artystycznych, ale i tu można odno-
tować wysiłki projektantów dostosowania formy do stylo-
wego charakteru fasad, jak w gotyckim wykroju cyfr roku 
1894 na szczycie kamienicy izaaka rothberga wzniesionej 
wg projektu s. szyllera przy zbiegu ul. Marszałkowskiej 66 
i wilczej [il. 9]. 

Il. 11. Dekoracja nad drzwiami wejściowymi do pałacyku (dawniej) Stanisława Ursyn- 
-Rusieckiego przy ul. Lwowskiej 13 – z herbem Rawicz i dewizą Genus a Bohemie 
Ducibus, 2018 r.
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Czasami daty powstania trzeba szukać w elewacji po-
dwórzowej. Taką lokalizację wybrano dla roku 1883 w pa-
łacu szlenkiera i w kamienicy przy ul. widok 20 – 1884. 
zdarzają się lokalizacje dat jeszcze bardziej dyskretne: ar-
chitekt władysław Marconi umieścił rok wzniesienia ka-
mienicy własnej przy ul. Kopernika 15 – 1900 – u spodu 
płyty balkonu pierwszego piętra nad wjazdem na podwó-
rze [il. 13]. ze względu na nietrwałość techniki niewiele 
zachowało się – a jeśli tak, to głównie we wnętrzach – dat 
i inicjałów oddanych w polichromii, np. rok 1895 w ka-
mienicy przy ul. Foksal 15 (u spodu biegu schodów).

Daty w elewacjach wymagają ostrożnej interpretacji. 
nie zawsze oznaczają czas powstania – bywa, że doty-
czą nadbudowy, rozbudowy i modernizacji, jak rok 1900 
w elewacji podwórzowej kamienicy przy ul. nowogrodz-
kiej 25, z lat 1862-1863 – jest to informacja odnosząca się 
do budowy oficyn w latach 1897-1900 przez architekta 

Karola Kozłowskiego. Przedział czasowy 1884-1914 pod 
gzymsem wieńczącym Domu Towarowego B-cia Jabł-
kowscy, umieszczony tam pierwotnie przez projektantów 
K. Jankowskiego i F. Lilpopa pod inicjałami firmy BJ w at-
tyce, oznacza tylko w drugim członie ukończenie gmachu, 
pierwszy upamiętnia rok założenia firmy. 

Lata w architekturze końca XiX i początku XX stulecia 
zapisywano przeważnie cyframi arabskimi, cyfry rzymskie 
stosowano rzadko, np. w attyce biblioteki przy ul. Koszy-
kowej 26: MCMXiii. Czasami dodawano formułę Anno 
Domini. Umieszczenie napisów rozważano już w trakcie 
projektowania, na co wskazuje np. publikowany w „Prze-
glądzie Technicznym” z 1905 r. projekt detalu kamienicy 
przy ul. Marszałkowskiej 129 z przewidywanym rokiem 
u spodu wykusza: AnnO DOMini/ MCMiii. 

w większości napisy te wykonywano w tynku, jako na-
kładane techniką sztukatorską, choć w budowlach neogo-
tyckich zdarzały się wykonane w metalu, np. w szczycie 
gmachu warszawskiego Towarzystwa wioślarskiego przy 
ul. Foksal 19 – 1897 i wspomnianej już kamienicy przy 

ul. Marszałkowskiej 66 – 1894. Około 1910 r. w elewa-
cjach zaczęły coraz częściej pojawiać się napisy ryte wgłęb-
nie, sugerujące lepszy materiał – tynk szlachetny lub okła-
dzinę kamienną.

Do kategorii informacji godnych utrwalenia w architek-
turze z trudem przebijały się przekazy o projektantach 
i wykonawcach budowli. sygnatury architektów – pro-
jektantów i rzemieślników wykonawców – zaczęły się po-
jawiać na budowlach warszawskich w końcu XiX w. Po-
czątkowo dyskretnie, w nieeksponowanych miejscach, a od 
początku XX w. śmielej, ale i tak priorytet inwestora jako 
siły sprawczej architektury nie został przełamany i detal bu-
dowli nadal częściej zawierał informacje o inwestorze niż 
o architekcie. 

Powstawanie coraz liczniejszych pod koniec XiX w. 
wytwórni detalu artystycznego w zakresie kowalstwa, 
stolarstwa, sztukatorstwa i innych specjalności wyzwo-
liło z kolei konkurencję i potrzebę reklamy usług. Prak-
tyczny rys motywacji zamieszczania sygnatur rzemieślni-
ków artystów wyrażał się dodawaniem do nazwiska adresu 
warsztatu. Tabliczka z napisem K. siArKiewiCz/ 41 
GrzYBOwsKA 41 ujawnia artystę-wykonawcę wyku-
tej w żelazie bramy kamienicy w Al. Ujazdowskich 22, 
wzniesionej w 1895 r. wg projektu Józefa Dziekońskiego. 
inny artysta – rzemieślnik eMiL rOUsseAU/ TwAr-
DA 13 – sygnował piękną secesyjną bramę dodaną wtór-
nie do starszej kamienicy przy ul. wilczej 9. Podpisy rze-
mieślników i wytwórców nie były zjawiskiem masowym. 
zaznaczyły się w niektórych branżach, np. wśród wytwór-
ców płytek terakotowych, którymi wykładano przejazdy 
bramne, i wylansowanych przez secesję płytek glazuro-
wanych do wykładania ścian. w tej branży swe wyroby 
sygnowały firmy: DziewULsKi i LAnGe z Opocz-
na, np. w kamienicy przy ul. Okólnik 11, J.M. BeLKes/ 
eLeKTOrALnA 5/7 w kamienicach przy ul. Poznań-

Il. 13. Rok 1900 powstania kamienicy własnej architekta Władysława Marconiego, 
wzniesionej wg projektu inwestora przy ul. Kopernika 15, umieszczony pod spodem 
balkonu nad przejazdem bramnym, 2000 r.

Il. 12. Tablica w przejeździe bramnym kamienicy (dawniej) Antoniego Strzałeckiego 
w Al. Ujazdowskich 24 z latami projektu, budowy i nazwiskami projektantów, 2018 r.
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skiej 38 i ul. noakowskiego 20, M. BLUszTein i sYn 
w kamienicy przy ul. Koszykowej 20, wytwórnia MArY-
wiL w kamienicy przy ul. Hożej 57, JOsePH szPAK 
VArsOVie w kamienicy przy ul. Górnośląskiej 4. sy-
gnatury producentów fabrycznych spotkać można na 
metalowych odbojach bram, np. JAnÓw oraz eBer-
HArDT, wOLsKi i sKA. Drewniane bramy (na dole 
skrzydła) sygnowali niekiedy wytwórcy stolarki budowla-
nej, np. w.J. TwOrKOwsKi (fabryka na Powiślu) w ka-
mienicy Ciąglińskiego przy ul. Kopernika 11 i DUVAL 
na bramie kamienicy przy ul. wilczej 65.

nie można pominąć wątku sygnatur architektów – 
zwłaszcza tam, gdzie architekt był jednocześnie przed-
siębiorcą budowlanym lub wspólne się z nim podpisywał. 
Główną jednak motywacją wprowadzania sygnatur archi-
tektów w budowlach warszawskich końca XiX w. było no-
we wyznaczenie roli architekta – twórcy dzieła. nie przy-
padkiem pojawienie się sygnatur architektów w warszawie 
zbiegło się z wystąpieniem neoromantycznych prądów 

umysłowych i artystycznych, wynoszących odnowioną 
sztukę secesji do roli „nowej religii” estetycznej, a artystę 
i architekta – do jej kapłana. nastroje te skumulowały się 
w secesyjnym haśle „sztuki dla sztuki”. wzorem był Paryż, 
gdzie architekci sygnowali swe dzieła częściej i wcześniej. 
Pierwsze sygnatury warszawskich architektów, nieśmiałe 
i ukryte, nie świadczyły o chęci reklamy, raczej – podzie-
lenia się chwałą twórcy z inwestorem.

Budowniczowie gmachu Banku Dyskontowego przy ul. 
Fredry 8 podpisali się skromnie na parapecie balustrady 
schodów: GMACH wYBUDOwAnY w rOKU 1897/ 
Przez wArszAwsKie BiUrO ArCHiTeKTO-
niCznO BUDOwLAne/ KArOL KOzŁOwsKi 
i sKA/ PODŁUG PrOJeKTU i POD KierUnKieM 
ArCHiTeKTA KAziMierzA LOeweGO. w jesz-
cze mniej widocznym miejscu, na cokole kolumienki log-
gii trzeciego piętra kamienicy hr. Ksawerego Branickiego 
przy ul. Foksal 16, wzniesionej w latach 1898-1901, pod-
pisał się architekt – B. rOGÓYsKi. Powyższe „podpisy” 

i wiele innych odkrył Jarosław zieliński i zamieścił o nich 
wzmianki w swoim wielotomowym wydawnictwie Atlas 
dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Podobnie dys-
kretnie, na wsporniku balkonu, podpisał się w. MArCO-
ni ArCH. – projektant wzniesionej w 1896 r. willi prze-
mysłowca Fruzińskiego w podwarszawskich Pyrach, dziś 
ul. Puławska 418. w przejeździe bramnym domu własne-
go artysty dekoratora Antoniego strzałeckiego w Al. Ujaz-
dowskich 24 umieszczona została tablica podająca jako 
współtwórcę inwestora-dekoratora oraz architekta o treści: 
DOM Ten weDŁUG rYsUnKÓw/ AnTOnieGO 
sTrzAŁeCKieGO/ MALArzA DeKOrATOrA/ 
ArCH. wŁADYsŁAwA MArCOnieGO/ w 1904 
BUDOwAnY 1907 r. [il. 12].

Po 1910 r. architekci warszawscy podpisywali się w miej-
scach widocznych, często w okolicy głównego wejścia 
i bramy, w rejonach wcześniej zarezerwowanych dla in-
westora. Tablicę o treści BUDOwAŁ w 1911 r./ JerzY 
MiKULsKi/ ArCHiTeKT odnaleźć można w podcie-
niu bramy kamienicy przy ul. Pięknej 66. inni budowni-
czowie i architekci umieszczali swe sygnatury w ekspo-
nowanym miejscu, w fasadzie obok bramy na wysokości 
piętra. zwyczaj ten praktykowali budowniczy Józef na-
poleon Czerwiński i architekt wacław Heppen na licz-
nych warszawskich kamienicach wzniesionych w latach 
1910-1913, m.in. przy ul. Hożej 39 (1911), Śniadeckich 10 
(1911) [il. 14], Bagateli 10 (1912), w rozebranej w 1973 r. 
kamienicy w Al. Jerozolimskich 81, dawniej 75 (1911). na 
fasadzie kamienicy (obok bramy) przy ul. Śniadeckich 23 
podpisał się projektant MAriAn KOnTKiewiCz/ 
ArCHiTeKT/ 1913, który był zarazem współinwesto-
rem. Przykładem równoległego podpisania się wykonaw-
cy: PAweŁ HOLC i sKA/ PrzeDs. BUDOw. oraz 
projektanta: GUsTAw TrzCińsKi/ ArCHiTeKT 
są tablice na fasadzie kamienicy przy ul. wilczej 9A.

sygnatura dobrego architekta i renomowanej firmy za-
pewne skuteczniej przyciągała w tym czasie wybrednego 
podnajemcę niż niewiele mówiące nazwisko inwestora 
czynszówek. Liczne podpisy architektów na budynkach 
w okresie międzywojennym świadczą, że dążenie do uzna-
nia zasług projektantów w tworzeniu dzieł architektury 
na równi z inwestorem powiodło się i dokonały się zmia-
ny w świadomości społecznej. Architekci nie przewidzieli 
jednak, że opinia społeczna przesunie na nich odpowie-
dzialność nie tylko za osiągnięcia, ale i za porażki archi-
tektury, często zawinione przez inwestora.

niniejszy szkic jest oparty na rozdziale autorstwa Jadwigi roguskiej 
w książce Conservatio est aeterna creatio, red. J. Krawczyk, wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1999

Jadwiga Roguska – wcześniej prof. zw. na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej, obecnie –  

w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Il. 14. Tablica z nazwiskami projektantów i realizatorów oraz z rokiem wzniesienia 
kamienicy (dawniej) Adama Jaszczołta przy ul. Śniadeckich 10, 1975 r.
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W Warszawie mieszka obecnie kilkuset powstańców. 
Mają zwykle powyżej 90 lat. Coraz głośniej mówi 
się o konieczności instytucjonalnej pomocy dla nich.
nie wszyscy powstańcy warszawscy mieszkają 
w warszawie. większość z nich jest zrzeszona 
w związku Powstańców warszawskich, inni – 
w Światowym związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Prezesem związku Powstańców był przez wiele lat 
gen. zbigniew Ścibor-rylski. Ten związek zrzesza 
kombatantów Powstania: zarówno żołnierzy AK, 
jak i z innych ugrupowań, także tych, którzy przeszli 
przez wisłę, aby pomóc powstańcom – berlingowców. 
nie można zapominać, że oni także przelewali swoją 
krew w walce z niemieckim okupantem.

Dzisiaj powstańcy warszawscy liczą ponad 90, 
a nawet 100 lat. To nie są tylko „starsi ludzie”. Można 
powiedzieć, że to ludzie „z innej epoki”. Ci, którzy dożyli 
tak sędziwego wieku, potwierdzają tylko, że jest w nich 
jeszcze dobry „przedwojenny materiał”. Ale także ten 
kredyt powoli się wyczerpuje. Od blisko dziewięciu lat 
współpracuję z nimi i widzę na co dzień, jak ubywa im sił.

Postanowił Pan im pomóc.
w listopadzie ubiegłego roku utworzyliśmy razem 
z powstańcami Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania 
warszawskiego.

Zasłużyli na więcej

Z Rafałem Szczepańskim –  
wiceprezesem Zarządu BBI 
Development SA, działaczem 
społecznym, założycielem i prezesem 
Fundacji Pamięci o Bohaterach 
Powstania Warszawskiego –  
rozmawia Artur Mościcki

Jak do tego doszło?
na jednym ze spotkań z członkami zarządu związku 
Powstańców warszawskich, panem płk. zbigniewem 
Galperynem i panem płk. zbigniewem Tyrajskim, 
omawialiśmy sprawy związane z bieżącą pomocą 
powstańcom. i wtedy pan Galperyn powiedział: „Panie 
prezesie! My już nie mamy sił. Jesteśmy za słabi. Już nie 
dajemy rady…”. 

Powiedział mi to 90-letni człowiek. Trzeba było 
działać. Postanowiliśmy powołać fundację, postawiliśmy 
sobie kilka ważnych celów. Przede wszystkim należało się 
szybko pochylić nad codziennym życiem powstańców – 
ich sytuacją bytową, możliwościami zapewnienia im 
opieki, nad problemami, z którymi zmagają się na co 
dzień. Mają ich bardzo wiele. Każdy starszy człowiek ma 
ich więcej niż młody. A dużo starszy ma ich dużo więcej. 
Bo wtedy najprostsze rzeczy stają się trudne. 
nasze państwo – powiedzmy to otwarcie – nie zdało 
egzaminu w stosunku do powstańców warszawskich. 
najczęściej służą oni jedynie za efektowne tło 
do różnych okolicznościowych akademii. Przede 
wszystkim nie ma domu opieki całodobowej dla 
powstańców. w okresie ii rzeczypospolitej bohaterowie 
powstania styczniowego byli dla Polaków takimi 
samymi weteranami, jakimi są dziś dla nas powstańcy 
warszawscy. Przed wojną dla powstańców styczniowych 

74. rocznica Powstania Warszawskiego
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zbudowano pięć domów opieki. A przecież kraj był dużo 
biedniejszy niż obecnie. My nie mamy ani jednego domu 
opieki całodobowej. w całej Polsce.

Zbudowaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego.
i jesteśmy z tego bardzo dumni. To bardzo ważne 
działanie, ale kiedy to muzeum powstawało, powstańcy 
mieli 75-80 lat. Było ich dużo więcej niż dzisiaj i byli 
w stosunkowo dobrej formie. Oczywiście bardzo się 
cieszyli. A my jako społeczeństwo uznaliśmy, że skoro jest 
już muzeum, to sprawa załatwiona. Możemy odbywać 
uroczyste obchody 1 sierpnia i mamy poczucie spełnionego 
obowiązku. Tylko nikt nie mówi o tym, że po każdej 
sierpniowej rocznicy, w upale, na tamten świat przenosi 
się kolejny pluton żołnierzy Powstania. wygląda na 
to, że tak naprawdę nie bardzo nas obchodzi ich los. 
nader często traktowani są jak rekwizyty historyczne, 
jak eksponaty muzealne. Co prawda Muzeum Powstania 
warszawskiego bardzo stara się służyć im pomocą. 
wielu ludzi i wiele innych instytucji także podejmuje 
takie starania, ale odbywa się to spontanicznie. To nie 
są rozwiązania systemowe. z drugiej strony trudno 
oczekiwać, żeby zajmowało się tym muzeum. Powinno to 
robić państwo. Żeby nie było choćby tak jak w zeszłym 
roku, kiedy 90-letni kombatant – powstaniec warszawski – 
zginął w pożarze kamienicy na Mokotowie. Miał kłopoty 
z chodzeniem i nie był w stanie się ewakuować. 

Dlaczego właśnie Panu tak bardzo to leży na 
sercu?
Jestem warszawiakiem. w mojej rodzinie byli 
powstańcy. Tata mojej bliskiej współpracowniczki 
z Fundacji był członkiem zarządu związku Powstańców 
warszawskich. Dziadek mojej żony walczył w Powstaniu 
w stopniu porucznika, był przedwojennym oficerem, 
kawalerzystą, odznaczonym orderem Virtuti Militari. 
w Powstaniu zginął jego brat, także oficer kawalerii, 
który poległ 1 sierpnia w ataku na siedzibę Gestapo 
w alei szucha. Mój stryjeczny dziadek był ciężko 
ranny w Powstaniu – chociaż sam nie walczył, bo był 
zakonnikiem – podczas słynnej rzezi na rakowieckiej 
w kościele pw. Andrzeja Boboli. Brat mojej babci działał 
w konspiracji – przed Powstaniem zginął w egzekucji 
na Lesznie, gdzie powieszono wielu Polaków.

To już co najmniej sto powodów.
Poza wszystkim mam także wielki szacunek do starszych 
ludzi. Lubimy zachwycać się dziećmi, a o starszych 
najczęściej zapominamy. A ja uważam, że starsi są 
najważniejsi, bo to oni zbudowali nasz kraj. włożyli w to 
całe swoje życie, a dziś mają niskie emerytury i nie mogą 
liczyć na pomoc i opiekę. 

To nie tylko problem powstańców. Oprócz kilkuset 
żyjących jeszcze weteranów są wśród nas ludzie, 

którzy nie brali bezpośrednio udziału w Powstaniu.  
To mieszkańcy Warszawy z tamtych lat, dzięki którym 
Powstanie mogło tak długo trwać.
właśnie. Przykładowo moja babcia, która po upadku 
Powstania przeszła przez obóz w Pruszkowie. Przeżyła 
pod gruzami w Śródmieściu. To był cud, że miałem 
jeszcze babcię, bo przecież mogła zginąć. Generał Ścibor- 
-rylski zawsze mówił mi, że w czasie Powstania bardzo 
leżał mu na sercu los cywilnych mieszkańców warszawy. 
Dzisiaj za mało pomagamy ludziom starszym. Państwo też 
o nich nie dba, bo „słabo głosują”. nie mają siły chodzić 
do urn i zwykle umykają z pola widzenia każdej kolejnej 
ekipy rządzącej. Mnie przeraża ich los. nie ma to nic 
wspólnego z polityką.

Na czym jeszcze polega wasza działalność?
Oferujemy doraźną pomoc, np. przygotowujemy 
paczki żywnościowe na święta, organizujemy spotkania 
z powstańcami, lekcje historii z młodzieżą. Opiekujemy 
się powstańcami w ramach naszych skromnych 
możliwości. nie mamy wsparcia finansowego ze strony 
instytucji publicznych. Udało nam się wylobbować 
w ratuszu nagrody pieniężne dla powstańców, o które 
wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół warszawy. Pieniądze 
są im bardzo potrzebne na leki, opiekę, opłacenie kogoś, 
kto mógłby do nich przyjść i pomóc. 

Mają powstać dwa domy opieki nad powstańcami. 
Pierwszy przy ul. Nowolipie 22, kolejny na Woli, 
przy ul. Hrubieszowskiej 9. Przystosowanie ich do 
użytku, zwłaszcza drugiego jednak trochę potrwa.
To będą domy opieki dziennej. rzeczywiście potrzebne, 
ale nierozwiązujące istoty problemu opieki nad tymi 
ludźmi. Bo przecież każdego z nich trzeba tam przywieźć, 
a potem odwieźć do domu. Przemieszczanie się ludzi 
w tym wieku jest bardzo trudne. są często schorowani 
i nie jest to dla nich sytuacja komfortowa. Potrzebny 
jest dom całodobowy. Apelujemy o uruchomienie 
takiego ośrodka w Konstancinie. Jest tam dom, który 
wiele lat temu zbudowała i zorganizowała Fundacja sue 
ryder. Ten dom trzeba tylko odnowić. Ale wygląda na 
to, że jest łakomym kąskiem dla instytutu Medycyny 
w Konstancinie. nic dziwnego, to bardzo atrakcyjny 
teren. zbudowanie od nowa takiego domu trwałoby 
całe lata – projekty, ustawa o zamówieniach, przetargi... 
Miejsca w takim domu moglibyśmy już tylko oferować 
kombatantom „solidarności”. Oni zresztą też potrzebują 
pomocy. Dom w Konstancinie jest blisko warszawy. 
w dobrym mikroklimacie. weterani mieszkaliby 
niedaleko swoich rodzin. Mogliby spędzać wspólnie 
ostatnie swoje lata. Ten dom opieki musi powstać!

A co stoi na przeszkodzie?
Brak dobrej woli ministra zdrowia. Poprzedni 
ministrowie robili wszystko, żeby ten dom nie służył 
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weteranom. Będziemy w tej sprawie interweniować. 
Jeśli minister zdrowia jest kardiologiem, to powinien 
mieć także serce dla powstańców, a nie tylko ucho dla 
interesów instytutu Medycyny. Ten dom moglibyśmy 
razem z Fundacją sue ryder w ciągu kilku miesięcy 
doprowadzić do stanu pełnej używalności. w tym czasie 
niczego nowego, gotowego nie można będzie kupić ani 
zbudować. Tym bardziej że potrzebne jest rozwiązanie 
„na już”. Powstańcy nie mogą czekać!

Czekają Państwo na odpowiedź ministra w tej 
sprawie?
Fundacja sue ryder prowadzi sprawę i ma bogatą 
korespondencję. Było wiele pytań i odpowiedzi. 
społeczeństwo Konstancina poparło te wysiłki, ale jest 
mur biurokracji. Teraz, już po obchodach rocznicy 
Powstania, nie da się tego ukryć, że istnieje znieczulica 
w tej sprawie. Będziemy szczególnie mocno naciskać 
ministra zdrowia. Ten dom to jeden z priorytetów naszej 
fundacji, choć możliwości są ograniczone. 

Ile osób mogłoby zamieszkać w takim domu?
w bardzo dobrych warunkach – kilkadziesiąt osób. 
Można zapewnić im pełną opiekę. wynająć ludzi, 
którzy się nimi zajmą. nie zawsze można liczyć na 
pomoc ze strony ich rodzin. To często także ludzie 
starsi.

To wszystko wymaga panowania nad całą logistyką.
Mieliśmy ostatnio taką sytuację z gen. Ściborem-rylskim. 
nasza fundacja zorganizowała mu – ostatnie, jak się 
okazało – urodziny. Miał już wtedy kłopot z chodzeniem. 
Powstańcy chcieli koniecznie się z nim spotkać i on także 
bardzo tego chciał. Tylko nie miał go kto przywieźć. 
Poprosiłem o pomoc mojego kierowcę – zaniósł osobiście 
generała do samochodu, zawiózł go moim prywatnym 
samochodem, a po uroczystości także odwiózł do domu. 
niby proste, ale do takich rzeczy potrzebni są ludzie. silni, 
wysportowani, fachowi. Potrzebne są też odpowiednie 
samochody.

Dla ludzi starszych najprostsza czynność może być 
wielkim stresem i wyzwaniem.
Trzeba po prostu myśleć kategoriami osoby 
w podeszłym wieku. Powstające aktualnie domy opieki 
dziennej będą mogły służyć głównie tym, którzy są 
jeszcze dość sprawni fizycznie i duchowo. Tam będą 
mogli liczyć na towarzystwo, opiekę, posiłki. natomiast 
bardzo schorowani ludzie, o ograniczonej sprawności, 
potrzebują całodobowej opieki. Często na tym etapie 
życia mają kłopoty nawet z porozumiewaniem się 
z otoczeniem. Osoby w takim stanie same nie zwrócą się 
do nas o pomoc. Jeśli ich nie odnajdziemy i nie będziemy 
z nimi, odejdą niepostrzeżenie w ciszy i niepamięci. 
nie zasługują na to.

W dzisiejszym świecie kontakty międzyludzkie są 
w ogóle bardzo trudne. A kiedy pomyślimy o ludziach 
zbliżających się do setki…
starsi ludzie dużo lepiej pamiętają to, co zdarzyło się 
dawno. Mają w pamięci wydarzenia z tamtych lat. 
Dlatego dobrze się czują wśród swoich rówieśników – 
mogą wspólnie przenosić się do czasów swojej młodości. 
warto organizować im takie spotkania, otwierać drzwi 
do ich własnego świata. widziałem, jak dobrze się czuli 
w towarzystwie gen. Ścibora-rylskiego. Miało się wrażenie, 
że mają znowu po 20 lat. To środowisko bardzo zżytych 
ze sobą ludzi. razem przeżyli Powstanie, razem walczyli 
o swoje prawa po wojnie. To ich niesłychanie zbliżyło. 
Dlatego powinni mieć możliwość być razem. Dom 
całodobowej opieki dla powstańców warszawskich musi 
powstać, nie można już zwlekać.

Czy to środowisko także rozdzierają spory, 
sprzeczne poglądy polityczne czy różne oceny 
Powstania?
Myślę, że takie podziały to raczej zabawa polityków. 
Powstańcy nie mają z tym nic wspólnego. Czasami 
czują się manipulowani i wykorzystywani do celów 
politycznych. Ale w swoim własnym gronie są bardzo 
solidarni. To jest właściwie wojsko, a w wojsku jest 
pewna hierarchia. szeregowiec nie będzie dyskutował 
z generałem. w polityce zdarza się nagminnie, 
że szeregowiec opluwa generała. niestety, na ich 
niekorzyść działa to, że – tak jak w zdyscyplinowanym 

Generał Zbigniew Ścibor-Rylski i Rafał Szczepański
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wojsku – nie jest im łatwo wysuwać żądania. nie do 
pomyślenia jest dla nich domaganie się nagrody albo 
wypinanie piersi do orderu. Powstrzymuje ich przed tym 
szacunek dla swoich dowódców, wojskowa dyscyplina 
i poczucie honoru. Trzeba pamiętać, że czują się 
żołnierzami już od co najmniej 74 lat! 

A co z opieką medyczną? To jedna z podstawowych 
potrzeb ludzi w tym wieku. 
najłatwiej byłoby ją zorganizować w całodobowym 
domu opieki, gdzie każda z osób jest stale monitorowana 
i w razie potrzeby może być przewieziona do szpitala. 
Teraz możemy tylko liczyć na pomoc rodzin. Gorzej, 
jeśli powstańcy nie mają już rodziny. Często zdarza się, 
że odchodzą w samotności, która bardzo sprzyja 
zapadaniu się w chorobę. wiele z tych doczesnych 
problemów rozwiąże właśnie pobyt w domu opieki. 
ważne jest, aby mogli czuć się bezpieczni, szczęśliwi 
i potrzebni.

Kiedy dom opieki całodobowej w Konstancinie 
mógłby przyjąć pierwszych mieszkańców?
Trzeba to zrobić jak najszybciej. Gdyby zdarzył się wielki 
cud, byłoby to możliwe jeszcze w tym roku, a gdyby to miał 
być trochę mniejszy cud – to zapewne zimą, najpóźniej na 
wiosnę. Od decyzji ministra do uruchomienia tej placówki 
musi minąć co najmniej pół roku.

A co w sprawie mogił powstańców, które 
przeznaczone są do likwidacji?
Jeśli grób jest nieopłacony, to zgodnie z ustawą po 
20 latach można go po prostu zaorać i ponownie 
sprzedać. Ostatnio pojawiły się deklaracje, że państwo 
przejmie te płatności i ocali mogiły powstańcze. 
Powstańcy alarmują o tym – bez żadnego odzewu – już 
od wielu lat. Do związku Powstańców warszawskich 
i naszej Fundacji przychodzą nieraz wstrząsające 
zdjęcia, np. nagrobka z napisem Kawaler Virtuti 

REKLAMA

Militari z przyklejoną kartką Grób przeznaczony do 
likwidacji.

Porażający widok.
właśnie. Jak na dłoni widać, że to przerażające 
w skutkach zaniedbanie legislacyjne. Jak państwo mogło 
do tego dopuścić? złożyliśmy w sejmie projekt ustawy 
w tej sprawie. Chcemy, aby powstała przede wszystkim 
lista grobów bohaterów narodowych, bo zarządcy 
cmentarzy nawet nie wiedzą, gdzie są groby powstańców. 
Bez tej wiedzy nie wiadomo, co ochraniać. najwyższy 
czas, żeby zajął się tym instytut Pamięci narodowej. 

Deklaracja o przejęciu opieki nad grobami 
powstańców przez państwo bez znalezienia tych 
grobów i ich opisania byłaby pustą obietnicą.
Ale to jest w naszym projekcie ustawy. wystarczy ją 
tylko uchwalić. Prezes iPn powinien mieć także prawo 
wydawania decyzji o zakazie likwidowania grobów 
naszych bohaterów narodowych. Teraz nie ma takiego 
prawa. zgodnie z naszym projektem państwo powinno 
przejąć opiekę nad tymi grobami i pokrywać koszty 
ich utrzymania. Chyba nie ma co do tego wątpliwości. 
Do naszego projektu dołączyliśmy także petycję 
podpisaną przez związek Powstańców warszawskich 
i naszą Fundację. złożona przez nas propozycja jest 
bardzo klarowna i kompleksowa. Przygotowali ją 
wybitni prawnicy.

To bardzo ważne także dla tych, którzy myślą już 
o tym, że odejdą.
Ludzie, którzy żyją blisko sto lat, są w jakiś sposób 
pogodzeni z perspektywą, że ich czas już nadchodzi. 
Chcą jednak wiedzieć, gdzie spoczną i czy ich grób 
będzie otoczony opieką i troską. Kiedy widzą, że groby 
ich kolegów i koleżanek powstańców niszczeją, że mogą 
być zlikwidowane – to jest to dla nich prawdziwa 
trauma. A przecież tak bardzo zasłużyli na inny los!
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Obrona warszawy, trwająca od 7 do 28 wrze-
śnia 1939 r., przyniosła olbrzymie straty lud-
ności – poległo ok. 6 tys. żołnierzy i ok. 20 tys. 
cywilów – oraz dóbr materialnych: zniszcze-

niu uległo ok. 12 procent zabudowy miasta. wehrmacht 
zajął stolicę 1 października, a 5 października Hitler przy-
jął defiladę zwycięzców w Alejach Ujazdowskich. na mo-
cy dekretu dyktatora z 12 października okupant utworzył 
Generalne Gubernatorstwo składające się m.in. z czę-
ści Mazowsza ze stolicą dystryktu w warszawie. Jesienią 
1939 r. do warszawy przesiedlano Polaków z przedwojen-
nych województw: pomorskiego, poznańskiego, łódzkie-
go i śląskiego. Dodatkowo napłynęła ludność z Kresów 
wschodnich. Pogorszenie warunków bytowych spowo-
dowała mroźna i śnieżna zima 1939/40 r., inflacja złote-
go, spekulacyjne ceny żywności i opału. wobec braku pra-
cy adekwatnej do wykształcenia oraz wysyłki do obozów 
jenieckich jedynych żywicieli rodzin nastąpiło zubożenie 
urzędników, inteligencji i wykwalifikowanych robotników. 
zlikwidowano polskie szkolnictwo wyższe i średnie, za-
mknięto muzea, teatry, część kin, filharmonię, większość 
bibliotek. Planowo grabiono, wywożono i niszczono do-
bra kulturalne. skonfiskowano większość kluczowych 
państwowych zakładów przemysłowych i dużą część ma-
jątków ziemskich (wszystkich na ziemiach przyłączonych 
do iii rzeszy). intensywnie eksploatowano rolnictwo – 
systemem przymusowych kontyngentów. „nowy Kurier 
warszawski” 8 stycznia 1940 r. opublikował zarządzenie 

generalnego gubernatora Hansa Franka w sprawie rozsze-
rzenia obowiązku pracy fizycznej na młodzież w wieku od 
14. roku życia. wcześniej, 10 listopada 1939 r., szef okręgu 
warszawskiego Ludwig Fischer utworzył Urząd Pracy (Ar-
beitsamt) przy ul. Długiej 30/40 (filia na Grochowie przy 
ul. Krypskiej 39), w którym miała miejsce obowiązkowa 
rejestracja wszystkich bezrobotnych mężczyzn zdolnych 
do pracy w wieku od 18 do 60 lat. Od 10 kwietnia 1940 r. 
Bank emisyjny wypłacał osobom, które zdeponowały zimą 
banknoty przedwojennej Polski, nowe banknoty o nomi-
nałach 100 i 500 zł.

Okupant stopniowo nasilał terror. w nocy z 26 na 
27 grudnia 1939 r. w wawrze rozstrzelanych zostaje 
106 mężczyzn w wieku od 16 do 70 lat, wyciągniętych 
z domów w trakcie obławy. wiosną Gestapo aresztuje, 
a następnie rozstrzeliwuje – 21-22 czerwca 1940 r. – w Pal-
mirach 378 więźniów politycznych, m.in. Jana Pohoskie-
go – wiceprezydenta warszawy, Macieja rataja – mar-
szałka sejmu, Mieczysława niedziałkowskiego – działacza 
PPs, Janusza Kusocińskiego – lekkoatletę, wielokrotnego 
medalistę. Od maja 1940 r. na ulicach i w domach, w ka-
wiarniach i restauracjach nasilają się łapanki. z więzie-
nia na Pawiaku 2 maja 1940 r. niemcy wysyłają pierw-
szy transport kolejowy – ok. 1500 mężczyzn i kobiet – do 
obozu koncentracyjnego w sachsenhausen pod Berlinem. 
Gmina wyznaniowa Żydowska od kilku tygodni jest zmu-
szona dostarczać codziennie ok. 7 tys. ludzi do pracy przy 
wznoszeniu murów wokół przyszłego getta.

Jeden dzień 
w parku 
Skaryszewskim 
Zbigniew Szwejda
W 2017 r. w jednym z antykwariatów na Grochowie natrafiłem na pięć amatorskich zdjęć 
z okresu okupacji, które udało mi się zidentyfikować jako wykonane na terenie parku 
Skaryszewskiego im. I.J. Paderewskiego – w czasie okupacji przemianowanego zgodnie 
z przyjętym przez Niemców nazewnictwem na Ostpark
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Tereny zielone w czasie okupacji
zimą i wiosną zorganizowane bandy – niepowstrzymy-
wane przez władze okupacyjne – rozpoczynają wyrąb 
drzew na opał w lasach podmiejskich i warszawskich par-
kach. w związku z bezwględną rekwizycją metali ulegają 
rozbiórce liczne ogrodzenia żelazne w miejscach publicz-
nych i parkach. w marcu 1940 r. na terenie zniszczone-
go we wrześniu 1939 r. ogrodu zoologicznego czynione 
są przygotowania do urządzenia tuczarni trzody chlew-
nej. wszystkie budynki oraz parkan sąsiadującego z zoo 
ogrodu zabaw 100 Pociech w parku przy ulicy zygmun-
towskiej (dziś aleja „solidarności”) ludność Pragi rozbiera 
zimą na opał.

w nocy z 30 na 31 maja 1940 r. w parku Łazienkow-
skim niemcy usuwają z cokołu i zabierają na złom pomnik 
Chopina. w czerwcu okupant zmienia nazwy 45 ulic, mo-
stów i parków, m.in. Łazienki to od teraz seegarten, Ogród 
saski – sächsischer Garten, park Ujazdowski – Alleepark, 
park skaryszewski – Ostpark. 18 lipca 1940 r. ukazuje się 
zarządzenie Ludwiga Leista zabraniające wstępu „do par-
ków publicznych oraz korzystania z ławek ustawionych do 
użytku publicznego poza obrębem parków” – pod karą 
grzywny 500 zł lub aresztem.

10 czerwca 1940 r. w norwegii poddają się alian-
ci wraz z tutejszą armią, a 17 czerwca 1940 r. kapituluje 
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Francja. Upada nadzieja Polaków na 
zwycięstwo europy zachodniej nad 
Hitlerem. 

14 lipca 1940 r. 1153 mężczyzn poj-
manych w łapance zostaje wywiezio-
nych pierwszym transportem do obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz. 

na 1 września 1940 r. – była to nie-
dziela – prasa podziemna zapowiedzia-
ła przypomnienie rocznicy wybuchu 
wojny. zarządzono nieopuszczanie 
mieszkań od godz. 14 do 18 oraz bojkot 
lokali publicznych i prasy okupanta.

Pięć amatorskich fotografii
zdjęcia, na które trafiłem w jednym 
z antykwariatów na Grochowie, są 
podpisane na odwrocie ołówkiem 
„wrzesień 1940”. Jeśli wziąć pod uwa-
gę ciężkie położenie warszawiaków 
oraz narastający w mieście terror, zdu-
miewa panujący na zdjęciach radosny 
nastrój dziesięciu (jedna osoba fotogra-
fowała) elegancko ubranych młodych 
kobiet i mężczyzn – nastrój zupełnie 
nieadekwatny do okupacyjnej rzeczy-
wistości 1940 r. Kobiety w warunkach 
okupacyjnej mody nie noszą już nakryć 
głowy; dominują letnie płaszczyki, su-
kienki, garsonki, skórzane torebeczki, 
półbuciki i sandałki. wszyskie panie są 
w pończoszkach. Mężczyźni włożyli 
garnitury i wizytowe koszule z ciem-
nymi krawatami. Jeden z młodzieńców 
ma jasną marynarkę i kamizelkę, gu-
stownie dobrany krawat, spodnie typu 
pumpy z jasnymi getrami i wypasto-
wane „na błysk” buty. z dumą prezen-
tuje kosztowną dewizkę kieszonkowej 
„cebuli”. 

wszystko wskazuje na to, że gru-
pa młodych ludzi wybrała się na bez-
troski spacer. sprawiają wrażenie do-
brze ułożonej młodzieży, zadowolonej 
z możliwości flirtu i oderwania się od 
rzeczywistości okupacyjnej warszawy. 
Grupa koleżanek prawdopodobnie za-
mieszkuje prawą część warszawy – 
Pragę, Kamionek lub Grochów – mam 
podobiznę jednej z dziewcząt na innej 
fotografii, wykonanej na łąkach Go-
cławia, notabene podpisanej „wiosna 
1940”. niestety, na zdjęciach nie po-
zostawiono imion i nazwisk, przez co 
nie jest możliwa indentyfikacja osób, 
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a tym bardziej ich późniejszych losów. Brak podpisów 
mógł być wymogiem konspiracji lub znakiem ostrożności 
właścicielki zbioru. 

Być może przed uwiecznionymi na zdjęciach młodymi 
ludźmi są jeszcze cierpienia związane z niewolniczą pracą, 
głód, łapanki, wywózka na roboty, a może nawet śmierć 
od przypadkowej kuli. na razie jednak cieszą się chwilą 
i dają świadectwo chęci życia nawet w ekstremalnie trud-
nych warunkach. Pozostaje tylko jedna wątpliwość – dla-
czego nigdzie nie widać innych spacerowiczów, mimo że 
park w okresie letnim był udostępniony w godzinach od 
7 rano do 21 wieczorem, a godzina policyjna obowiązy-
wała od 22 (dla Żydów od 21)?

Tło pierwszej fotografii stanowi skupisko głazów, któ-
re zidentyfikowałem jako sztuczny wodospad na wzgórzu 
we wschodniej części parku skaryszewskiego, wśród so-
sen i świerków. Jedynie układ kamieni różni się od współ-
czesnej kompozycji. identyfikacji miejsc wykonania zdjęć 
z 1940 r. dokonaliśmy z żoną Teresą, brodząc w podmo-
kłej parkowej trawie w listopadzie 2017 r.

Do powyższej prezentacji dołączam jeszcze jedną ar-
chiwalną fotografię z moich zbiorów. Bez wątpienia nie 
została wykonana w okresie okupacji, ale również ukazuje 
grupę radosnej młodzieży, dowcipnie pochylonej nad gra-
nitową misą cokołu. została zrobiona przy postumencie 
rzeźby Faun na delfinie (dziś nieistniejącej) projektu Ja-

na Biernackiego, który zmarł miesiąc przed odsłonięciem 
obiektu. Varsavianiści aż do 2008 r. – kiedy to odnalezio-
no fotografię rzeźby – wątpili, czy w ogóle istniała. 

Kończąc tę ilustrowaną opowieść, nie mogę się po-
wstrzymać od komentarza: dlaczego zarząd zieleni 
m.st. warszawy ogłosił niedawno konkurs i przetarg na 
projekt oraz wykonanie nowych ławek do parków, sko-
ro istniejące żeliwno-drewniane ławki parkowe zrobione 
jeszcze przed drugą wojną są wygodne i w dobrym stanie? 
Użytkowane we wszyskich parkach warszawy od ponad 
80 lat, oparły się nawet wybrykom chuliganów!

Źródła: T. szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, 
wyd. iV rozszerzone, warszawa 2010; w. Bartoszewski, 1859 dni 
okupowanej Warszawy, wyd. iii, Kraków 2008 

Zbigniew Szwejda – absolwent Wydziału Zarządzania UW 
i podyplomowych studiów varsavianistycznych, historyk amator, 
grochovianista; w 2016 r. – w 100-lecie przyłączenia Grochowa 

do Warszawy – prowadził wykłady w Centrum Promocji Kultury przy 
ul. Podskarbińskiej 2; od 50 lat mieszkaniec Pragi-Południe

Od redakcji: jeśli ktoś z Państwa rozpoznaje osoby na zdjęciach lub zna ich 
losy, prosimy o kontakt z redakcją miesięcznika STOLICA

Wodospad w parku Skaryszewskim, identyfikacja miejsca, 2017 r.
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Niemieccy osadnicy na dobrach 
wilanowskich
w XiX w. w Kępie zawadowskiej i pobliskiej Kępie Olę-
derskiej, spolszczonej później na Kępę Okrzewską, osiedlili 
się olędrzy – sprowadzeni przed administratorów dóbr wi-
lanowskich koloniści holenderscy i niemieccy z nadrenii, 
westfalii i szwabii. Osadnicy mieli własną szkołę, kościół 
i cmentarz. w czasie okupacji uzyskali status folksdojczów. 
ich antypolska działalność polegała na utrudnianiu pracy 
konspiracyjnej, szpiegowaniu sąsiadów i uczestniczeniu 
w łapankach. w działaniach tych prym wiedli: przywód-
ca nsDAP z Kępy Latoszkowej August Friedrich Boraun 
(pol. August Boruch), Karol Boraun, Piotr Jops, niejaki J.w. 
(w opracowaniach tylko inicjały) z braćmi oraz s.sz. (jw.). 
na wszystkich zostały wykonane wyroki śmierci wydane 
przez sądy polowe Polskiego Państwa Podziemnego.

11 kwietnia 1943 r. folksdojcze wydali niemcom 
10 żołnierzy oddziału łączności 3 Batalionu 7 Pułku Pie-
choty „Garłuch” oraz kilku rolników, którzy zostali aresz-
towani, osadzeni w więzieniu na Pawiaku, a po miesiącu 
wysłani do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pobyt 
w obozie przeżyły tylko dwie osoby: Józef Bogdan i wła-
dysław Karaś. w artykule Jacka Latoszka Więźniowie obo-
zu Auschwitz z naszej parafii, opublikowanym w „wiado-
mościach Powsińskich” w czerwcu 2013 r., Józef Bogdan 
wspomina: „na podwórku u Jobsa [sic!] niemcy tak nas 
bili, że trzy razy traciłem przytomność i cucili mnie ku-
błem zimnej wody. Gdy już przestali bić, zaprowadzili 
mnie i Karasia do pobliskiego zagajnika. Głośno wrzesz-
cząc, kazali nam uklęknąć i odmawiać pacierz. w pewnej 
chwili usłyszałem strzał, ale bałem się spojrzeć w bok. za-
raz potem huknął drugi strzał i teraz byłem pewien, że ko-
lejny będzie już na pewno we mnie. Gdy byłem przygoto-
wany na śmierć, stało się inaczej. Okazało się, że chcieli nas 
przestraszyć […] po chwili kazali wstać i zaprowadzili do 
pobliskiej piwnicy, gdzie nas zamknęli”.

Miesiąc później, w niedzielę 9 maja 1943 r., w pobliżu 
kościoła św. elżbiety w Powsinie, podczas ćwiczeń prze-

ciwpancernych 1 Plutonu Kompanii 01 Pułku „Baszta” 
i uczniów szkoły podoficerskiej „Baszty” folksdojcze zabi-
li podchorążego Jerzego wieczorkowskiego ps. „zenek” 
i przyczynili się do rozstrzelania przez sprowadzonych z wi-
lanowa niemców podchorążych: witolda Chmielewskiego 
ps. „witold” oraz braci Kulińskich: stanisława ps. „Kula” 
i Tadeusza ps. „Czarny”. Przed egzekucją jeden z braci miał 
powiedzieć: „Pamiętajcie, że nasz komendant nas pomści”. 
O tej zbrodni przypomina tablica ustawiona przy ul. wie-
chy 10, tyle że zawierająca błędną datę: 12 zamiast 9 maja 
1943 r. w sierpniu tego samego roku koledzy z „Baszty” 
odkopali ciała zastrzelonych i złożyli je w grobie niedaleko 
kościoła, inicjując w ten sposób powstanie nekropolii wo-
jennej – cmentarza Powstańców warszawy w Powsinie. Tu 
również na tablicach z nazwiskami ofiar znajduje się wpro-
wadzająca w błąd informacja, sugerująca, że na cmentarzu 
spoczywają jedynie osoby, które zginęły w 1944 r.

Aleksander Kamiński i naczelnik szarych szeregów 
stanisław Broniewski ps. „Orsza” wspominają o jeszcze 
jednym tragicznym wydarzeniu we wsi Kępa Latoszkowa, 
do którego doszło po ćwiczeniach mokotowskich zastę-
pów szarych szeregów w Lesie Kabackim na przełomie 
sierpnia i września 1943 r. Członkowie jednego z zastępów 
zabłądzili i trafili w okolice wsi, gdzie poprosili o nocleg. 
Kiedy spali, właściciel domu sprowadził z wilanowa żan-
darmów. zastęp wpadł w pułapkę. Podczas próby ucieczki 
zginęło dwóch chłopców, a kilku kolejnych aresztowano. 
Komenda Główna Armii Krajowej zdecydowała o znisz-
czeniu podwarszawskiej wsi. Akcję mieli przeprowadzić 
żołnierze batalionu „zośka”, co spotkało się z ich dezapro-
batą. Jak pisał Aleksander Kamiński w książce Zośka i Pa-
rasol: „Gdy na odprawie dowódców kompanii i plutonów 
batalionu «zośka» odczytano rozkaz – zapanowała dłu-
ga chwila ciszy. 

 – więc co to ma być? Mamy podpalić wieś? 
 – nie podpalić, a spalić. 
znów milczenie. Potem nowe pytanie:
 – A chłopi?

Akcja „Wilanów”
Katarzyna Dzierzbicka
Przeprowadzona 26 września akcja „Wilanów” była w 1943 r. największym starciem 
zbrojnym w okolicach Warszawy. Doszło do niej w pobliżu wilanowskiego pałacu 
i na terenach zamieszkiwanych przez niemieckich osadników, którzy w czasie drugiej wojny 
światowej kolaborowali z okupantem. Opisywane w artykule dawne wsie: Wilanów, Powsin, 
Kępa Zawadowska, Kępa Latoszkowa, Latoszki – to obecnie część dzielnicy Wilanów, 
która została włączona do Warszawy dopiero w 1951 r.; Kępa Okrzewska leży w gminie 
Konstancin-Jeziorna
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 – Jacy tam chłopi! niemcy i gorsi od nich – zdrajcy, folks-
dojcze. rozkaz mówi wyraźnie: zniszczyć, wystrzelać”.

Ostatecznie dowódca batalionu ryszard Białous ps. „Je-
rzy” wynegocjował w KG AK, że żołnierze „zośki” wraz 
z żołnierzami „Agatu” wykonają wyłącznie część bojową 
akcji. Do działań o charakterze represyjnym w Powsinie 
skierowani zostali żołnierze Oddziału specjalnego „Jan” 
(„Osjan”) kapitana Jana Kajusa Andrzejewskiego i kilku 
żołnierzy z oddziału „Poli” por. romana Kiźnego. rozkaz 
przeprowadzenia akcji „wilanów” otrzymał 22 września 
harcmistrz ppor. władysław Cieplak ps. „Giewont”, do-
wódca 2 Kompanii „rudy” batalionu „zośka”.

Przygotowania
w ramach akcji „wilanów”, ustalonej na 26 września 
1943 r., zaplanowano przeprowadzenie ataków na posteru-
nek żandarmerii niemieckiej i policji granatowej, drewnia-
ny niemiecki posterunek, tzw. streifę (niem. die streife – 
patrol) na szosie powsińskiej przy ulicy Przyczółkowej, 
koszary żołnierzy Luftwaffe w kordegardzie pałacu wila-
nowskiego oraz domy folksdojczów we wsi Latoszki i Kę-
pa Latoszkowa.

w połowie września łączniczka wanda Głuchowska 
ps. „Justyna”, jej syn Krzysztof, łączniczka Barbara szu-
rig ps. „Basia”, Karol Kwapiński ps. „Karol Czarny”, wła-
dysław Cieplak ps. „Giewont” oraz eugeniusz Koecher 
ps. „Kołczan” kilkakrotnie dokonywali rozpoznania te-
renu. sporządzony został również dokładny plan poste-
runku żandarmerii i policji granatowej. 

zbiórkę żołnierzy „zośki” wyznaczono między godz. 20 
a 21 w kaplicy Potockich na wilanowskim cmentarzu. Broń 
dowożono kolejką i tramwajem. Hasłem było: „stój, kto 
idzie?”, odzewem: „Do Jana”. w akcji wzięło udział ok. 120 
osób, w tym 97 osób w samym wilanowie. Przeprowadza-
jący akcję bojową zostali podzieleni na następujące grupy: 
dowódcy, grupa „lotnicy”, która miała zaatakować posteru-
nek Luftwaffe w kordegardzie, grupa „posterunek i”, któ-
rej zadaniem był atak na posterunek żandarmerii i policji 
granatowej, ubezpieczająca ją grupa „posterunek ii”, gru-
pa „streife” oraz wspomagające ją grupy „ubezpieczenie i” 
i „ubezpieczenie ii”, a także dysponująca łodziami 18-oso-
bowa grupa „przeprawa”, trzyosobowe grupy „sanitariat” 
oraz obsada ciężarówki. Po akcji wszyscy mieli zebrać się 
w pobliżu posterunku żandarmerii, a następnie, po spraw-
dzeniu stanów, udać się w kierunku przeprawy na wiśle, 
aby przedostać się na prawy brzeg. Gdyby atak się nie udał, 
„wszystkie grupy miały zdążać w kierunku ostatniego do-
mu przy ulicy idącej w stronę wisły, po czym miał nastąpić 
odwrót [...]” – pisze Anna Borkiewicz-Celińska w książce 
Batalion „Zośka” (warszawa 1990).

Godzina 22 – atak!
Jednoczesny atak na niemieckie cele miał się rozpocząć 
o godz. 22 wysadzeniem linii telefonicznej łączącej poste-
runek żandarmerii i siedzibę Luftwaffe z warszawą. zada-
nie to mieli wykonać żołnierze z oddziału „Agat”. nieste-
ty, do wybuchu doszło za wcześnie i nie wszystkie grupy 
zdołały dotrzeć na swoje stanowiska. Odgłos eksplozji 

Cmentarz w Powsinie
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zaalarmował niemców, którzy pierwsi otworzyli ogień. 
Dodatkowo światła kursującej jeszcze kolejki oświetliły 
zmierzającą w stronę pałacu wilanowskiego i kordegardy 
grupę „lotników”, którą dowodził Jan Kopałka ps. „An-
tek” („Antek z woli”). Dowódca akcji „wilanów” włady-
sław Cieplak ps. „Giewont” pisał w raporcie z 1 paździer-
nika 1943 r: „Po chwilowym zamieszaniu grupa przeszła 
do ataku. nieprzyjaciel wycofał się. Teraz, tak jak zostało 
przewidziane w planie, nastąpiło uderzenie na budynek, 
gdzie mieściła się kwatera lotników. Atak trafił w próżnię, 
gdyż wewnątrz nie było ani jednego npla [nieprzyjaciela – 
K.D.]. Po przeszukaniu budynku atakujący wycofali się do 
parku, gdzie zostali ponownie zaatakowani. [...] Ponieważ 
Maciek [sławomir Maciej Bittner– K.D.] nie miał planu 
akcji, wycofania nastąpiły w błędnym kierunku i grupa 
nie połączyła się z resztą oddziału”. w czasie akcji cięż-
ko rannych zostało dwóch żołnierzy – kpr. Tadeusz wej-
rzanowski ps. „smukły” i plutonowy władysław walecki 
ps. „Gruby”; lżej ranna w nogę została łączniczka wan-
da Głuchowska „Justyna”, która schroniła się w pałacu. 
Ciała „Grubego” i „smukłego” zostały zabrane następne-
go dnia; niemcy nie pozwalali się do nich zbliżać. „Do-
piero na nalegania administratora, pana Jana Glińskiego, 
że niepochowane ciała zagrażają zdrowiu publicznemu, 
zgodzili się wreszcie na pogrzeb” – napisał w wydanych 
w 1991 r. wspomnieniach syn „Justyny” Krzysztof Głu-
chowski. Początkowo „Grubego” i „smukłego” pochowa-
no na cmentarzu wilanowskim. Dopiero po wojnie zostali 
przeniesieni na Powązki wojskowe. ranna „Justyna” zo-
stała wywieziona z pałacu konnym powozem przez Beatę 
i Marię Branickie. Początkowo przebywała w mieszka-
niach prywatnych, później w szpitalu Ujazdowskim.

Kiedy „lotnicy” atakowali kordegardę, grupa „posteru-
nek i”, dowodzona przez eugeniusza Koechera ps. „Koł-
czan”, w której byli m.in. Jan rodowicz ps. „Anoda” 
i Andrzej Makólski ps. „Mały Jędrek”, próbowała prze-
prowadzić atak na posterunek żandarmerii i policji gra-
natowej w budynku zajmowanym obecnie przez restaura-
cję wilanów i pub złoty Król. szybką akcję uniemożliwił 
otaczający posterunek drut kolczasty, którego przecięcie 
okazało się niełatwe. „– Granaty! – zawołał «Kołczan», 
otwierając jednocześnie ogień z thompsona. Huk wybu-
chających filipinek i wrzuconych przez okna obronnych 
granatów poderwał śpiących. «Pytek» i «ziutek» wbie-
gają do wnętrza posterunku policji granatowej. wystra-
szeni, zaspani policjanci wyskoczyli z łóżek – poddają się. 
Chłopcy szybko odbierają im broń, po czym wybiegają na 
podwórko i dołączają do grupy atakującej żandarmerię. Tu 
walka trwa, niemcy bowiem bronią się rozpaczliwie z głę-
bi budynku” – wspominał na łamach „stolicy” z 1957 r. 
Henryk Paweł Kozłowski. na domiar złego nie zapaliły się 
wrzucone do budynku butelki samozapalające, a filipin-
ka raniła „Laudańskiego”. ranni zostali również Andrzej 
samsonowicz ps. „Xiążę” i Józef Pleszczyński ps. „ziu-
tek”. Śmierć na miejscu poniósł Kazimierz Chruściński 
ps. „Kazik”. 

Grupą „streife” dowodził Andrzej romocki ps. „Mor-
ro”. zaalarmowani odgłosami strzałów z kordegardy 
niemieccy wartownicy zaczęli strzelać w ich kierunku. 
wszystko odbywało się w całkowitej ciemności. „na 
szczęście Andrzej «Morro» [...] wpadł na pomysł oświe-
tlenia niemców od tyłu rozlaną i podpaloną benzyną. 
efekt był piorunujący: pogrążeni w ciemności bojowcy 
ujrzeli nagle żandarmów w blaskach ognia. walka zo-

Kordegarda w Wilanowie
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stała zakończona w ciągu minuty – większość niem-
ców poległa” – pisał Aleksander Kamiński. Po ataku 
na „streifę” Andrzej romocki miał ewakuować grupę 
przygotowaną wcześniej ciężarówką do punktu sanitar-
nego w zakładzie sióstr urszulanek w Chylicach. Jadący 
w całkowitej ciemności ford uderzył jednak w słup i zo-
stał poważnie uszkodzony. Juliusz Bogdan Deczkowski 
ps. „Laudański” opowiadał po latach Barbarze wacho-
wicz: „nagle dostajemy się w światła reflektorów. Pędzą ja-
kieś auta. Gotujemy się do beznadziejnej walki. Ale one – 
dzwonią! To straż pożarna, która jedzie do płonącego 
posterunku niemieckiego. Andrzej wyskakuje na szo-
sę. smukły, wyprostowany, ze stenem. woła: «Panowie! 
na tym terenie odbywa się akcja żołnierzy Armii Krajo-
wej!». strażacy wyskakują. nie pamiętam, co mówił da-
lej, ale tak ich ujął, że odkrzyknęli wszyscy: «niech żyje 
wolna Polska!». ich samochód doholował nas do Chy-
lic”. Jak się później okazało, strażacy byli członkami AK 
ze skolimowa. „Laudański” wraz z ciężej rannymi został 
przewieziony do szpitala polowego w domu starców w Gó-
rze Kalwarii. Pozostali uczestnicy akcji z oddziału „Agat” 
sami wrócili do warszawy. Część przez pobliską sadybę, 
a inni łodziami przez wisłę do radości i stamtąd koleją 
do miasta. Oddział „Jana” wycofał się o godz. 1.30 z Kępy 
Latoszkowej w stronę Powsina, a stamtąd kolejką wąsko-
torową do warszawy.

Straty 
Podczas akcji zginęło pięć osób: Tadeusz wejrzanowski 
ps. „smukły”, władysław walecki ps. „Gruby”, stani-
sław stankiewicz ps. „Boy” (zmarł od ran po przewiezie-
niu do warszawy), Kazimierz Chruściński ps. „Kazik” 
i Józef Pleszczyński ps. „ziutek” (zmarł od ran w czasie 
odwrotu). Dwie osoby zostały ciężko ranne, pięć – lek-
ko rannych. Po stronie niemieckiej zginęło około pięciu 
osób, a jeden policjant granatowy i kilku niemców zosta-
ło rannych. „zadanie wykonaliśmy – mruczał «Morro» 

do lekarza – ale mamy aż pięciu zabitych i bardzo ciężko 
rannych. Drogi sukces, bardzo drogi” – pisał Aleksander 
Kamiński. „Kazik”, „ziutek”, „smukły” i „Gruby” spo-
czywają w Kwaterze Brzozowych Krzyży na warszawskich 
Powązkach wojskowych. „[...] wilanów nie był nigdy mile 
przez chłopców wspominany. Długo dyskutowali własne 
błędy […] boleśnie wspominali tę wielką, największą z do-
tychczasowych liczbę strat, ale nad wszystkim górowała 
niechęć do tematu akcji. Ta represja, choć niewykonana 
własnymi rękami, nie smakowała chłopcom. Byli w swym 
odczuciu logiczniejsi i konsekwentniejsi od kierownictwa, 
któremu wydało się, że wystarczy odsunąć naoczność re-
presji” – wspominał stanisław Broniewski ps. „Orsza”. 
Po akcji „wilanów” władysław Cieplak ps. „Giewont” 
został pozbawiony dowództwa 2 Kompanii „rudy” bata-
lionu „zośka”. Jego miejsce zajął Andrzej romocki „Mor-
ro”. Miejsce „Antka” w dowództwie 2 Plutonu 1 Kompa-
nii zajął Tadeusz schiffers ps. „skalski”.

Katarzyna Dzierzbicka – dziennikarka, absolwentka z wyróżnieniem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, egiptolog, absolwentka 
podyplomowych studiów etnomuzykologicznych na Uniwersytecie 

Warszawskim, licencjonowana przewodniczka miejska po Warszawie; 
wydała książki: 50 lat Teatru Telewizji. Krótka historia  

telewizyjnej sceny (2004), Warszawa Witolda Gombrowicza (2014)  
i Polska Witolda Gombrowicza (2017)

Powsin, tablica upamiętniająca zbrodnię z 9 maja 1943 r. (z błędną datą 12 maja)

Powązki Wojskowe, groby „Ziutka” i „Kazika”
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e  Ledwie zakończył się znako-
mity festiwal Chopin i jego Europa, 
a już od 2 września przez dwa tygo-
dnie warszawa znowu rozbrzmie-
wała muzyką Chopina – podczas 
pierwszego Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego na in-
strumentach Historycznych. Ko-
lejne będą organizowane co pięć 
lat. Oryginalna barwa i mechanika 
instrumentów, jakimi dysponował 
kompozytor, pozwala uchwycić 
niepowtarzalną specyfikę muzyki 
Chopina, z jej unikatową artyku-
lacją i harmoniką. 

 22 sierpnia, w przepiękniej sce-
nerii Teatru w Taorminie, dyrektor 
artystyczna warszawskiej Opery 
Kameralnej Alicja węgorzewska 
odebrała nagrodę im. Giuseppe 
Di stefano 2018, przyznaną przez 
sycylijski Chór Liryki za spektakl 
Armide, który miał premierę w li-
stopadzie 2017 r. w warszawie.

 Laureatką tegorocznej nagro-
dy im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
jest Krystyna Janda. nagroda za 
wybitne osiągnięcia teatralne przy-
znawana jest od ponad 60 lat przez 
Klub Krytyki Teatralnej sDrP / 
polską sekcję AiCT. Tegorocz-
na wręczona będzie 22 września. 
Laureatami w poprzednich la-
tach byli m.in. Kazimierz Dejmek 
(dwukrotnie), sławomir Mrożek, 
Andrzej wajda, Jerzy Trela, Jan 
englert i Janusz Gajos.

 zbiory sztuki nowoczesnej 
Muzeum narodowego w warsza-
wie wzbogaciły się o płótno Ma-
donna Tytusa Czyżewskiego. Obraz 
przez ponad 20 lat był depozytem 
prywatnym przechowywanym 
w Mnw. Dzięki zakupowi ze środ-
ków ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego (priorytet Kolekcje 
Muzealne 2018) stał się własnością 
Mnw. Madonnę można oglądać 
w Galerii sztuki XX i XXi wie-
ku. Obraz będzie eksponowany na 
wystawie Krzycząc: Polska! Niepod-
legła 1918 (26 października 2018 – 
17 marca 2019).

Notatnik warszawski

Gabinet Monet i Medali
Muzeum narodowe w warszawie już od kilku lat suk-

cesywnie udostępnia kolejne galerie stałe. za dyrekcji 
Agnieszki Morawińskiej otwarto Galerię sztuki Średnio-
wiecznej, Galerię sztuki Dawnej, Galerię sztuki XiX wie-
ku, Galerię sztuki XX i XXi wieku, Galerię wzornictwa 
Polskiego. w 2019 r. planowane jest udostępnienie całkowi-
cie przearanżowanej Galerii sztuki starożytnej, na 2020 r. 
zapowiedziano natomiast otwarcie stałej ekspozycji zbiorów 
Gabinetu Monet i Medali. Dzięki mecenatowi Fundacji 
im. Feliksa hr. sobańskiego zwiedzający będą mieć okazję 
zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi historii pieniądza, 
przedstawionymi w blokach tematycznych. ekspozycja zosta-
nie uzupełniona o dodatkowe zabytki, stanowiące ilustrację 
przedstawianych tematów, a także o infografiki i multime-
dia. zbiory numizmatyczne Mnw są największą tego typu 
kolekcją publiczną w Polsce.

Krzysztof Cugowski w Romie
15 października o godz. 19 

w Teatrze Muzycznym ro-
ma odbędzie się koncert Krzysz-
tofa Cugowskiego z zespołem 
mistrzów – Największe przeboje. 
Cugowski, współzałożyciel i wie-
loletni wokalista zespołu Budka 
suflera, ma na swoim koncie kil-
ka płyt solowych oraz krążek In-
tegralnie (2001) z przebojami pol-
skiego i światowego rocka. Budka 

suflera zakończyła działalność w 2014 r. Jesienią 2015 r. Cugowski wydał solowy krą-
żek pt. Przebudzenie. wokalista zaangażował się również w kilka innych projektów, 
m.in. wystąpił w repertuarze operowym i operetkowym z Aleksandrą Kurzak, świa-
towej sławy sopranistką. Podczas koncertu w romie na gitarze zagra Jacek Królik, 
na basie będzie można usłyszeć roberta Kubiszyna, na instrumentach klawiszowych 
zagra Tomasz Kałwak. skład nowej grupy wesprze Cezary Konrad na perkusji.

Alosza Awdiejew
22 października o godz. 19 w Teatrze Mu-

zycznym roma wysłuchać będzie można 
koncertu Aloszy Awdiejewa z zespołem. Awdie-
jew to wyjątkowy artysta estradowy, a jednocze-
śnie wybitny naukowiec, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Do tego para się aktorstwem fil-
mowym, pisze felietony, tłumaczy poezję. Przede 
wszystkim jednak tworzy genialną muzykę. ro-
sjanin z polskim obywatelstwem, który przybył do 
Krakowa po raz pierwszy w 1967 r., mówi o sobie: 
Jestem Polakiem z wyboru i dodaje przewrotnie, 
że to bardziej komfortowo, niż być kimkolwiek 
z przymusu. z Awdiejewem zagrają kontrabasista 
Kazimierz Adamczyk i gitarzysta Marek Piątek.
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Jarosław Modzelewski

Józef Wilkoń

Wojciech Fangor

16 razy sztuka
Od 5 do 7 października 2018 r. w Arkadach Kubickie-

go w warszawie odbywać się będą – już po raz 16. – 
warszawskie Targi sztuki. To jedno z najważniejszych wy-
darzeń kulturalnych w Polsce. na miejscu będziemy mieli 
okazję zobaczyć przedstawicieli ponad 60 wybranych ga-
lerii sztuki współczesnej i antykwariatów – nie tylko pol-
skich, ale też niemieckich, angielskich i chińskich. To jedy-
ne w swoim rodzaju miejsce, gdzie można obejrzeć i kupić 
prace uznanych artystów współczesnych oraz dzieła wybit-
nych przedwojennych malarzy. Dostępne będzie też rze-
miosło artystyczne wysokiej klasy oraz biżuteria w klima-
cie retro. Jak zwykle odbędą się wykłady o sztuce i rynku 
sztuki oraz spotkania ze znanymi artystami. Przewidziane 
są też atrakcje dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie targom 
towarzyszą wystawy uznanych twórców – prezentowane 
były już dokonania m.in. Jacka Malczewskiego, Tadeusza 
Kantora i znanej na wszystkich kontynentach Magdaleny 

Abakanowicz. Grupa mutantów jej autorstwa, pokazana 
na 15. wTs, została zakupiona przez Muzeum narodo-
we we wrocławiu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się też wystawa fotograficzna witkacego, przedstawiciela 
polskiej awangardy. w tym roku na wTs prezentowana 
będzie twórczość wojciecha Fangora i Andrzeja „Dudi” 
Dudzińskiego, artystów, którzy wiele lat mieszkali w UsA, 
tworzących w różnych stylistykach, cenionych nie tylko 
przez krytyków. w zeszłym roku, w ciągu niespełna trzech 
dni, 15. warszawskie Targi sztuki w Arkadach Kubickiego 
odwiedziło ok. 10 tys. osób!
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e  Od 21 do 23 września trwać 
będzie już ósmy warszawski Gal-
lery weekend. Podczas tegorocznej 
edycji swoje drzwi otworzy 29 gale-
rii prywatnych. wszystkie wystawy 
będą prezentowane po raz pierwszy 
– mają być przygotowane przez ga-
lerie specjalnie na tę okazję. Podczas 
wGw będzie można zapoznać się 
z dziełami uznanych artystów, od-
kryć nowe nazwiska czy dokonać 
zakupów.

 28 września na deskach Teatru 
Polskiego odbędzie się premiera De-
prawatora Macieja wojtyszki, w jego 
reżyserii. sztuka osnuta jest wokół 
wydarzeń z ostatnich lat życia wi-
tolda Gombrowicza. Pisarz w latach 
1964-1969 mieszkał w Vence pod 
niceą, gdzie odwiedzili go Czesław 
Miłosz i zbigniew Herbert. spotka-
nie stało się pretekstem do rozmowy 
o stosunku do Polski i narodowej 
historii. w obsadzie m.in. Grażyna 
Barszczewska, Magdalena zawadz-
ka, wojciech Malajkat i Andrzej 
seweryn.

 Do końca września w Czytelni 
naukowej nr Vii przy ul. Świętojań-
skiej 5 prezentowana jest ciekawa wy-
stawa pt. Znaki książkowe – ekslibrisy 
autorstwa Beaty Joanny Przedpeł-
skiej. warszawska artystka uprawia 
różne dziedziny sztuki plastycznej – 
znamy jej obrazy, rysunki, tkaniny, 
maski. Tym razem prezentuje kilka-
dziesiąt najwartościowszych swoich 
prac zdobnictwa książkowego. wiele 
z nich było wyróżnionych na krajo-
wych i międzynarodowych konkur-
sach. warto się przekonać, jak pięk-
na może być sztuka ekslibrisu. 

 w ostatni weekend września 
(29-30.09) obowiązkowo trzeba 
się wybrać na ulicę ząbkowską, na 
warszawski Festiwal Konesera. Każ-
dy znajdzie tam coś dla siebie – bę-
dą Targi rzeczy Ładnych, rozmowy 
o zdrowiu, wystawy (np. designu 
i street artu), przedstawienia (np. Po-
żaru w Burdelu) i koncerty, m.in. 
Hańby, Pablopavo, warszawskiego 
Combo Tanecznego i Jazz Bandu 
Młynarski-Masecki.

Kobiety na Pradze

Krem i czekolada to tytuł wystawy, na którą od września zaprasza Muzeum war-
szawskiej Pragi. Ten unikatowy projekt artystyczny, zainicjowany przez teatr ko-

biecy Teraz Poliż wraz z MwP, odda głos herstoriom – czyli opowieściom widzianym 
oczami kobiet, wypowiedziom i wspomnieniom pracownic praskich fabryk Polleny 
Urody i wedla z lat 1950-1989. „Pierwszym etapem naszej pracy była praca badaw-
cza. we współpracy z Muzeum warszawskiej Pragi nagrałyśmy wywiady z kobietami, 
które pracowały w tych zakładach. Utrwalone historie mówione stały się elementem 
ekspozycji i zarazem podstawą do stworzenia przestrzeni zaprojektowanej wraz z Go-
shką Macugą” – opowiada Magdalena staroszczyk z Muzeum warszawskiej Pragi. 
wystawa odbędzie się pod koniec września w przestrzeni artystycznej Bęc zmiana 
na bazarze różyckiego.

Manru Paderewskiego 
12 października na deskach Teatru wielkiego – Opery narodowej odbędzie się 

premiera pierwszej opery ignacego Jana Paderewskiego. Manru powstała na 
podstawie Chaty za wsią Józefa ignacego Kraszewskiego; libretto do powieści napisał 
dziennikarz i rzeźbiarz Alfred nossig. w 1891 r. Paderewski wyjechał do Ameryki. 
nowy kontynent okrzyknął go czarodziejem klawiatury. On sam miał już wtedy 

nadzieję, że świat doceni go także ja-
ko kompozytora. Opera w trzech ak-
tach Manru była już gotowa, jednak 
kompozytor wciąż przerabiał kolejne 
jej wersje. Trwało to kilka lat. zdążył 
się ożenić, zostać ojcem, owdowieć, 
potem znów się ożenić i stracić syna. 
Chłopiec zmarł w 1901 r. – tym sa-
mym, w którym odbyła się premiera 
Manru w Dreźnie. warszawska pre-
miera miała miejsce w kilka dni póź-
niej, a amerykańska – w lutym 1902 r. 
i przeszła do historii jako pierwsze 
wystawienie polskiej opery na de-
skach Metropolitan Opera. Po krót-
kim triumfie – została zapominana. 
Przedstawienie w Teatrze wielkim – 
Operze narodowej reżyseruje Marek 
weiss, w roli głównej wystąpi Peter 
Berger.
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Co po Cybisie?
w  narodowej Galerii sztuki zachęta wystawa polskiego malar-

stwa XX i XXi w. polskich twórców wpisujących się w klu-
czowe nurty historii sztuki i aktualne prądy artystyczne. Międzypo-
koleniowy, problemowy pokaz przypomina starsze oraz przywołuje 
najnowsze postawy ponad 40 artystów. na wystawie zobaczyć można 
dzieła m.in. Jana Berdyszaka, Tomasza Ciecierskiego, Józefa Czap-
skiego, Tadeusza Dominika, wojciecha Fangora, stanisława Fijał-
kowskiego, stefana Gierowskiego, Jana Lebensteina, Jerzego no-
wosielskiego czy erny rosenstein. ekspozycji towarzyszyć będzie 
książka. wystawa potrwa do 16 grudnia 2018 r.

Neonowe opowieści to projekt Funda-
cji Obserwatorium realizowany wraz 

z Muzeum sztuki nowoczesnej. Jego celem 
jest przybliżenie historii i przyszłości reklam 
neonowych w warszawie, głównie poprzez 
warsztaty kreatywne dla dzieci i ich opieku-
nów. Każde z sześciu planowanych spotkań 
poprzedzone będzie prezentacją przybliżają-
cą zagadnienia związane z realizacją i projek-
towaniem reklam świetlnych oraz działaniem 
samego neonu. Projekt wystartował 16 wrze-
śnia, a potrwa do 25 listopada – w siedzibie 
Msn przy ul. Pańskiej 3. wstęp bezpłatny.

warto wybrać się do Galerii Do-
mu Artystów Plastyków na ulicę 

Mazowiecką. Do 30 września prezento-
wana jest tam wystawa dwojga warszaw-
skich plastyków – medalierki i rzeźbiar-
ki Anny wątróbskiej-wdowiarskiej 
oraz rzeźbiarza Majida Jammoula. 

syryjczyk Jammoul jest warszawia-
kiem z wyboru. w pierwszej połowie lat 
70. studiował na warszawskiej AsP i po 
dyplomie powrócił do ojczyzny, w któ-
rej z sukcesami kontynuował twórczość 
rzeźbiarską. z początkiem lat 90. za-
mieszkał znowu w Polsce, tym razem 
na stałe. w jego pracach rzeźbiarskich 
widoczne są ślady islamskiej kaligra-

fii – zwłaszcza w rysunkach i szkicach 
poprzedzających prace rzeźbiarskie. in-
teresujące rysunki na papierze po raz 
pierwszy zostały zaprezentowane pu-
blicznie. Uznane za abstrakcyjne rzeźby 
Jammoula, w których kompozycję naj-
częściej organizują elementy i linie owal-
ne, niosą jednak konkret ideowy i emo-
cjonalny – np. Biały łabędź, Feniks, Bóg 
jest jeden, Dialog. sam ich twórca pod-
kreśla, że chce zawrzeć ruch i dynamikę 
w statycznej rzeźbie i że fascynuje go jej 
relacja z przestrzenią. Majid Jammoul 
i Anna wątróbska-wdowiarska dzielą 
pracownię na warszawskim Gocławiu 
oraz zainteresowania twórcze, dlate-

go też postanowili zaprezentować swój 
dorobek wspólnie. sztuka medalierska 
Anny wątróbskiej-wdowiarskiej jest 
bardzo dobrze znana. Artystka jest lau-
reatką wielu konkursów i zdobywczy-
nią wielu nagród w Polsce i za granicą. 
na Mazowieckiej prezentowany jest 
szeroko jej dorobek i różnorodność za-
interesowań, można także poznać różne 
etapy powstawania przedmiotów sztuki 
medalierskiej.

Konkret i iluzja

Światła nocy
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W Warszawskich pasażach pisze Pan o Kamionku 
i Grochowie. Wrócił Pan z Paryża na stare śmieci 
czy do nowego miasta? 
wróciłem do zupełnie nowego miejsca. Przez blisko 
30 lat byłem mieszkańcem warszawy, po czym około 
trzydziestki wyjechałem do Paryża i tam spędziłem 
33 lata, a więc większą część mojego życia. Urodziłem 
się na woli, ale mieszkałem w Śródmieściu przy 
Konopczyńskiego – małej uliczce odchodzącej od 
Tamki. Do szkoły chodziłem na ul. Świętokrzyską 1, 
czyli tuż obok. w Teatrze wielkim pracowała jako 
szatniarka moja mama – kiedy byłem chłopakiem, 
miałem ogromny przywilej być prawie każdego 
wieczoru w operze. Przemykałem się na spektakle, 
wpuszczali mnie znajomi bileterzy. znałem na pamięć 
cały repertuar Teatru wielkiego z przełomu lat 60. 
i 70. Obszar warszawy mojej młodości to zatem 
środek Śródmieścia: okolice Tamki, nowego Światu, 
Krakowskiego Przedmieścia... Drugi kraniec mojego 
kręgu był w okolicach Łazienek Królewskich. Tam 
kończyła się dla mnie warszawa. 

Po 33 latach pobytu w Paryżu doszliśmy z moim 
przyjacielem Jerzym Axerem do wniosku, że trzeba 
zrobić skok w nieznane. zacząłem szukać mieszkania 
w warszawie. Tego, w którym mieszkałem pierwotnie, 
dawno już nie ma. Okazało się, że w warszawie nie tak 
łatwo znaleźć lokum w przystępnej cenie. Malutkie 
mieszkania w okolicach, w których spędziłem młodość, 
były poza moim zasięgiem finansowym. zacząłem 
więc pytać znajomych i zadzwoniła moja przyjaciółka, 
Monika stachura, córka młodszego brata edwarda 
stachury. Jak wiadomo, łączą mnie z edwardem 
stachurą najrozmaitsze więzy duchowe, nie tylko 
dlatego, że się znaliśmy. Odwiedziłem mieszkanie 
należące do zmarłej przyjaciółki Moniki stachury. 
Kiedy tylko tam wszedłem, poczułem, że to mieszkanie 
dla mnie. Chyba czuwał nade mną duch edwarda,  
bo to bardzo ciekawe mieszkanie. Jest na siódmym 
piętrze jednego z budynków osiedla sonata. 
Ma ogromny balkon z widokiem na miasto, 
m.in. na park skaryszewski. Cały. wielkie niebo, 
gwiazdy wieczorem, a chmury i błękit w ciągu dnia. 
Tam mieszkam od ośmiu lat. 

Podczas spacerów po Paryżu nawiązuje Pan 
do Waltera Benjamina i jego wędrówek po 
zakamarkach miasta. Jak jest z tymi pasażami 
w Warszawie? Są czy ich nie ma? 

Miasto duchów
Z Krzysztofem Rutkowskim rozmawia 
Mateusz Kaczyński

Przestrzeń warszawy jest zupełnie inna niż przestrzeń 
Paryża, to oczywiste. najpierw zostawiłem warszawę 
Śródmieścia, później pojechałem do Paryża, który 
jest moim miastem, teraz po powrocie znalazłem się 
w trzecim mieście, na prawym brzegu wisły, którego 
kompletnie nie znałem. Mieszkam na Grochowie, 
na Pradze-Południe, czyli w całkowicie nieznanej 
mi czasoprzestrzeni. To nie jest tak, że wróciłem do 
warszawy – ja tylko w pewnym sensie znalazłem się tu 
z powrotem. 

warszawa zaczęła mnie dziwić, „sycić w zdumieniu”, 
jak powiedziałby Białoszewski, ale na zupełnie innych 
zasadach niż Paryż albo warszawa lewobrzeżna 
z czasów mojej młodości. nagle zacząłem odkrywać 
prawobrzeżną warszawę – Grochów i Kamionek – jako 
przestrzeń przedziwną, którą zamieszkują duchy. różne 
i na wielu poziomach. 

W jaki sposób wydobywa Pan ukryte znaczenia 
z pozornie zwykłych spotkań? Za przykład niech 
posłużą napotkani przez Pana „trzej królowie”, czyli 
pijaczkowie spod krzyża na Mińskiej, albo Dionizos 
mieszkający w ciele kloszarda. 
Kieruję się silną pamięcią o walterze Benjaminie i jego 
myśleniem o Paryżu. różne studzienki ściekowe czy 
zejścia do kanałów postrzegał jako wrota do Hadesu, 
do podziemnego świata. zaskoczyło mnie, że podobnie 
jest w warszawie. Tu wejścia do podziemnego 
świata to walące się domy z zamurowanymi oknami 
i tajemniczymi drzwiami czy nieustannie otwarte sklepy 
alkoholowe. Przestrzeń tę zamieszkują rozmaite postaci. 
spotkałem przedziwnych bogów, bachantki i satyrów. 
Pewnego razu przechodziłem przez ulicę Grochowską 
i zmierzałem w kierunku Mińskiej. szedł ku mnie 
człowiek. nadchodził właśnie od krzyża w przesmyku, 
wyglądał na miejscowego menela. nie brak takich, 

M
at

er
ia

ły 
pr

om
oc

yjn
e

Krzysztof Rutkowski



59

  nr 9/2018

ale menel to mój kolega. Jak wiadomo, bogowie mogą 
w różnych szatach chodzić i różne kształty przybierać. 
nie trzeba znać starych mistrzów czy mitologii, by to 
wiedzieć, wystarczy czytać Tolkiena. i ten człowiek 
szedł ku mnie, a ja ku niemu. nasze spotkanie 
było nieuchronne i normalne w tej sytuacji. Byłem 
przekonany, że powie do mnie: „panie”, „ziomku” 
albo „mistrzu”... 

…królu złoty, daj piątkę na piwo. 
Tak, myślałem, że będzie prosił o parę groszy. A on 
podchodzi, patrzy na mnie i pyta: „Panie, niech mi pan 
powie, co to jest prawda”. Byłem zupełnie zaskoczony. 
Oczekiwałem pytania, ale nie takiego. w okolicy, 
w której zamieszkałem, czuję obecność wielu czasów. 
Kłębiącą się wielość przestrzeni. Byłem zaskoczony 
pytaniem, ale nie jego rodzajem. Menel patrzył na 
mnie uważnie i czekał, co mu odpowiem. A pytanie 
było trudne, bo niejasne. nagle znalazłem się na placu 
w Jerozolimie i miałem przed sobą kogoś, kto był 
wcieleniem Poncjusza Piłata, a bliskość krzyża była nie 
bez powodu. nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, że jest 
on bardzo tajemniczy. 

Krzyż na Mińskiej stoi na rozdrożu. 
Tak jak powinny stać krzyże. Jest na nim obraz 
Matki Boskiej, są różne wota. Pod krzyżem płoną 
znicze i są kwiaty: sztuczne i niesztuczne. niech pan 
jednak zauważy, że do krzyża przybite są także znaki 
szamańskie: pióra i kości. Dlaczego na krzyżu, który stoi 
na rogu Bliskiej i Mińskiej, są takie symbole? nie wiem, 
ale – ponownie – nie dziwi mnie, że tam są. 

Przestrzeń, o której Pan pisze, faktycznie ma w sobie 
coś nieodgadnionego. Stoi tam kościół Matki 
Boskiej Zwycięskiej – jedna z najstarszych świątyń 
prawobrzeżniej Warszawy. Są także dwa cmentarze, 
w tym nieistniejący staroobrzędowców... 
właściwie nadal jest, bo cmentarz ten ma różne 
warstwy. Od Xii do XViii w. zdążyło się ich nazbierać. 
Aleją wedla przechodzą duchy. słyszę, jak się nawołują. 
i to wcale nie tak, że słyszę te głosy, bo jestem pijany. 
Jestem pijany, bo słyszę te głosy. To jest właśnie 
przedziwna czasoprzestrzeń. Mam też swoją dżunglę. 
wystarczy pójść dalej Bliską do Dworca wschodniego. 
są tam przedziwne zarośla, a w nich ruinki. nie chcę 
wiedzieć czego. Mówię sobie, że to świątynie: pogańskie 
lub nie. w tych krzakach siedzą ludzie i piją albo 
tańczą. Odprawiają nieznane obrzędy... Ktoś pomyśli, 
że wymyślam historie i nakładam literaturę na takie 
tematy jak pijacy w krzakach. Ale oni są nie tylko 
pijakami, którzy siedzą w krzakach i piją. Dla mnie to 
oczywiste. w ten sposób przemawia do mnie przestrzeń. 
warszawa, zwłaszcza prawobrzeżna, niesamowicie 
szybko się aktualizuje. Czasy zawijają się tam 

niepostrzeżenie. staje się miastem widm i miastem cieni. 
Miastem, które bulgocze w podziemiach, z kanałów. 
Dzisiaj jest 1 sierpnia, 74. rocznica wybuchu Powstania 
warszawskiego, więc to bulgotanie słychać głośniej. 

Wychodzi na powierzchnię. Paryskie pasaże są 
zbiorem szkiców, które ukazywały się „Gazecie 
Wyborczej”. 
Ukazały się ich cztery tomy. Ale teksty do „Gazety 
wyborczej” są tylko punktem wyjścia. Książki to osobna 
konstrukcja. zbudowałem z nich odrębną całość. 

Kontrapunktem dla nich są Warszawskie pasaże. 
Ile czasu zajęło Panu ich napisanie? 
Opisuję w nich wydarzenia z czterech lat. Przyjechałem 
do warszawy w zimie 2010 r., by wraz z moimi 
znajomymi współtworzyć to, co przekształciło się 
w wydział Artes Liberales. zaraz po tym mój kolega 
Jacek Kopciński spytał mnie, czy mógłbym pisać do 
miesięcznika „Teatr”. nie jak do gazety – co tydzień – 
ale raz na miesiąc. zgodziłem się i postanowiłem nazwać 
mój cykl Warszawskie pasaże. Felietony powstawały 
od 2011 r. Potem stwierdziłem, że zrobię książkę. 
Ma ona bardzo przemyślaną konstrukcję, wygląda tak, 
jak chciałem, by wyglądała.

Jej osią jest z pewnością chodzenie. Czy jest ono 
dla Pana równoznaczne z pisaniem? 
nie jest równoznaczne. Chodzić nauczyłem się 
w Paryżu, on był dla mnie inspiracją. Oczywiście, tkwi 
w tym wszystkim pamięć Benjaminowa i przemyślenia 
flaneura, czyli włóczęgi paryskiego. Flaneur to figura, 
która wcielała się w konkretne historyczne postaci, 
ale to także sposób bycia człowieka, który włóczy się 
po mieście. w szczególności po Paryżu, który jest 
miastem do tego stworzonym. Tylko tam mogła powstać 
postać flaneura; odegrała ona niesłychanie ważną rolę 
literacką i kulturową. wcieliłem w siebie flaneura nie 
dlatego, że naczytałem się Benjamina i różnych autorów, 
ale dlatego, że sam to przeżyłem. własnym ciałem 
i własną duszą odczułem, co znaczy Paryż jako miejsce 
do chodzenia. Mieszkałem tam ponad 30 lat i wiem, 
że nie jest tak, że to ty decydujesz, dokąd pójdziesz. 
To miasto decyduje. Musisz dokonać jednego wyboru.

Mianowicie? 
wychodzisz i skręcasz albo w prawo, albo w lewo. 
A reszta w dużym stopniu już nie od ciebie zależy. 
Przestrzeń cię wciąga. Przestrzeń ładuje w ciebie czas. 
Chodząc, ładujesz się czasem, znakami i znaczeniami. 
i nie wiesz, dlaczego idziesz tędy. Oczywiście 
możesz chodzić ustaloną trasą, ale wtedy uprawiasz 
turystykę. Chodzisz po Paryżu w jakimś celu. Moje 
flaneurowanie po mieście nad sekwaną wynikało 
z tego, że podejmowałem tylko jedną decyzję: wyjść 
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z mieszkania i skręcić z mojej ulicy albo w lewo, 
albo w prawo. reszta nie zależała ode mnie. szedłem 
i byłem wciągany przez miasto. wychodziłem na zew 
przygodzie. w tym sensie moje chodzenie było moim 
pisaniem. Potem przepisywałem przygodę, która mi 
się zdarzyła. Przepowiadałem ją przez znaki i słowa, 
ale dopiero później. na początku tworzyła się, kiedy 
chodziłem. w warszawie jest inaczej. 

Czy pokusiłby się Pan o znalezienie warszawskiego 
odpowiednika paryskiego flaneura? 
nie, to niemożliwe. Moje doświadczenie z warszawą 
jest doświadczeniem zupełnie innego rodzaju. 
nie odczuwam ani prawobrzeżnej, ani lewobrzeżnej 
warszawy jako swojej przestrzeni. nie odnajduję 
Śródmieścia mojej młodości, Pragi też nie znam. 
spotykam się z obcością, która mnie zaskakuje. Paryż był 
zawsze mój, od pierwszego momentu, w którym się tam 
znalazłem, i zawsze będzie mój aż do końca moich dni. 
warszawa jest nieciągła. Poznaję ją jako obcą przestrzeń, 
która mnie zaskakuje w inny sposób, np. wychodzeniem 
duchów, zjawianiem się. Paryż był przestrzenią, po której 
włóczenie syciło mnie zdumieniem. warszawa robi to 
punktowo. To miasto nieciągłe, rwane. Mówiąc jeszcze 
inaczej, warszawa jest dla mnie jak szwajcarski ser 
z dziurami. Obca, ale z dziur co chwila wyskakuje coś 
niespodziewanego. warszawa nie jest moja. Mam w niej 
swoje miejsca, do których dążę. Pozwalają mi oswoić 
obcość. Ulica Bliska, park skaryszewski, siedziba Artes 

 TANGO  
NA 16 METRACH
KWADRATOWYCH

wystawa czynna do 14.10.2018 Zachęta — 
Narodowa Galeria Sztuki 
pl. Małachowskiego 3  
Warszawa 
zacheta.art.pl

patroni medialni: 

partner wystawy: 

współpraca: 

Tango, reż. Zbigniew Rybczyński, 1980, dzięki uprzejmości FINA

REKLAMA

Liberales przy Dobrej... Pomiędzy nimi jest obcość, a ja 
jestem w nich. Dla przykładu: dzisiaj rozmawiamy przed 
gmachem Muzeum narodowego – to miejsce, które 
dobrze znam, ale tak naprawdę to nie jest miejsce, które 
dobrze znam, ale miejsce, pod którym kryją się miejsca, 
które dobrze znam. 

Odczuwa Pan niepokój, że zmiany zaszły tak 
daleko? 
Tak. i jest to dziwny niepokój. Obcość, którą staram 
się przezwyciężyć punktowymi spotkaniami z czymś, 
co nagle okazuje się zaskakująco bliskie. To, co 
zaskakująco bliskie, jest bliskie dlatego, że właśnie oto 
z kanału czy ze studzienki, spod krzyża, z tej dżungli 
koło Dworca wschodniego wychodzą do mnie postaci 
ludzi, bogów albo demonów sprzed lat. w warszawie 
rozmawiam z duchami. w Paryżu rozmawiałem 
ze znakami. 

Co musiałby Pan zrobić, aby 
w Warszawie porozmawiać 
z żywymi? 
To, co do tej pory. wychodzić 
i czekać, aż spotkam żywych, przez 
których mówi głos sprzed stuleci. 

Krzysztof Rutkowski, Warszawskie pasaże, 
Słowo / obraz terytoria, Warszawa 2018
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Noblista z Nowolipek
Tę książkę czyta się jak sensacyjną powieść szpiegow-

ską, jednym tchem. Opisuje losy wybitnego polskiego 
fizyka, uczestnika tajnego programu Manhattan – budowy 
bomby atomowej w Los Alamos, a po 1945 r. aktywnego 
przeciwnika wszelkiej wojny, który za swoją pracę i starania 
o zredukowanie rozwoju broni jądrowej na świecie otrzymał 
w 1995 r. Pokojową nagrodę nobla. Józef rotblat był Po-
lakiem i swojej polskości bronił tak długo, jak mógł. Uro-
dził się w 1908 r. na warszawskich nowolipkach, w rodzinie 
żydowskiego przedsiębiorcy. Pierwsza wojna światowa do-
prowadziła jego ojca do bankructwa, a rodzinę do ubóstwa 
na kolejne lata już w niepodległej Polsce. rotblat skończył 
szkołę rzemieślniczą i, pracując jako elektromonter, konty-
nuował naukę – najpierw sam w domu, potem w wolnej 
wszechnicy Polskiej, jedynej wówczas polskiej uczelni nie-
wymagającej matury, tylko zdania egzaminów wstępnych – 
na wydziale przyrodniczo-matematycznym. Profesorowie 
szybko poznali się na wyjątkowych zdolnościach studenta, 
a prof. dr Ludwik wertenstein objął pieczę nad doktora-
tem rotblata przygotowywanym w Pracowni Fizyki Atomu 
wolnej wszechnicy Polskiej oraz Pracowni radiologicznej 
Towarzystwa naukowego warszawskiego. na uniwersyte-
cie liverpoolskim, gdzie trafił jako stypendysta i gdzie za-
trzymał go wybuch wojny, dostał – w 1943 r. – propozycję 
pracy w bazie Los Alamos w górach nowego Meksyku. wa-
runkiem było zrzeczenie się polskiego obywatelstwa i przy-
jęcie brytyjskiego. rotblat odmówił. Kiedy jednak okazał 
się niezbędny, pozwolono mu – jako jedynemu wśród tysię-
cy pracujących w tajnym ośrodku Los Alamos – pozostać 
przy swoim obywatelstwie (przy projekcie mogli pracować 
tylko obywatele UsA, Anglii i Kanady). rotblat rozstał się 
z nim po wojnie, kiedy powrót do Polski okazał się zbyt 
niebezpieczny. Dotychczas śledziło go FBi i CiA, podej-
rzewając o szpiegostwo na rzecz związku radzieckiego – 
teraz stał się obiektem zainteresowania również ze strony 
nKwD i sB. Dowiedział się też o śmierci żony, która zgi-
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nęła podczas likwidacji lubelskiego get-
ta. Osiadł w Anglii, przyjmując brytyj-
ski paszport. 

Książka Marka Górlikowskiego pre-
zentuje losy polskiego noblisty na tle 
szerokiej panoramy dawnej warszawy, 
charakteryzuje środowiska naukowe 
polskie i angielskie, pokazuje stosun-
ki panujące w Los Alamos, polityczny 
kontekst badań nad bronią masowego 
rażenia, docieka przyczyn decyzji życio-
wych rotblata. Autor dociera do źródeł i informacji z pasją 
dziennikarza śledczego, jakim dał się poznać z łamów pra-
sy. Upomina się o spopularyzowanie Józefa rotblata wśród 
polskich noblistów. 

na polskie biografie czekają także inni polscy nobliści 
pochodzenia żydowskiego, którzy decyzję o opuszczeniu 
Polski i zmianie obywatelstwa podejmowali, zmuszeni 
okolicznościami historycznymi. warto pamiętać m.in. 
o Tadeuszu reichsteinie, urodzonym we włocławku 
(1897) chemiku, który w 1950 r. otrzymał nagrodę nobla 
z medycyny i fizjologii za odkrycie kortyzonu, o Albercie 
Abrahamie Michelsonie, urodzonym w 1852 r. w strzelnie 
laureacie nagrody nobla z dziedziny fizyki w 1907 r. – 
za konstrukcję interferometru, o Leonidzie Hurwiczu, 
który od 1919 r. mieszkał w warszawie, gdzie ukończył 
studia prawnicze, w 1940 r. wyjechał do UsA, a w 2007 r. 
otrzymał nagrodę nobla z ekonomii, o Jerzym szarpaku 
(Georges Charpak) urodzonym w 1924 r. w Dąbrowicy 
(województwo wołyńskie), który w 1931 r. wyjechał do 
Francji, otrzymał nobla z fizyki w 1992 r., o Andrzeju 
wiktorze schally’m (Andrew schally), urodzonym 
w 1926 r. w wilnie synu gen. Kazimierza schally’ego, 
szefa gabinetu prezydenta rP ignacego Mościckiego, po 
wybuchu drugiej wojny wyjechał z Polski, otrzymał nobla 
z medycyny w 1977 r. i o kilku innych zapomnianych 
noblistach, którzy czuli się Polakami.  [eKC]

Marek Górlikowski Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o pokój, 
Znak, Kraków 2018

REKLAMA
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Nieprzepracowane 
traumy

Z notatnika miastoluba

E. 
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ng
e

Maria Terlecka

nie wiem, jakie lęki ma na stare lata człowiek, który 
walczył w Powstaniu warszawskim. wiem, jakie ma 

dziecko siedzące wtedy w piwnicy. i upływ czasu nie ma tu 
nic do rzeczy.

nie lubię warszawy w dniach sierpniowo-wrześnio-
wych, a szczególnie 1 sierpnia. Uciekam wtedy z miasta. 
w tym roku, żeby je opuścić, musiałam przedrzeć się przez 
zasieki z drutu kolczastego na placu wileńskim, gdzie re-
konstruowano walki z wrogiem. nie dla mnie wycie syreny 
o godz. 17, pieśni patriotyczne, defilady wojskowe i prze-
loty samolotowe, koszulki z kotwicami, tatuaże symboli 
powstańczych, naklejki okolicznościowe itd.

nie byłam w Muzeum Powstania warszawskiego i do-
browolnie tam nie pójdę. Po co miałabym tam iść? Ja 
tamten czas mam we krwi, kościach, trzewiach, mózgu. 
Dziecko nie rejestruje chronologii zdarzeń, tylko dźwię-
ki, strzępy obrazów, zapachy, klimat, smaki, strach. nie 
lubię kaszy jęczmiennej; jedliśmy ją na okrągło. nie lu-
bię dźwięku zbliżającego się samolotu, odgłosu podob-
nego do „ryczącej krowy”. Kiedy coś takiego słyszę, kur-
czę się do rozmiaru czteroletniego dziecka i czekam na 
wybuch.

nie jeżdżę metrem, mam klaustrofobię i lęk przed za-
mkniętymi przestrzeniami – po tym, jak nas zasypało 
w piwnicy, na szczęście nie na zawsze. Poza moją wyobraź-
nią jest metro pod wisłą, nawet w tunelu Trasy w-z po-
trafię przeżyć atak paniki, kiedy autobus utkwi w korku. 
Źle znoszę zamknięte drzwi lub okna, ciasne pomieszcze-
nia, niskie sklepienia. staję się czterolatką na dźwięk sy-
reny alarmowej i ogarnia mnie panika, że trzeba uciekać, 
chować się, że zaraz coś się stanie.

Pamiętam smród kanału – tak śmierdział ojciec po 
wyjściu z niego. zapach ceglanego kurzu kojarzy mi się 
z Powstaniem.

Kiedy cichły bombardowania, wychodziliśmy z piwnicy 
do pobliskiego ogródka, gdzie grzebano poległych i gdzie 
rosły krzyże, a między nimi krzaki, na których czerwieni-
ły się dorodne pomidory.

Po kapitulacji, kiedy wyszliśmy z piwnic, „zaopieko-
wali” się nami niemcy. nasze psy nie odstępowały nas, 

odpędzane – wracały. Dopiero gdy jednego z nich za-
strzelono, pozostałe uciekły. Ocalał i czekał na nasz po-
wrót z obozu w Magdeburgu biały szpic Psubrat, pisa-
łam o nim w felietonie majowej sTOLiCY w 2016 r. 
Losy domowych zwierząt, które zostały w umarłym 
mieście, to też wielki, nieopisany dotąd dramat. ich wo-
jenne dzieje były równie tragiczne jak ludzkie. Pomarły 
z głodu, tęsknoty, zostały zastrzelone lub zjedzone. nasz 
Psubrat przeżył, żywił się padliną, końskim łajnem, któ-
re uwielbiał do końca życia. i już zawsze potem chował 
się w najciaśniejszy kąt, kiedy słyszał warkot samolotu. 
Pamiętam, jak ciotka po powrocie z obozu chodziła po 
Mokotowie i wołała po imieniu swojego pupila jamnika 
w nadziei, że i on przeżył. niestety.

na szczęście już sporadycznie śnię miasto gruzów, 
z którego nie ma wyjścia, a każdy pusty oczodół okna to 
nieokreślone niebezpieczeństwo. Dla mnie obecne czcze-
nie Powstania warszawskiego jest infantylne i przypo-
mina nasze, po wyzwoleniu, zabawy. Żaden chłopak nie 
chciał być niemcem, bo go tłukliśmy, torturowaliśmy, 
„zabijaliśmy”. Każdy chciał być dzielnym Polakiem, po-
gromcą zła.

Po wojnie nie było psychologów pomagających uporać 
się z lękami, obsesjami. Obecnie traumy poddaje się „ob-
róbce” terapeutycznej, dotyczy to również zwierząt domo-
wych po przejściach.

no więc mam nieprzepracowaną traumę, ale żyję nor-
malnie, nie magazynuję konserw, kasz, cukru, nie obże-
ram się na zapas, nie suszę chleba na suchary, nie mam 
zapasu świec i zapałek, ale każdego roku 1 sierpnia jestem 
psychicznie rozwalona. Od kilku lat moje powstańcze de-
mony weszły w koalicję z jarmarczną tandetą, cyrkowymi 
popisami klaunów, którzy zamiast sztucznych czerwonych 
nosów zakładają powstańcze symbole.
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz
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Z pamięci  
czy z wyobraźni? 

zacznę znów od wspomnień z dzieciń-
stwa, najmocniej przepraszam, starsi 

ludzie tak mają. Usiłowałem kiedyś usta-
lić, co było najwcześniejszym obrazkiem, 
jaki do mnie dotarł i pozostał w pamięci. 
Pierwsze wspomnienie w życiu. Co to by-
ło? Ustaliłem: wiejska chałupa, przez okno 
widać ogród, za nim szosa, a na niej kolum-
na motocyklistów wehrmachtu. wrzesień 
1939. starsi odciągają mnie od okna i każą 
kłaść się ze wszystkimi na podłodze. i tyle. 
Fachowcy od mózgu twierdzą, że to nie-
możliwe, aby dziecko mające zaledwie dwa 
lata i dwa miesiące zapamiętało cokolwiek. 
Może mają rację, może słuchając później-
szych opowieści Mamy, wyobraziłem sobie 
to wszystko, a potem coraz trwalej zapisy-
wało mi się to wyobrażenie. Może. 

Fakty zgadzają się z obrazkiem. Kiedy 
niemcy zbliżali się do warszawy, rodzina 
spakowała manatki i pojechaliśmy w oko-
lice Mińska Mazowieckiego, do Cegłowa, 
jak gdyby z nadzieją, że tak daleko niemcy 
nie dojdą, bo ruszą się Brytyjczycy, Francu-
zi, no a poza tym mamy przecież silną ar-
mię. nawiasem mówiąc, my, Polacy, mamy 
dziwną skłonność do takich złudzeń i za 
nic nam to nie chce przejść, mimo tragicznych doświad-
czeń, wystarczy, że defilada jest długa i głośna – i już czu-
jemy się bezpieczni. Kiedy w 1939 r. wróciłem z Mamą na 
Czerniakowską, okazało się, że cały róg kamienicy, w któ-
rej mieszkaliśmy, został od strony ulicy Okrąg rozwalony 
bombą. i to było moje drugie wspomnienie. Już bez daty, 
więc prawdopodobniejsze. rozwalony róg oglądałem, ma-
jąc trzy lata, cztery, pięć – odbudowa jakoś nie szła. Potem 
mgliste wspomnienia związane z wrześniem 1939 r. mu-
siały ustąpić ostrym obrazkom powstaniowym z sierpnia 
i września 1944 r., a potem już tylko starałem się zamazać 
wszystkie wojenne obrazki możliwie jak najdokładniej. 

Przeszłość skusiła mnie jednak, a sprawcą był Cegłów. 
zaproszono mnie tam niedawno w celach rozrywkowych. 
Pojechałem kilka godzin wcześniej niż trzeba, bo posta-
nowiłem, że skorzystam z okazji, przejdę się po Cegłowie 
i może znajdę kawałek pejzażu, który będzie się zgadzał 

z domniemanym wspomnieniem – mo-
że je uwiarygodni, może będzie jakiś 
ślad po chałupie, ogród, na południo-
wym (tak mi to utkwiło na obrazku) 
skraju drogi, która przed wojną była 
szosą przelotową z zachodu na wschód. 
Postanowienie okazało się szczytem na-
iwności, oczywiście nic nie znalazłem. 
na koniec spaceru pomyślałem sobie, 

że zajrzę na cmentarz. Uciekając przed 
niemcami, rodzina – kombinowałem – 
jechała pewnie do dalszej rodziny, więc 
może znajdę groby jakichś sokołow-
skich, Jabłońskich, suchożebrskich, któ-
rych kojarzyłem jako krewnych z tam-
tych stron. To mogłoby ułatwić dalsze 
poszukiwania. znalazłem coś, co – gdy-
bym był przesądny – spowodowałoby 
pewnie natychmiastowe gorączkowe 
odpukiwanie w niemalowane drewno: 
na jednej ze świeżych płyt nagrobnych 
w blasku zachodzącego słońca błyszcza-
ły duże złote litery: JACeK FeDOrO-

wiCz. złożyłem w myślach kondolencje ewentualnemu 
kuzynostwu, a po powrocie do domu zacząłem drążyć głę-
biej korzenie rodzinne w internecie. no i dzięki impulso-
wi, by odszukać ogród z widokiem na niemieckich moto-
cyklistów, zdobyłem trochę wiadomości o przodkach. 

Okazało się, że pochodzę ze słoików! Było trzech braci 
Fedorowiczów: stanisław – nic o nim nie znalazłem, Jó-
zefat – urzędnik w siedlcach i Józef – szlachetka w sar-
nakach. Józefat został zesłany na sybir po powstaniu listo-
padowym i na zesłaniu zmarł bezpotomnie, Józef zaś, po 
konfiskacie ziemi, przeniósł się do warszawy. Tu w 1836 r. 
urodził mu się syn Leopold, mój prapradziadek, już mi 
znany przedtem, bo oglądałem jego nagrobek na Powąz-
kach. słoiki więc, na pociechę, dość wczesne. Tak oto nie-
winna próba weryfikacji wrześniowych wspomnień od-
kryła głębsze pokłady wspominkowe i zachęciła do jeszcze 
głębszych. Chyba odwiedzę sarnaki.
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Mowa z Grochowa

Przygoda  
w antykwariacie
Przemysław Śmiech
Ponieważ że idzie jesień, a to smutna pora, pozwole sobie 
opowiedzieć pewne rozdzierające za serce zdarzenie, 
które mniało zaszczyt nastąpić na Grochowie. O tej 
historii usłyszałem z rozmówki pani Teresy Baryłko 
z panią Apolonią wądorek, odbytej przy naszem 
podwórkowem trzepaku:
– Dzień dobry, pani Apolonio.
–  Dzień dobry, pani Tereso. A co z pani szanownem 

małżonkiem?
– A o co chodzi?
–  widziałam go dziś rano w spożywczaku – cień 

człowieka!
–  Już wyszczególniam, droga pani Apolonio. Otóż 

żyliśmy sobie długo i szczęśliwie, aż tu nagle w mego 
Beniusia coś wstąpiło.

– Co takiego?
– A zaczął wysiadywać po kątach z książkami!
– O mój Boże!
–  Posiedział tak godzinkie, dwie, potem wstawał i furt 

do drzwi. „Dokąd?” – się pytam. „Do antykwariatu, 
po strawe duchowe”.

– Gdzie ten antykwariat?
– no gdzie, na Kicu. Poszedł, wrócił, znowuż czyta. 
„na co ci to?” – pytam. „inteligencją pracującą chce 
się zostać. Otrzaskam się najpierw z klasykom, żeby 
być oblatany naobkoło literatury” – usłyszałam. 
Pomyślałam, że lepsze to niż gazowanie z koleżkami – 
niech czyta. Ale za parę dni patrzę, a on jakiś taki 
bardziej galancki się zrobił.
– Co pani powie?
–  Tak, wcześniej golił się raz na trzy dni, a teraz rano 

i wieczorem brzytew była w robocie. Pantalony zaczął 
w kancik prasować, higiene odbywał leguralnie 
we wannie…

– Coś kombinował, pani Teresko!
–  Też tak pomyślałam. A jak raz odrobił się na dandysa, 

rozumiesz pani: krawatto, lakierosy, adekołończyk, 
to nie wytrzymałam i poszłam za niem, żeby go 
przytracić, co on tam, gdzie i z kim. weszłam do 
antykwariatu. Książek od cholery i troche. A Benia 
ani śladu. i tak się kręcę, aż tu słysze głos. niby Benia, 
ale mowe wstawia jak nie on. „Co pani trzymasz 
na temat poezji aromantycznej? Bo mnie zachwyca 
pasjamy” – i tak trajluje w ten deseń. Podeszłam bliżej, 
stanęłam za półką z kryminałami i co zobaczyłam?

– Trupa?!
–  Gdzie tam trupa! Benio już dawno nie był taki żywy! 

stał z książką w łapie, uśmniechnięty, i farmazony 
nawijał paniusi za kątuarem! A jak ją zamiatał 
ślepiami! Tak wyszłam z nerw, że zaraz chciałam 
jakiemś tomiszczem tej marmuzeli powierzchowność 
uszkodzić!

– i trzeba było! w kit ją i na szybe!
–  Ale myśle sobie, nie, nie wypada, w antykwariacie? 

Byłam wszak kiedyś panienkom z dobrego domu.
– To znaczy się jaką?
–  Taką, co umi po francusku na fortepianie! Poza tem, 

co ta dana panienka winna, że taki pryk rąbnięty 
zębem czasu poczuł do niej miętę?

– i co dalej, pani Teresko?
–  no co, wyszłam z kryjówki. Jak mnie Benio zobaczył, 

to aż poczerwieniał na cyferblacie: „O, żoneczka 
moja, skarbie mój jedyny, właśnie się tu rozmawiamy 
z panną Marleną akonto sonetów kremskich”. znowu 
mało mnie nerwy nie opuścili, już chciałam mu posłać 
bombe w klawiature, ale się powszczymałam. A ten 
dalej nadaje: „Tak właśnie lektura jest ulubionom 
mojom rozrywkom, a panna Marlena podaje mnie 
w tej chwestii pomocne dłoń!”.

– Tak, ciekawe co jeszcze mu podała! Marlena wytrych!
–  więc on mi dalej barłożył, a ja w końcu 

zaznaczyłam: „stul morde, najdroższy. zapraszam 
uprzejmie ala mezon”. wróciliśmy. „Benedykcie. 
Ponieważ, że nabijałeś mnie w karafkie i wydałeś 
drogie pieniądze na książki, byle tylko móc patrzeć 
w oczy czarne panny Marleny, zostaniesz ukarany. 
nie dostaniesz już forsy na pifko. Tylko na książki. 
Ale ja ci je kupie. i żadnych meczów w telewizorni. 
siedzisz kamieniem i czytasz wszystko, co kupiłeś. 
A powiem pani, pani Apolonio, że ładnych pare kilo 
tego przyniósł… 

– straszny wyrok!
Podzielam opinie pani Apolonii. wyrok straszny 
i niesprawiedliwy! Ale od czego są sąsiedzi... Już 
wydrążyłem w encyklopedii mniejsce na ćwiarteczkie. 
idę jutro do pana Benka, to sobie poczytamy…
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Wróżki, czyli sprytne pomysły 
warszawskich naciągaczek

„Kurier Codzienny” z 21 kwietnia 1884 r. 
podawał, że „na nowej Pradze zamiesz-
kała przed rokiem pewna kobiecina trud-
niąca się wróżeniem z kart w formie ka-

bały. wróżka wśród łatwowiernego ludu zyskiwała liczną 
klientelę, a sława jej doszła nawet do środka warszawy. 
Opowiadano sobie istne cuda o spełnionych już przepo-
wiedniach, najbardziej jednak sława wróżki wzrosła z na-
stępującego powodu. U jednego z mieszkańców Targówka 
spełniono kradzież, a mianowicie zabrano mu spod strychu 
kufer z garderobą. idąc za poradą sąsiadów, okradziony udał 
się do wróżki, prosząc o postawienie kabały «na złodzie-
ja». wróżka po głębokim namyśle oznajmiła, że karty nie 
wskazują złodzieja, lecz widzi z nich, iż kufer z rzeczami 
został zakopany w dole od kartofli tuż za obórką. Jakież 
było zdumienie kolonisty i jego sąsiadów, kiedy we w skaza-
nym dole kufer rzeczywiście znaleziono. Trzeba jednak tra-
fu, że jednocześnie prawie ujęto złodzieja Jana Oborskiego, 
który między innemi zeznał, że on to za rubla na żądanie 
wróżki kufer wyniósł ze strychu i schował w dole od karto-
fli. Oburzony ludek, o ile przedtem wielbił prorokinię, teraz 
zapałał straszną zemstą. Udano się do mieszkania wróżki 
gromadnie, ale sprytną kobiecinę ktoś widocznie wcześniej 
o zdarzeniu zawiadomił, zdołała się bowiem ulotnić, zabie-
rając tylko najpotrzebniejsze rzeczy”.

Prawie 20 lat później, 18 sierpnia 1903 r., „Kurier war-
szawski” donosił o... czarownicy. Kobieta bez wątpienia 
miała fantazję. A ponieważ nie działały wtedy żadne 
dyrektywy o ochronie danych osobowych, więc jej da-
ne personalne i adres zamieszkania (podobnie jak dane 
poszkodowanej) były podane do publicznej wiadomości. 
na łamach „Kuriera” pisano: „niejaka Anna Piotrowska, 
lat 45 (Brzozowa 18), utrzymującą sklep z przedmiota-
mi religijnemi przy kościele ś-go Marcina, w r. z. została 
okradziona na rb. 600, z szafki zaś sklepowej przy kościele 

skradziono jej towaru za rb. 100. Po pewnym czasie do P. 
zgłosiła się Teofila iwanicka (Krzywe Koło 5) i oświad-
czyła, że umie zaklinać i czarować, i że jeżeli P. zechce, to 
i. złodzieja znajdzie i zmusi go do zwrotu łupów. nie bę-
dziemy opisywali całego przebiegu sztuczek, jakich uży-
wała i., były to bowiem nader pospolite oszustwa, jako 
to, np., że kazała kłaść do kopert przygotowanych monety 
złote i srebrne, następnie zmuszała P., by poszła na cmen-
tarz bródzieński i nazbierała tam z grobów ziemi i wsypała 
ją do kopert z monetą, poczem należało koperty włożyć 
w woreczek i oddać oszustce. następnie i. poprowadzi-
ła P. na most, gdzie spotkały jakiegoś człowieka, który za 
rb. 10 w złocie, wrzuconych do rzeki, odprawiał modły 
i zaklęcia, tymczasem łotr, wspólnik oszustki, rzucał gro-
sza do wody, a monetę złotą chował do kieszeni. To samo 
później robiła i., wreszcie i. ze wspólnikiem brała kożuch 
od stróża, wywracała futrem na wierzch i udawała w tem 
przebraniu... djabła przychodzącego jej pomóc do szuka-
nia złodziejów. w ten sposób oszustka wyłudziła od P. 
około rb. 300, poczem dopiero P. spostrzegła, że jest w rę-
ku oszustki i zawiadomiła o tem policję. Policja śledcza 
stwierdziła prawdziwość oskarżenia i ujawniła, że i. pro-
ceder swój prowadziła od dawna, lecz tak zręcznie, że po-
trafiła usunąć wiele śladów swej działalności, a pewna licz-
ba świadków, prawdopodobnie z przesadnej obawy przed 
czarownicą, wyjechała z miasta, by tylko przeciw niej nie 
świadczyć”.

z wróżkami i czarownicami trudno było jednak sobie 
poradzić. Świadczy o tym fakt, że „nowa Gazeta” z 17 li-
stopada 1915 r., a więc 12 lat później, podawała: „Policya 
kryminalna przedsięwzięła stanowcze środki przeciw roz-
maitym «wróżkom», które w ostatnich czasach ze wzmo-
żoną energią wyłudzają pieniądze od naiwnych”. 

A i dziś tego typu oszustów nie brak, bo naiwny znaj-
dzie się zawsze. 

Małgorzata Karolina Piekarska
„Słusznie ktoś powiedział, że do najzyskowniejszych spekulacyj należą spekulacye 
obliczone na eksploatowanie ludzkiej... naiwności” – pisano na łamach „Kuriera 
Codziennego” w kwietniu 1878 r. I faktycznie, dawne gazety codzienne co i rusz donosiły 
o oszustkach pragnących okraść bliźniego, oferując mu przepowiadanie przyszłości

tropem starych gazet



66

  nr 9/2018

listy od czytelników

Z Wiednia do Warszawy
Jestem warszawiakiem, ale los chciał, że zamieszkałem 
w wiedniu. rodakiem jednak być nie przestałem i porów-
nuję te dwa miasta. wiedeń ma więcej zabytków, lepiej roz-
planowaną sieć ulic, dwie obwodnice wewnątrz miasta i pra-
wie gotową zewnętrzną. i coś, czego nie ma chyba żadna 
inna europejska metropolia – Donauinsel (wyspa na Du-
naju) to więcej niż ogromny park z darmowymi basenami 
wewnątrz miasta. To tak, jakby na wiśle, między prawo- 
a lewobrzeżną warszawą, wyrosła oaza zieleni i druga rzeka 
z czystą jak kryształ wodą.

Donauinsel to drugie po parku na Praterze zielone płu-
ca naddunajskiej stolicy. Można tu dotrzeć z dowolnego 
punktu w mieście w ciągu kilku, najwyżej kilkunastu mi-
nut tramwajami i dwiema liniami metra. To inwestycja 
stosunkowo nowa. Kiedy przyjechałem do wiednia po 
raz pierwszy, na początku lat 80. ubiegłego stulecia, jesz-
cze pracowały tam koparki i widać było dzikie zarośla. 
A wcześniej? wzdłuż lewego brzegu Dunaju rozciągały się 
kilkusetmetrowej szerokości tereny zalewowe, łąki, chasz-
cze, łachy rzeczne. w 1970 r. powstał pomysł, aby wyko-
pać kanał, którym wody przyboru rzeki mogłyby swobod-
nie spływać, w miejsce zalewania całego terenu. wykopany 
żwir odkładano na prawą stronę i w ten sposób stworzono 
21-kilometrowy kanał neue Donau, czyli nowy Dunaj, 
o szerokości do 280 m, i tak samo długą na 21 km wyspę 
Donauinsel, o szerokości od 70 do 250 m. woda w kanale 
jest – poza okresami powodzi – niemal kryształowo czysta 
(widywałem w niej nawet maleńkie słodkowodne medu-
zy), jako że tama na początku kanału, w górnej części, jest 
zamknięta. woda przesącza się przez wyspę, jednocześnie 
się filtrując. w razie powodzi tamy są otwierane i nadmiar 
wody z głównego koryta płynie dodatkowym kanałem, 
wznosząc się nawet na ok. 3 m ponad normalny stan. za-
lane niskie nabrzeżne ścieżki trzeba potem oczyszczać ze 
szlamu, ale od tego są specjalne maszyny.

Tu się nie buduje
na terenie wyspy nie ma prawie żadnych trwałych zabu-
dowań – poza jedną czerpalnią i przepompownią wody 
wodociągowej oraz centrum handlowo-gastronomicznym 
sunken City, powiązanym mostem przez neue Donau 
z podobnym miejscem zwanym Copa Cagrana (miano to 
jest kompilacją nazw Copacabana w rio de Janeiro oraz 
pobliskiej lewobrzeżnej dzielnicy wiednia Kagran). Jest 

Wiedeń, kanał Nowy Dunaj

szanowna redakcjo,

List mój jest spóźniony, bo dotyczy artykułu w sTOLi-
CY nr 8 z 2017 r. Myślę jednak, że niezależnie od upływu 
czasu trzeba sprostować informacje w nim zawarte. 

Chciałabym odnieść się do zdjęcia ilustrującego arty-
kuł Tamary Monko-ejgenberg pt. Jeno wyjmij mi z tych 
oczu szkło bolesne – obraz dni i podpisu pod tym zdjęciem, 
na s. 17. Podpis brzmi: „Uroczystość przed pomnikiem Bo-
haterów Getta, w środku icchak Cukierman, 1948 r. (?)”. 
Otóż zdjęcie to przedstawia uroczystość, która miała 
miejsce 19 kwietnia 1945 r., w drugą rocznicę wybuchu 
powstania, i która zgromadziła ludzi przy prowizorycz-
nej tablicy z napisem „Cześć poległym bohaterom getta”; 
w tle widać narożnik budynku dawnych koszar Gwardii 
Koronnej.

rok później w tym samym miejscu, na trójkątnym 
skwerku, już odgruzowanym, powstał pomnik projektu 
Leona Marka suzina. Forma pomnika przypomina właz 
do kanału. Główną częścią pomnika jest okrągła piaskow-
cowa płyta z liściem palmowym – symbolem męczeństwa, 
literą bet – symbolem początku oraz napisem w językach 
polskim, żydowskim i hebrajskim. napis brzmi: „Tym, 
którzy polegli w bezprzykładnie bohaterskiej walce o god-
ność i wolność narodu żydowskiego, o wolną Polskę, o wy-
zwolenie ludzkości. Żydzi Polscy”.

w 1948 r. powstał pomnik z rzeźbami natana rapa-
porta, wzniesiony na osi budynku dawnych koszar Gwar-
dii Koronnej, który wtedy planowano odbudować i prze-
znaczyć na muzeum. Obiekt rozebrano w 1965 r. Dziś 
w tym miejscu stoi Muzeum Historii Żydów Polskich.

Łączę serdeczne pozdrowienia i najlepsze życze-
nia długich lat życia sTOLiCY, którą czytam zawsze 

„od deski do deski” – eleonora Bergman
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za to dużo zieleni, drzew i krzewów, utworzono sztuczne 
stawy. wzdłuż wyspy nad brzegiem i w większej części jej 
środkiem oraz po drugiej stronie kanału biegną co naj-
mniej dwumetrowej szerokości ścieżki asfaltowe; po obu 
stronach Dunaju i na wyspie mają łącznie ponad 100 km. 
To raj dla spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, 
zdarzają się trenujący na specjalnych nartach z kółkami. 
A nad samym brzegiem moczą kije wędkarze. 

Kiedy przejeżdża się przez wyspę tramwajem linii 31 
w kierunku północnym, do dzielnicy Floridsdorf, prawie 
zawsze po prawej stronie widać szybujące nad wyspą duże 
latawco-lotnie. znajdują się tu spore boiska. A w czerw-
cu w tej okolicy stawiane są wielkie trybuny z głośnikami 
oraz setki małych i ogromnych namiotów restauracyjnych, 
stragany i karuzele, występują zespoły muzyczne, są fajer-
werki – to trzydniowe święto Donauinselfest. w impre-
zach bierze udział do 3 mln gości!

Obok, w nurcie Dunaju, stoi statek szkolny – a wła-
ściwie kilka połączonych jednostek pływających. Jest to 
liczące 36 klas gimnazjum im. Berthy von suttner, czyli 
pierwszej kobiety nagrodzonej Pokojową nagrodą nobla. 
niedaleko jest zjeżdżalnia wodna, a dalej, w dół rzeki, te-
reny do grillowania, opanowane bez reszty przez Turków 
i Jugosłowian. Kiedy z tramwaju spojrzę w lewo, widzę 
spory parking, ciasno zresztą zastawiony, bo tu się nie pła-
ci. Obok, nad rzeką, jest jeszcze rowerowy tor przeszkód 
dla młodzieży. Atrakcjami kanału są przystanie jachtów 
i łodzi, szkoła pływania kajakiem górskim, szkółki i klu-
by windsurfingowe oraz wypożyczalnie łodzi z napędem 
elektrycznym. 

Natura górą
na bardziej odległych od centrum terenach wyspy żyją 
dzikie zwierzęta. Kiedy wiosną jeżdżę tu rowerem, wy-
słuchuję koncertów słowiczych, widuję sarny, zające, ku-
ny. w jednej z zatok bobry obaliły mnóstwo drzew. nie-
które rejony wyspy są traktowane jak rezerwaty. w części 
kanału położonej nieco dalej od centrum miasta znajduje 
się tor do jazdy na nartach wodnych. Amatorzy podłą-
czają się do biegnącej po prostokątnym obwodzie liny. 
Poniżej przygotowano tor do regat wioślarskich; widzia-
łem tu startujących Polaków. na końcu neue Donau jest 
kilkukilometrowy teren FKK – to plaża naturystów. Ma 
długą historię, sięgającą końca XViii w. Dziś jest tu wię-
cej plażowiczów i kąpiących się niż na terenach dla „tek-
stylnych”. wzdłuż brzegów neue Donau, tam, gdzie wię-
cej ludzi, jest sporo placówek gastronomicznych, małe 
kioski stoją na koronie wału. naturyści przychodzą nie-
ubrani, jak na plaży, z pieniędzmi w garści, aby się napić 
lub zjeść hot doga. spotykają się „tekstylni” i „nietekstyl-
ni”. Jeszcze ciekawiej jest, kiedy na „gołą” plażę próbują 
zaglądać muzułmanie… w ubraniach. Austriaczki zaraz 
podnoszą wrzawę – albo się rozbierać, albo do widze-
nia! A wyznawcom islamu Allach zabrania rozbierać się 
publicznie… 

Wyspa Syreny
i jak tu nie zazdrościć wiedeńczykom! warszawiacy mu-
szą jechać nad zalew zegrzyński, bo innej dużej wody 
w pobliżu nie ma. A przecież podobne plany budowy rze-
ki-kanału w warszawie powstały – i to już dawno. Polska 
stolica ma pod bokiem podobne zalewane tereny. Ciągną 
się od ujścia rzeki Świder, przez ponad 20 km od saskiej 
Kępy. Już w latach 50. Biuro Odbudowy stolicy rzuciło 
projekt Świder ii. Potem, pewnie z biedy, został on zanie-
chany. Dziś, kiedy pytam, nikt o nim nie pamięta. Plan 
przewidywał zamknięcie ujścia małej rzeki koło Karcze-
wa i poprowadzenie jej terenami zalewowymi aż do sa-
skiej Kępy. 

Mówi się, że warszawa odwraca się od wisły. Jeszcze 
bardziej odwraca się Praga. widać to z każdego mostu. 
nad wisłą, poza basenami przy wale Miedzeszyńskim, 
nie ma nic. A przecież mógłby to być raj dla spacerowi-
czów i sportowców – jak w wiedniu. Można by urzą-
dzić miejsca do pływania, z płyciznami dla dzieci, tor do 
jazdy na nartach wodnych i tor regatowy, boiska i wiele, 
wiele więcej. Mogłaby być i plaża dla naturystów – a tej 
nie trzeba przygotowywać, bo, zdaje się, jest taka na wy-
spie rokola w pobliżu ujścia Świdra. Czyli – podobnie jak 
w wiedniu – odpowiednio daleko od miasta. 

„Ale”
Przewiduję, że jeśli pojawią się zwolennicy budowy takie-
go rejonu wypoczynkowego, natychmiast z boku wychy-
ną przeciwnicy. A to są ważniejsze problemy, a to projekt 
komunistyczny… zresztą od Świdra do warszawy daleko, 
więc kanał długi i drogi. Ale przecież można go zmniej-
szyć, zacząć bliżej warszawy. wystarczy zbudować ślu-
zę czy zaporę. niech druga wisła ma 5, nie 25 km. Poza 
tym – nie możemy teraz, to pomyślmy o przyszłości. war-
to wyjąć z archiwów dawny projekt, obejrzeć, podyskuto-
wać z mieszkańcami. 

Gdybym mieszkał w warszawie, próbowałbym zainte-
resować tym pomysłem najwyższe władze stolicy. Może 
nawet, gdybym znalazł dostatecznie wielu zwolenników, 
zorganizowałbym demonstrację. Chciałbym, aby wiedeń 
za kilka czy kilkanaście lat mógł nam zazdrościć… wyspy 
syreny!

ryszard Kowalewski, wiedeń

Wiedeń, Donauinsel, Sunken City
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Zwierzę w mieście

Pyton połknął cielaka!
Arkadiusz Szaraniec

warszawa ma wreszcie swojego potwo-
ra na wzór tego z Loch ness. wszyscy 
o nim mówią, wielu „widziało”, choć 
wcale nie wiadomo, czy istnieje. La-

to ma jednak swoje żelazne prawa, kiedy tylko pojawiła 
się pierwsza wzmianka na temat kilkumetrowego pyto-
na tygrysiego, media natychmiast rzuciły się żarłocznie 
na smakowity kąsek, a czytelnicy i widzowie, spragnieni 
sensacji, od razu podchwycili ciekawy wątek. wielki wąż, 
który może być groźny dla człowieka! zbieg czy podrzu-
tek? Po raz pierwszy zbiegły wąż wzbudził aż tak wielką 
sensację, proporcjonalną do swoich rozmiarów. w 2015 r. 
w podwarszawskim wołominie też znaleziono kilkume-
trowego węża (trafił na kurację do Azylu przy warszaw-
skim zoo), ale ta informacja nie wzbudziła żadnego za-
interesowania, choć był to dorodny i naprawdę rzadki 
albinotyczny okaz. egzotyczni zbiegowie, wyrzutki i pod-
rzutki ze wszystkich kontynentów, są już codziennością 
dla warszawskiego eko Patrolu straży miejskiej.

Pyton 2018 ma gigantyczną przewagę, bo trafił w dobry 
czas – iście tropikalne upały i ma naprawdę dobre wyczu-
cie dramatycznego efektu. niewidzialne jest zawsze cie-
kawsze. ważne jest miejsce akcji – „obecność”, o której 
miała świadczyć ogromna wylinka (zrzucona stara skóra) 
znaleziona na brzegu wisły w miejscowości Gassy, a więc 
blisko centrum warszawy oraz zatłoczonych plaż i bulwa-
rów, podziałała jak zapalnik na wyobraźnię tysięcy ludzi. 
Ten jeden jedyny pewny fakt, czyli skóra na brzegu i po-
dejrzane ślady pełzania w pobliżu (choć podobne ścieżki 
zostawiają bobry), zaczął natychmiast obrastać kolejnymi 
relacjami i rewelacjami. Już jakiś wędkarz widział pyto-
na, jak jakoby zaatakował i pożarł bobra, wcześniej mo-
tolotniarz podczas porannego lotu spostrzegł mężczyzn, 
którzy w tej właśnie okolicy, na brzegu rzeki wypuszczali 
ogromnego węża. To mógł być „model”, używany do efek-
townych sesji fotograficznych na plaży wiślanej, ale znany 
fotograf udowodnił, że jego główny żywy rekwizyt wciąż 
przebywa pod kluczem. Ciekawe, czy zbadano opcję du-
blera – przecież każdy ważny aktor ma swojego sobowtóra, 
a wąż tuż przed zmianą skóry wygląda bardzo niekorzyst-
nie. Kiedy pyton nr 1 wrócił do pełni urody, sobowtór 
mógł skorzystać z chwili nieuwagi i wymknąć się na upra-
gnioną wolność...

Pospieszne dochodzenie i poszukiwania nie przyniosły 
żadnego rezultatu, co tylko wzmogło powszechne zainte-
resowanie. Lawina ruszyła, gdy już buchnęła nowina, że 
pyton połknął cielaka, na bulwarach i mostach pojawili 
się gapie z lornetkami. wielki wąż stał się bohaterem wy-
obraźni zbiorowej, wystąpił w kilku kampaniach rekla-
mowych, pojawiły się też jego podobizny, czyli pluszowe 

zabawki, które można było wygrać podczas promocji jako 
modny w tym sezonie gadżet. im bardziej pytona nie by-
ło, tym bardziej stawał się popularny i pojawiał się jedno-
cześnie w kilku miejscach. Komisariat policji rzecznej co 
i rusz otrzymywał pilne wezwania. „wąż! widziałem jego 
głowę, wystawił ją nad wodę, trzymał gałęzie w pysku!”. 
Był to znowu niewinny bóbr, a fakt, że węże nie gustują 
w takim pokarmie, nie zmniejszył pewności obserwatora, 
że to on jako pierwszy wytropił Potwora. Pyton zupełnie 
jak rękawiczki albo elegantka buty i torebki (z wężowej 
skórki) zmieniał miejsce pobytu, zachowania gatunkowe, 
a także kształty i barwy. Przy Górze Kalwarii wystąpił ja-
ko foka, a na wysokości Białołęki mocno wystraszył spa-
cerowicza z psem, ponieważ głośno buszował w krzakach 
(tym razem były to najpewniej dziki).

najbardziej prawdopodobny „fakt” nastąpił w pobliżu 
mostu Świętokrzyskiego. Trójka (podkreślono, że trzeź-
wych!) świadków złożyła spójne zeznania, w dodatku opis 
tego „czegoś” pokrywał się z wyglądem pytona tygrysiego, 
ale Potwór zniknął bez śladu i więcej się tam nie pojawił. 
Ciekawe, czy powróci w następnym sezonie?

egzotyczne zwierzęta, kiedy stają się niewygodne, spo-
tyka okrutny los, umierają z głodu lub zostają brutalnie 
zabite, by nie sprawiały więcej kłopotu. Czasem są po pro-
stu wyrzucane do lasu – jak inne śmieci. „nagi w pokrzy-
wach” to nic wobec katuszy, jakie przeżywa wąż, który 
nagle trafia we wrogie, tak nienaturalne dla niego środo-
wisko. Umiera na raty w torturach. Jeśli tylko istnieje, oby 
pomoc przyszła na czas.
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1948 nr 36
Szkolnictwo podstawowe

za nami początek roku szkolnego 
2018/19. we wrześniu 1948 r. było 
mniej szkół i uczniów niż przed wojną, 
a to ze względu na dwukrotnie mniej-
szą liczbę ludności w warszawie – pi-
sał na łamach wrześniowej sTOLiCY 
Antoni walenia. Dodatkowo zniknęło 
prawie szkolnictwo prywatne, ustępu-
jąc miejsca państwowemu systemowi. 
najgorzej wyglądała sytuacja z budyn-
kami. zaraz po zakończeniu wojny 
„ani jeden budynek szkolny na lewym 
brzegu wisły nie nadawał się do użyt-
ku szkolnego”. Organizowano zatem 
prowizoryczne miejsca, dzieci uczyły 
się na trzy zmiany, niektóre w ogóle nie 
chodziły do szkoły. Dopiero założony 
w 1947 r. przy wydziale szkolnic-
twa zarządu m.st. warszawy referat 
Obowiązku szkolnego zarejestrował 
wszystkie dzieci i założył im kartote-
ki, a także ustalił normy, które „prze-
widywały na każdego ucznia 1 m2 przy 
nauce na jedną zmianę […], a przy na-
uce na dwie zmiany na 1 m2 powinno 
przypadać już dwoje uczniów”. 

1958 nr 36
Bomby dla Fischera i Leista

O tajemniczych przesyłkach z tro-
tylem wspomina we wrześniowym 
numerze sTOLiCY władysław Bar-
toszewski. w 1943 r., kiedy w war-
szawie trwała niemiecka okupacja, 
miały miejsce tajemnicze wybuchy. 
niepowodzenia niemców na froncie 
wschodnim i klęska pod stalingradem 
odbijały się wzmożonym terrorem na 
ziemiach okupowanych. nasiliły się 
łapanki i aresztowania. w tym cza-
sie szef sztabu Kedywu Okręgu war-
szawskiego inż. zbigniew Lewandow-
ski ps. „szyna” skonstruował specjalną 
minę, którą można było, po zapakowa-
niu w małe pudełko, przesłać pocztą. 
Miny przeznaczono dla dwóch naj-
ważniejszych dygnitarzy niemieckich 
przebywających w warszawie – Fi-
schera i Leista. niestety, przesyłki nie 

dotarły do adresatów: „4 marca 1943 r. 
nastąpił tajemniczy wybuch w pałacu 
Brühla, którego ofiarą padło dwóch 
oficerów z otoczenia gubernatora Fi-
schera – jeden zginął na miejscu, dru-
gi został ciężko ranny […]. niebawem 
rozbrzmieć miały wybuchy granatów 
i strzały pod Arsenałem, które zatar-
ły w pamięci warszawiaków pamięć 
o tajemniczych bombach w urzędach 
niemieckich”.

1968 nr 36
Czy otwierać okna?

Problemy ekologiczne i troska o śro-
dowisko nie były obce warszawiakom 
już w 1968 r. „w Polsce co roku ulatuje 
w powietrze 10 mln ton pyłów, to zna-
czy ok. 300 kg na obywatela” – pisała 
na łamach sTOLiCY iwona Jacyna. 
Te straty można oczywiście przełożyć 
na pieniądze, ale będą one i tak zniko-
me w porównaniu ze stratami, jakie 
ponosi przyroda. Od 1964 r. obowią-
zuje w Polsce ustawa o ochronie powie-
trza, co nie zmienia faktu, że dopusz-
czalne normy są przekraczane w całym 
mieście. „w latach, gdy warszawa by-
ła zrujnowana, mówiło się, że każdy 
z nas wdycha rocznie jedną cegłę”. Te-
raz jest niewiele lepiej. wzrósł poziom 
dwutlenku węgla i siarki w atmosferze. 
Modne ostatnio stało się zakładanie 
stref ochronnych wokół terenów wy-
magających zabezpieczenia, jak szpita-
le czy szkoły. 

1978 nr 37
Ulica Kłopot i kłopot z ulicami

„z nazwaniem każdej ulicy sporo 
jest kłopotu i pewnie dlatego jedną 
z ulic Śródmieścia nazwano Kłopot” – 
donosiła sTOLiCA. w warszawie 
w 1978 r. było 3880 ulic i każda nosiła 
nazwę raczej o wydźwięku pozytyw-
nym. Może z wyjątkiem ulicy Przytyk. 
A jak powstaje nazwa ulicy? wydział 
Architektury i Budownictwa przygo-
towuje projekt, który przedkłada Ko-
misji Oświaty i Kultury. Pomysł, by 

po prostu ponumerować ulice, zamiast 
wymyślać nazwy, uznano za absurdal-
ny, niezgodny z tradycją, a poza tym 
dość trudny – aby oznakować ulice 
cyframi, potrzebny jest prosty jak sza-
chownica system ulic, inaczej „moż-
na się pogubić zupełnie”. w warsza-
wie starano się zachować regionalność 
nazewnictwa ulic. i tak, ludzi z krę-
gu literatury lokowano na Żoliborzu, 
miasta i państwa – na saskiej Kępie, 
a działaczy rewolucyjnych – na woli. 

sTOLiCA PisAŁA we wrzeŚniU
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Warszawa na starej fotografii

W
KZ

Jarosław Zieliński

Ulica Targowa, 1943 r.

Posesje parzystej strony ulicy Targo-
wej na północ od obecnej alei „so-

lidarności” miewały niegdyś zdumie-
wająco przepastną głębokość. sięgały 
aż do wschodnich rubieży Przedmie-
ścia Praga, a więc do linii późniejszej 
ulicy Konopackiej. Mniej więcej w po-
łowie długości tych parceli przecinał je 
wał miejski, który ciągnął się w miejscu, 
w którym obecnie biegnie ulica inży-
nierska. Kształt oraz wielkość działek 
była typowa dla małych miasteczek rol-
niczych i taka właśnie była geneza po-
sesji, które w XViii w. były po prostu 
włókami ziem ornych.

Prastara ulica Targowa – już we wcze-
snym średniowieczu handlowy rynek 
wsi Targowe wielkie – stanowiła dla 
okolicznych posiadaczy działek natu-
ralny i korzystnie położony rynek zbytu 
na płody rolne i zwierzęta hodowlane. 
Ulica w tym rejonie miała inny bieg niż 
obecnie, ostro załamywała się ku pół-
nocnemu zachodowi w rejonie obecne-
go skrzyżowania z ulicą 11 Listopada 
i ciągnęła się dalej ku kościołowi Matki 
Bożej Loretańskiej. Ten ukośny odcinek 
przestał istnieć ok. 1875 r., kiedy oko-
liczne tereny zostały zabrane na potrze-
by rosyjskiego garnizonu wojskowego. 
Granicę światów wyznaczały drewnia-
ne, parterowe domy stojące w pierzejach 
Targowej, których stosunkowo zwartą 
linię przecinały zazwyczaj jedynie wą-
ziutkie przejścia zwane miedzucha-
mi – tworzono je bowiem w linii miedz 

dzielących wąskie pola, a zarazem nie-
ruchomości. na bliskim zapleczu więk-
szości frontowych domów stawiano za-
budowania gospodarcze, głębiej zaś 
ciągnęły się pola, a po wschodniej stro-
nie także rozległe nieużytki. Głębokie, 
wąskie działki nie sprzyjały gospodarce 
hodowlanej, a jedynie uprawie płodów 
rolnych. w wykazie posesji z roku 1819 
możemy zapoznać się ze stanem zain-
westowania tutejszych działek. Pose-
sja o numerze hipotecznym 145-Praga 
w rejonie zbiegu z nieistniejącą jeszcze 
ulicą wileńską została opisana jako 
własność spadkobierców Hryniewicza, 
z domem drewnianym bez zabudowań 
gospodarczych oraz gruntem ornym. 
Działka nr 144 (dziś Targowa 78) nale-
żała podówczas do niejakiego Charzew-
skiego. na stan posiadania składały się: 
frontowy dom drewniany, wozownia, 
stodoła i grunt orny. numer 141/142, 
odpowiadający obecnie posesjom przy 
ulicy 11 Listopada, był przypisany igna-
cemu Dąbrowskiemu, który posiadał 
dwa domy od ulicy Targowej, stodołę 
i pole uprawne. Między wspomniany-
mi działkami mieściła się jeszcze par-
cela nr 143 (Targowa 80 i 82), która 
z czasem rozpadła się na dwie części, 
jednak w 1819 r. stanowiła jeszcze jed-
ną nieruchomość, własność stanisła-
wa sikorskiego z jednym tylko domem 
drewnianym i polem. w taryfach, czyli 
spisach posesji, aż do początku lat 60. 
niezmiennie występował ten sam wła-

ściciel i stary dom styczny północnym 
narożnikiem do wspomnianego załomu 
ulicy. na zdjęciu z 1943 r. na szczytowej 
ścianie narożnej kamienicy nr 84 wy-
raźnie widać odciśnięty ślad stromego, 
dwuspadowego dachu tego bardzo ni-
skiego domu, który zapewne padł ofia-
rą działań wojennych w 1939 r. na in-
nej fotografii wykonanej równocześnie 
z poprzednią utrwalono dom pod nu-
merem 80, wybudowany na południo-
wej części podzielonej posesji numer 
143-Praga, którą to parcelę oznaczo-
no numerem 143A. Podział nierucho-
mości nastąpił ok. 1861 r., wkrótce po 
śmierci stanisława sikorskiego, kiedy 
schedę po nim objęli synowie – Alek-
sander (nr 143) i Kazimierz (nr 143A). 
Ten drugi wybudował dla siebie parte-
rowy dom drewniany, ale otynkowany, 
w sporym odstępie od starego „drew-
niaka”. na zapleczu zostały wystawione 
boczne oficyny drewniane, między któ-
rymi wykopano studnię. z czasem owe 
zabudowania gospodarcze zyskały nowe 
segmenty, a większa część obu posesji 
została sprzedana pod nowe nierucho-
mości po obu stronach inżynierskiej. 
na bezpośrednim zapleczu resztówek 
w l. 1910-1914 wyrosły olbrzymie skła-
dy mebli spółki A. wróblewski, tworzą-
ce wraz z okolicznymi, wielopiętrowymi 
kamienicami ostry kontrast z małomia-
steczkową zabudową posesji nr 80. Ta 
w niezmienionej postaci przetrwała aż 
do lat 60.
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Mitiurin oparł swoją pracę na różnorodnych materiałach źródłowych 
i literaturze przedmiotu, wykorzystał ponad 100 wydawnictw źródłowych 
(niektóre z nich kilkutomowe). Autor przestudiował odpowiednie materiały 
znajdujące się w słynnym zespole Paskiewicza w Rosyjskim Państwowym 
Historycznym Archiwum (RGIA) w Petersburgu. Jest to ogromny zespół, 
praktycznie niewykorzystywany przez polskich historyków.

prof. dr hab. Wiesław Caban,  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Mimo że stosunki polsko-rosyjskie w ostatnich wiekach obfitowały 
w dramatyczne chwile, to poświęcona temu literatura wydawana nad 
Wisłą jest dość uboga. Bynajmniej nie liczbą tytułów, a perspektywą, 
często zawężoną do wolnościowych aspiracji narodu polskiego. 
Wobec czego teksty autorów przedstawiające odmienne paradygmaty 
wzbudzają spore zainteresowanie, ba, nawet burzliwe kontrowersje. Taką 
inspirującą rolę może odegrać tłumaczenie na język polski książki Dmitrija 
W. Mitiurina pt. Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej.

Andrzej Buczyński, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski

Na publikację złożyły się wywiady z absolwentami Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie z różnych  
lat powojennych – z ludźmi wybitnymi, którzy osiągnęli sukces,  
zdobyli prestiż i uznanie, nierzadko sławę. Wśród nich są:  
prof. Andrzej Kułakowski, Agnieszka Holland, Magdalena Środa,  
bp Michał Janocha, Wojciech Eichelberger, Daniel Olbrychski... 
Książka dokumentuje wkład pedagogów i absolwentów Batorego 
we współczesne, najnowsze dzieje polskiej nauki, kultury, życia 
umysłowego, a nawet religijnego, w kształtowanie postaw 
społecznych. 

od wydawcy 

Niniejsza książka jest rodzajem podróży po osobistych przeżyciach 
i doświadczeniach znanych absolwentów Batorego, którzy z okazji 
jubileuszu ich szkoły zechcieli podzielić się swymi wspomnieniami 
z obecnymi uczniami szkoły. Zapisy tych międzypokoleniowych 
spotkań są również swoistą wędrówką po powojennej historii 
Polski.
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