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Dom powstańca

L

O

egendarną niemiecką maszynę szyfrującą – Enigmę – będzie można oglądać
w Muzeum Historii Polski. Warszawska
placówka muzealna podpisała list intencyjny
o współpracy z firmą Prescient. Dzięki wsparciu
finansowemu tego amerykańskiego partnera muzeum zakupi unikatowy eksponat.
Kod do Enigmy został złamany – w grudniu 1932 r., w Pałacu Saskim, gdzie mieściło się
Biuro Szyfrów Sztabu Głównego Wojska Polskiego – przez polskiego matematyka Mariana
Rejewskiego. W dalszej pracy kryptologicznej
pomagali mu dwaj inni matematycy: Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Zastosowanie przez
nich do łamania szyfrów metody matematycznej
zamiast stosowanej dotąd lingwistycznej stało
się przełomem w zakresie kryptologii, pozwoliło
na rozwój prac nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma, przyczyniło się walnie do wojennych sukcesów aliantów Maszyna szyfrująca Enigma
w odczytywaniu zaszyfrowanych wiadomości
i miało wpływ na przebieg drugiej wojny światowej. Informacje o rozszyfrowaniu
Enigmy nie były ujawniane aż do lat 70. XX w.
Enigma, którą będziemy oglądać po otwarciu stałej siedziby Muzeum Historii
Polski w 2021 r., pochodzi z lat 30. XX w. To egzemplarz przedseryjny – jedna
z pierwszych maszyn szyfrujących, które znalazły się na wyposażeniu armii niemieckiej. Eksponat jest w doskonałym stanie – maszyna sprawnie działa i dziś.

statniego dnia września odbyła się bardzo miła i ważna uroczystość.
Po 74 latach od wybuchu Powstania Warszawskiego bohaterowie tamtych dni mają swój dom, w którym będą mogli spędzać czas w ciągu dnia,
znajdą pomoc, ciepłe posiłki, opiekę lekarską, zajęcia z fizykoterapeutą, program
kulturalny. Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich – bo tak brzmi jego oficjalna nazwa – jest długo oczekiwaną placówką. Powstał z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaciół Warszawy i Janusza Owsianego, prezesa Stowarzyszenia Monopol Warszawski, organizacji pozarządowej, która podpisała na dwa lata umowę z Miastem
na prowadzenie placówki i realizację programu wsparcia dla powstańców. Na potrzeby użytkowników zaadaptowano część pawilonu przy ul. Nowolipie 22. Druga
część tego obiektu jest obecnie w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego – byłoby
dobrze również i tę przestrzeń oddać na potrzeby powstańców. Zwłaszcza że – jak
zaznaczyła Wanda Tkaczyk-Stawska ps. „Pączek”, która wystąpiła w imieniu obecnych w czasie uroczystości powstańców – dom powstańców jest gościnny również
dla kombatantów. Dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami parterowy budynek jest wewnątrz zaprojektowany funkcjonalnie i estetycznie, z wejściem na
poziomie gruntu prowadzącym do dużej sali głównej i kilku mniejszych gabinecików z fotelami, gdzie powstańcy mogą spędzić czas w mniejszym gronie, odpocząć,
poczytać. Powstaje też drugi dom dziennego pobytu dla powstańców – w zabytkowym obiekcie przy ulicy Hrubieszowskiej – ale remont i adaptacja tego obiektu
ma trwać do 2020 r.

Materiały prasowe

Główna sala Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, przed i w trakcie uroczystości otwarcia

Dzieci Zamojszczyzny

N

nr 10/2018

M. Kamińska

a frontowym dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak uroczyście odsłonięto 20 września tablicę upamiętniającą męczeństwo i zagładę polskich dzieci z Zamojszczyzny. Wysiedleniami w ramach akcji prowadzonej od 27/28 listopada 1942 r. do 15 sierpnia 1943 r. objęto 110 tys. Polaków;
w tej grupie było 30 tys. dzieci. W styczniu 1943 r. kolejarze wykupili od niemieckiej eskorty pewną liczbę dzieci wiezionych pociągami na zagładę lub w celu germanizacji. Wydarzenie to dało początek oddolnej akcji wśród mieszkańców
Warszawy, którzy masowo przystąpili do
poszukiwania dzieci na stołecznych dworcach i torowiskach, oczekiwali na kolejne
transporty najmłodszych z kocami, posiłkami i odzieżą. Dzieci wykradziono m.in.
z transportu na stacji Warszawa-Praga.
W stołecznych szpitalach umieszczano – Rabunek dzieci polskich podczas operacji wysiedleńczej
mimo zakazu – najciężej chore dzieci na Zamojszczyźnie, 1942 r.
z obozu przejściowego w Zamościu.
W 1943 r. utworzono w Warszawie 11 Kół Opiekuńczych niosących pomoc
małym wysiedleńcom. Organizowano wyjazdy na Zamojszczyznę, skąd potajemnie przywożono dzieci do Warszawy i umieszczano je w rodzinach zastępczych
lub placówkach opiekuńczych. W tym roku mija 75. rocznica akcji ratowania
najmłodszych ofiar niemieckiej akcji wysiedleńczo-kolonizacyjnej z Zamojszczyzny przez mieszkańców Warszawy.
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Rozszyfrować Enigmę

nr 10/2018

Przy ul. Błękitnej 32 w Wawrze
otwarto kulturotekę, która połączy
funkcje biblioteki, centrum kultury
i centrum lokalnego. Jest to pierwsza
z trzech planowanych nowych inwestycji kulturalnych w tej dzielnicy.
Ruszyła kolejna odsłona kampanii
Kultura leczy. Idea akcji opiera się na
założeniu, że poprzez aktywny udział
w kulturze – bywanie w teatrach i muzeach, korzystanie z oferty domów kultury i bibliotek – poprawiamy jakość
naszego życia. Kampanię koordynuje
Fabryka Komunikacji Społecznej.
Od połowy września w ośrodkach
i filiach ośrodków pomocy społecznej
w Warszawie specjaliści doradztwa
energetycznego podpowiadają mieszkańcom, jak oszczędzać prąd i gaz, jak
unikać nieuczciwych praktyk w sektorze energetycznym i jak czytać faktury,
pomagają też uzyskać dofinansowanie
do rachunków.
Muzeum Sztuki w Göteborgu
we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie i Instytutem Adama Mickiewicza od 27 października
do 17 marca 2019 r. prezentuje wystawę poświęconą sztuce polskiej z przełomu XIX i XX w. Pokazanych zostanie
ponad 60 dzieł wypożyczonych z polskich placówek muzealnych, autorstwa
słynnych artystów, takich jak: Olga Boznańska, Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Edward Okuń,
Wojciech Weiss, Witold Wojtkiewicz
i Stanisław Wyspiański. To pierwsza
w Szwecji tak duża wystawa poświęcona Młodej Polsce.
Od 3 września można do Lublina
i z powrotem latać samolotem Polskich
Linii Lotniczych LOT. Podróż z lotniska Chopina samolotem typu Bombardier Q400 trwa 24 minuty. Każdy
z 78 pasażerów płaci za bilet 169 zł z bagażem podręcznym.
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik po raz drugi
zwyciężył w plebiscycie na najlepszego samorządowca w kategorii Marszałek, organizowanym po raz szósty
przez PortalSamorzadowy.pl. Oddano 111 tys. głosów. Poprzednio Struzik
zwyciężył w 2016 r. Najlepszym prezydentem miasta okazał się Krzysztof
Żuk z Lublina.
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Przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie powstanie klinika „Budzik” dla dorosłych. Marszałek Adam Struzik oraz prezeska
Fundacji „Akogo” Ewa Błaszczyk-Janczarska i prezeska szpitala bródnowskiego Teresa Bogiel podpisali już
list intencyjny w sprawie powołania
placówki.
Podpisano umowę na realizację
ostatniego odcinka drugiej linii metra
w kierunku Bródna – tunele o długości blisko 4 km połączą trzy kolejne
stacje. Koncepcję architektonicznobudowlaną wykonała pracownia ILF
Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Za trzy lata mieszkańcy Bródna dojadą do domów koleją podziemną.
Przed siedzibą Związku Powstańców
Warszawy przy ul. Długiej 22 odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłego
w sierpniu br. gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego ps. „Motyl”, „Stanisław”,
oficera AK, walczącego w Powstaniu
Warszawskim w ugrupowaniu „Radosław” w batalionie „Czata 49”, Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.
Zakończono rewitalizację zabudowań praskiego oddziału Warszawskiej
Straży Ogniowej, czyli dzisiejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5,
przy ul. Marcinkowskiego 2. Budynek, który jest najstarszym obiektem
wzniesionym na potrzeby warszawskiej straży pożarnej, kończy w tym
roku 140 lat. Kamień węgielny pod
jego budowę położył prezydent Warszawy Sokrates Starynkiewicz.
Warszawa uzyskała dwa wyróżnienia w ogólnopolskim plebiscycie
Eco-miasto, organizowanym m.in.
przez Ambasadę Francji i Centrum
UNEP/GRIP. Stolicę nagrodzono
w kategorii efektywność energetyczna budynków oraz za docenianie znaczenia obszarów naturalnych i ochronę zamieszkujących je gatunków.
Do tegorocznej, szóstej edycji konkursu stanęło 46 polskich miast.
Do rejestru zabytków trafiły dwa
kolejne warszawskie obiekty historyczne: przystanek kolejowy Warszawa-Powiśle oraz gmachy kompleksu
zabudowań Instytutu Tele- i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 11.
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Co nam budują

Szkoły jak z klocków Lego
Małgorzata Kubicka
W Warszawie jest coraz więcej szkół i przedszkoli powstających w technologii modułowej.
Nowe obiekty są tanie i proste w montażu, a przy tym gwarantują trwałość, funkcjonalność i estetykę

6

Likwidacja gimnazjów wywołała spore zamieszanie nie
tylko wśród uczniów i nauczycieli, lecz także na rynku budowlanym. Należało szybko powiększyć istniejące obiekty szkolne, by mogły pomieścić więcej uczniów.
Z pomocą przyszła zabudowa kontenerowa, zwana dzisiaj modułową. Taki system budowania ma swoje zalety.
Jest przede wszystkim szybki i tani, do tego zapewnia
solidny i estetyczny efekt. Obiekty modułowe są popularne na całym świecie. Cechuje je prostota montażu oraz
funkcjonalność. Moduły powstają w fabryce przy użyciu
takich samych materiałów jak przy tradycyjnie budowanych obiektach. Innymi słowy, fabryka produkuje gotowe elementy, niczym klocki w dziecięcych układankach,
a na miejscu docelowym są one łączone w całość.

Zalety budownictwa modułowego
Jedną z głównych zalet obiektów modułowych jest krótki czas wznoszenia. Montaż modułów nie jest uzależniony od warunków atmosferycznych i może odbywać się
także w niskich temperaturach. Problemu nie stanowią
również warunki gruntowe. Obiekty modułowe można
stawiać na terenie podmokłym lub piaszczystym. Budynki te są oparte na lekkiej konstrukcji i posadowione na
płytach fundamentowych. Tradycyjny budynek betonowy jest 10 razy cięższy, co wpływa na osiadanie gruntu
w miejscu nowej inwestycji. Obiekty modułowe cechuje
też duża mobilność. Można je przemieszczać, demontować i montować ponownie, łączyć z nowymi konstrukcjami, dostawiać do istniejących już obiektów. Zupełnie
jak klocki Lego, gdzie ogranicza nas tylko fantazja i elementy, które akurat mamy pod ręką.
Dzięki nowoczesnym technikom budowlanym przedszkola i szkoły modułowe wyglądają zupełnie jak te murowane. Budynek z modułów może przybrać dowolną
formę architektoniczną z dowolnie wykończoną elewacją. Można je łatwo zintegrować z otoczeniem, jednocześnie nadając im indywidualny charakter, kształt i kolor.
Każdy obiekt modułowy jest wyposażony w instalację
elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Mieści wszystkie niezbędne pomieszczenia: sale
lekcyjne, świetlicę, szatnie, zaplecze kuchenne, toalety.
Jego wyposażenie nie różni się od przedszkoli i szkół budowanych w tradycyjny sposób.

Szkoła w dwa miesiące
Postawienie pierwszej szkoły podstawowej o zabudowie
modułowej zajęło jedynie dwa miesiące. Parterowy kontener został dostawiony już w 2011 r. do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 112 im. Marii Kownackiej przy
ul. Zaułek 34 na Białołęce. W jego skład wchodzą dwie
sale lekcyjne i świetlica. „Specyfika dużego miasta powoduje, że potrzebne są w nim różne rozwiązania. Budowy
modułowe to rozwiązanie elastyczne. Jeśli za rok zmieni
się zapotrzebowanie, np. będzie potrzebna szkoła w innym miejscu lub zamiast szkoły [...] przedszkole, możemy
szybko temu zaradzić” – zachwalał nowe rozwiązanie wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Białołęka. „To nie znaczy,
że nie będziemy budować szkół. Ale potrzebujemy szybkich rozwiązań. Oczywiście jest to tańsze rozwiązanie niż
budowa normalnej szkoły, ale w tym wypadku tańsze nie
znaczy gorsze” – konkludował wiceprezydent.
Kolejną była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego
Powstańca przy ul. Kościelnej 2 w Ząbkach. Najpierw
w 2015 r. kontenery pomogły w rozluźnieniu przepełnionej szkoły, potem zostały rozebrane. W 2018 r. wróciły w liczbie 61. Powstało z nich całe dwukondygnacyjne
skrzydło szkoły. Podobnie jest w Szkole Podstawowej nr 1
im. Generała Franciszka Kleeberga przy ul. Piłsudskiego 35 w Ząbkach. Moduły mieszczą pięć sal lekcyjnych,
salę zabaw, świetlicę, stołówkę, toalety dla dzieci i dla
personelu, pokój nauczycielski i pomieszczenie socjalne.
„Klocki” ustawiono tutaj w jednokondygnacyjny budynek
o białej elewacji i kolorowych wnętrzach.
Także Szkołę Podstawową nr 109 im. Batalionów
Chłopskich przy ul. Przygodnej 2 w Wawrze rozbudowano w systemie modułowym. Nowy budynek spięto łącznikiem z gmachem szkoły, co pozwoliło zwiększyć jej powierzchnię o pięć sal dydaktycznych, sanitariaty i dwie
szatnie oraz klatkę schodową. Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych modułów prace budowlane nie kolidowały
z funkcjonowaniem szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 128 im. Józefa Niećki przy
ul. Kadetów 15 w Warszawie zyskała trzy nowe sale dydaktyczne i cztery sale lekcyjne, a na piętrze sześć kolejnych sal lekcyjnych, świetlicę, pokój nauczycieli i hol wraz
z węzłami sanitarnymi. Zakres rozbudowy objął połączenr 10/2018

nie nowych pomieszczeń z istniejącym budynkiem, a odbyło się to bez przerw w funkcjonowaniu głównego budynku szkoły. Jedną z ostatnich inwestycji modułowych
jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława
Orkana przy ul. Mścisławskiej 1 na Żoliborzu. Szkoła jest
w trakcie realizacji nowego obiektu na sąsiedniej działce,
którą wcześniej zajmowało MPWiK. Obecnie trwają prace
nad projektem, które są o tyle trudne, że nowy budynek musi wchłonąć trzy malutkie obiekty pozostałe na tym terenie,
a objęte nadzorem konserwatora zabytków. Ponieważ nowy
obiekt może być oddany do użytku najwcześniej za dwa lata, a szkoła zmaga się z problemem przepełnienia, władze
dzielnicy zdecydowały się na dostawienie dwóch kontenerów z czterema salami lekcyjnymi. Projekt i jego realizacja
zajęły dwa miesiące wakacyjne. Sale są już gotowe i czekają
na odbiór. A wraz z nimi nauczyciele i uczniowie. „Wszystko
wygląda naprawdę rewelacyjnie. Z niecierpliwością czekamy, by móc zacząć tam uczyć” – mówią nauczyciele.

Miasto stawia na nową technologię
Najwięcej obiektów w technologii modułowej powstało
dotychczas na Bielanach, ale sytuacja szybko się zmienia,
bo prawie wszystkie dzielnice zaczynają inwestować w nową technologię. Buduje się w ten sposób nie tylko szkoły,
ale także przedszkola. Na przykład na wspomnianych Bielanach w ciągu ostatnich dwóch lat powstały trzy nowe
przedszkola dla blisko 600 dzieci oraz siedem dodatkowych
oddziałów przedszkolnych, czyli ponad 200 nowych miejsc
dla najmłodszych dzieci. Zastąpiły one istniejące przedszkola, tzw. ciechanowskie, wybudowane w latach 70. w technologii drewnianej. Takie placówki oddano do użytku m.in.
przy ul. Conrada 10A, Dąbrowskiej 5A, Przy Agorze 12 czy
Włókienniczej 4.
Wiceburmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk tak mówił
o nowych inwestycjach: „Moduły są super. […] Tradycyjnych placówek nie zbudowalibyśmy tak szybko. W Szwecji
chodziłem do takiej szkoły modułowej i nie ma żadnej różnicy między tymi budynkami a tradycyjnymi. Wymyślili
to Skandynawowie, a technologia sprawdziła się w krajach
europejskich o surowszym klimacie niż nasz. Moduły powinny nam służyć długie lata, a dodatkowo teraz te rozwiązania są bardziej energooszczędne, dużo łatwiej je rozbudowywać, dodając kolejne moduły”.
Zabawa w budowę z klocków przypadła do gustu także
władzom Targówka. Na Bródnie powstały trzy przedszkola. Dwa przy podstawówkach (przy Szkole Podstawowej
nr 275 przy ul. Hieronima 2 i Szkole Podstawowej nr 285
przy ul. Turmonckiej 20) oraz przedszkole przy ul. Syrokomli 26. Każdy moduł mieści kolorowe sale do nauki.
Oprócz tego budynki są wyposażone w wiele udogodnień – zabawki, komputery, multimedia i sprzęt muzyczny.
To nowoczesne obiekty, mają system wentylacyjny, który
odzyskuje ciepło, sale wyposażone w oddzielne łazienki,
w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Budowa modułowych przedszkoli była kilkukrotnie tańsza niż zwykłych
budynków.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach

Moduł szkolny przy ul. Włókienniczej 1B
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Moduł szkolny przy ul. Kadetów 2A

Moduł szkolny przy ul. Przygodnej 2

Moduł szkolny przy ul. Kadetów 1
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Co nam budują

Ekologicznie i bez barier
Maria Połomska
Według raportu KPMG zwiększa się liczba bogatych Polaków. W 2020 r. do grupy
zamożnych ma należeć ponad 1,25 mln osób. Co to oznacza dla rynku mieszkaniowego?

O
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statnie trzy lata można uznać za niezwykle
udane dla budownictwa mieszkaniowego.
I chociaż w ciągu tych trzech lat podaż coraz
trudniej nadąża za popytem, nie dotyczy to
najbardziej luksusowych apartamentów. Ich sprzedaż spada. Coraz mniej ludzi skłonnych jest do zakupu mieszkania w cenie od 18 do 60 tys. zł za metr kwadratowy. Jak
wynika z analiz konsultantów prestiżowej firmy badania
rynku mieszkaniowego REAS, apartamenty o podwyższonym standardzie i apartamenty luksusowe stanowią
odpowiednio 4 i 1 procent w ofercie nowych mieszkań
w stolicy. REAS notuje w raporcie: „Dla niektórych może być zaskakujące, że obecnie w ofercie warszawskiej jest
ponad dwukrotnie mniej apartamentów [luksusowych]
niż u progu ostatniego kryzysu na rynku nieruchomości (początek roku 2009), a ich udział w ofercie również
zmalał niemal o połowę, [jednocześnie] poziom sprzedaży odnotowywany w segmencie apartamentów jest teraz
zbliżony do wyników z 2009 r., podczas gdy całkowita
sprzedaż mieszkań w mieście wzrosła w tym czasie ponad
trzykrotnie”.
Czy to oznacza, że Polacy – choć zamożniejsi i „aspirujący” – nie mogą sobie pozwolić na mieszkania z najwyższej
półki? Z dalszej części raportu dowiadujemy się, że nabywcy
skłonni do zakupu najdroższych z dostępnych lokali zainteresowani są przede wszystkim poprawą jakości życia. Nie
szukają wymuskanych, „obrzydliwie” luksusowych apartamentów, ale domów z otoczeniem zapewniającymi dobre,
zdrowe, wygodne życie. Potwierdzają to deweloperzy, którzy podkreślają, że kupujący sprawdzają przede wszystkim,
czy na osiedlu są przestrzenie wspólne, z jakich materiałów
został zbudowany apartamentowiec oraz czy jest on dostosowany do konkretnych potrzeb mieszkańców w różnym
wieku. Synonimem luksusu stała się wygoda, stąd duże zainteresowanie inwestycjami z licznymi udogodnieniami.
A wygoda to nie tylko dobra lokalizacja, lecz także rozwiązania przestrzenne dostosowane do potrzeb rodziców
z dziećmi, młodych ludzi lubiących aktywny styl życia, zieleń
i bliskie parki oraz dobra komunikacja z centrum miasta.

Certyfikat gwarancją jakości
Deweloperzy biurowców od dawna wiedzą, że zdobycie
certyfikatu jakości ekologicznej w systemie brytyjskim
BREEAM lub amerykańskim LEED zapewnia sukces
komercyjny inwestycji i podnosi jej wartość przy sprzedaży. Dziś mało który inwestor budynku biurowego czy centrum handlowego rezygnuje z ubiegania się o taki certyfikat. Przeciwnie – chcąc wyprzedzić konkurencję, dążą do
najwyższych poziomów certyfikacji, zabiegając o status
Gold (złoty) lub Excellent (doskonały). W mieszkaniówce certyfikaty dla zielonych budynków dopiero raczkują, pomimo gwarancji, że deweloper rzeczywiście oferuje
wysoką jakość mieszkań, bo przecież przeszedł z sukcesem przez szczegółowy, dokonany przy udziale najwyższej klasy ekspertów proces weryfikacji i spełnił wysokie
wymagania, czyli m.in. stosuje nietoksyczne i certyfikowane materiały budowlane, antyalergiczne, bezpieczne
dla zdrowia kleje i farby, przestrzega gospodarowania
odpadami i norm hałasu podczas budowy, poddaje się
nadzorowi ekologa na każdym etapie realizacji inwestycji, a podczas powstawania, a także eksploatacji budynku zapewnia optymalizację oszczędności energetycznej
i wodnej, co dla użytkowników i mieszkańców jest korzystne finansowo. Dla certyfikacji budynku mieszkaniowego ważna też jest lokalizacja, która ma uwzględniać dostępność transportu miejskiego, placówek edukacyjnych,
sportowych i miejsc rekreacji, ścieżek rowerowych i zielonych przestrzeni. A także rozplanowanie samych mieszkań – zwłaszcza pod względem akustyki i dostępu do słonecznego światła. Tak wygórowane wymogi nie zachęcały
do ich spełniania – zwłaszcza w dekadach wielkich, niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. I podczas gdy
ponad 330 biurowców w Polsce chwali się certyfikatami
(BREEAM i LEED), tylko siedem inwestycji mieszkaniowych w całym kraju je posiada, co stanowi zaledwie
2,4 procent wszystkich certyfikowanych obiektów (cała
siódemka tylko w kwalifikacji BREEAM wg raportu na
rok 2018 Polskiego Towarzystwa Budownictwa Ekologicznego – PLGBC).
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Lody przełamane
Pierwszy w Polsce ekologiczny certyfikat BREEAM dla
budynku mieszkalnego uzyskała w 2016 r. firma Skanska
dla Osiedla Mickiewicza.
– Pierwszy etap inwestycji jest już zamieszkany, drugi –
w budowie – mówi Aleksandra Sokołowska, menadżer
projektu w spółce mieszkaniowej Skanska. – Obydwie fazy projektu okazały się sprzedażowym sukcesem. We wrześniu ruszyła sprzedaż mieszkań w ramach trzeciego etapu.
Osiedle Mickiewicza to łącznie 495 mieszkań, realizowanych w czterech fazach. Polacy wiedzą, że certyfikowane
budynki mieszkalne powstają w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym i przy jak najmniejszej ingerencji w przyrodę.
Osiedle Mickiewicza, jako pierwsze w Polsce, otrzymało
certyfikat BREEAM na pierwszym etapie inwestycji. Kolejne fazy również realizujemy z poszanowaniem środowiska. Co to oznacza w praktyce? Do budowy używamy materiałów wolnych od związków toksycznych. Zastosowana
w nich izolacja cieplna skutecznie obniża koszty ogrzewania, a trzyszybowe, panoramiczne okna doświetlają wnętrza, ograniczając tym samym zużycie energii przez sztuczne oświetlenie – wymienia Sokołowska.
Dodajmy, że Osiedle Mickiewicza powstaje również
zgodnie z normami certyfikacji Obiekt bez Barier. Inwestycję zaprojektowano w sposób, który nie wyklucza, czyli z minimalną liczbą krawężników i schodków, z podjazdami, bezprogowymi windami i lekkimi drzwiami,
a niemal połowa mieszkań może zostać dostosowana
do konkretnych potrzeb mieszkańców: rodziców z dziećmi, aktywnych sportowo, osób starszych czy z różnymi
stopniami i rodzajami niepełnosprawności ruchu, wzroku czy słuchu.
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Osiedle Mickiewicza: u góry wizualizacja trzeciego etapu, u dołu oddany do użytku
pierwszy etap inwestycji

Z duchem czasów
Moda na ekologię w Polsce staje się faktem. Jak wynika
z badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Ochrony Środowiska, z roku na rok coraz więcej osób segreguje śmieci, używa biodegradowalnych toreb czy wybiera komunikację miejską zamiast samochodu. Blisko
trzy czwarte Polaków uważa, że ich zachowanie może
mieć wpływ na środowisko. I m.in. stąd tak rosnące zainteresowanie zielonymi osiedlami. Coraz bardziej jesteśmy też wrażliwi na potrzeby innych ludzi. Polacy
są nie tylko coraz bogatsi, ale i coraz bardziej świadomi
i wymagający. Jeśli ktoś pyta, jaka jest przyszłość budownictwa mieszkaniowego, to jest ona właśnie taka –
z ekologią i bez barier.
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Klimat Warszawy

Ilustracje i fragmenty tekstu
pochodzą z Tryptyku Warszawskiego
(tom: Pokolenie Varsovia.pl) Marka
Ostrowskiego. Zdjęcia zostały wykonane
we współpracy z prof. Tomaszem
Wiśniewskim z Instytutu Techniki
Cieplnej Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej. Oprócz termalnego
wizerunku fragmentu Warszawy
(poniżej) zamieszczone zostało
(po lewej stronie) zdjęcie grupy
studentów varsavianistyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Każda z osób jest
lokalną wyspą ciepła

Strategia
ADAPTACJI

W roku wyborczym w każdym numerze STOLICY publikujemy wywiady ze znawcami różnych aspektów funkcjonowania miasta. Rozmawialiśmy z urbanistami Czesławem Bieleckim
i prof. Magdaleną Staniszkis, z biologiem i varsavianistą dr. Markiem Ostrowskim oraz –
w poprzednim numerze – z prof. Jackiem Purchlą, historykiem sztuki i ekonomistą, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim i UNESCO, który ocenił nasze miasto z perspektywy
Krakowa, ale i międzynarodowych organizacji.
W numerze przedwyborczym – kolejne refleksje nad Warszawą i jej przyszłością
w rozmowie Mateusza Kaczyńskiego z Andrzejem Kassenbergiem, ekspertem ds. energii
i klimatu, współzałożycielem Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju
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WYSPA CIEPŁA

Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego emituje promieniowanie cieplne, będące promieniowaniem elektromagnetycznym. Warszawa termalna to świat
niedostępny bezpośrednio zmysłem wzroku. Współczesne techniki detekcji i wizualizacji umożliwiają jednak pomiar i zobrazowanie rozkładu emisji promieniowania cieplnego
oraz – w konsekwencji – rozkładu temperatury w postaci obrazu zwanego termogramem. Metoda zdalnego pomiaru temperatury nazywa się termowizją (inaczej: termografią
w podczerwieni).
Warszawa, jak każde miasto czy obiekt przemysłowy, jest postrzegana w środowisku jako wyspa ciepła. W ciągu dnia kumuluje ciepło, które oddaje nocą. Często nie zdajemy
sobie sprawy z tego, że różnice temperatury między nagrzanymi promieniowaniem słonecznym budynkami czy silnie kumulującymi betonowo-asfaltowymi powierzchniami jezdni
albo parkingów a – przykładowo – parkiem, znajdującym się niekiedy po drugiej stronie jezdni, sięgają czasem kilkunastu stopni.
Mapy rozkładów temperaturowych miasta zmieniają się zależnie od pory roku – duży wpływ na wartość i dobową amplitudę temperatury ma obecność lub brak roślinności.
Organizmy mogą żyć w stosunkowo wąskim przedziale temperatury (optymalne warunki mieszczą się w przedziale zaledwie kilkunastu stopni), tymczasem mapy termalne
Warszawy pokazują niekiedy szkodliwe dla naszego zdrowia kilkudziesięciostopniowe dobowe skoki temperaturowe, a przede wszystkim częsty na wielu obszarach brak
wychładzania miasta nocą.
Na zdjęciu fragmentu ulicy Marszałkowskiej z 2003 r. (warto dostrzec zmiany urbanistyczne) pokazany został termogram wykonany w środku nocy. W barwach ciepłych
(na skali kolory jasnożółte i białe) zobrazowano najwyższe temperatury, w kolorach zimnych: ciemnoczerwonych i granatowych – najniższe. Na pierwszym planie, w jasnych
kolorach, widoczne są gorące jeszcze o tej porze budynki pokryte piaskowcowymi elewacjami. Duża pojemność cieplna elewacji powoduje, że nagrzane silnie w dzień, oddając ciepło
nocą, grzeją – mieszkańcy czują się jak w piekarniku mimo braku słońca. Staje się to przyczyną niemożności nocnego wypoczynku i regeneracji organizmu. Doskonale widoczna
jest wstęga Wisły oddziałująca na otoczenie i obniżająca lokalnie temperaturę środowiska. Zwraca uwagę silne zróżnicowanie temperatury w obrębie Ogrodu Saskiego. Termografia
ujawniła tu obecność wysp – oaz klimatycznych w wydawałoby się jednorodnym pokryciu
nrroślinnym.
10/2018Różnice sięgają kilku stopni.

Jak jest naprawdę z klinami napowietrzającymi
w Warszawie?
Część z klinów jest po prostu zabudowana
lub zabudowywana. Utrudnia to przepływ powietrza,
jego wymianę oraz dopływ świeżego powietrza
z zewnątrz. W sytuacji, kiedy od 80 do 90 procent
centrum miasta jest „zabetonowane”, prowadzi to
do większej skali tzw. wyspy ciepła. Jest to zjawisko
polegające na tym, że temperatura w centrum miasta
jest wyższa niż na jego obrzeżach. W ekstremalnych
wypadkach nawet o 10 stopni. Ta wyższa temperatura
wiąże się z oddawaniem ciepła przez nagrzane w ciągu
dnia budynki i powierzchnie „zabetonowane”.
Uszczuplany jest system powiązań przyrodniczych
miasta, czyli tzw. zielono-błękitna infrastruktura,
której szczególnie ważny element stanowi oś Wisły.
W Instytucie na rzecz Ekorozwoju pracujemy nad
strategią adaptacji miasta do zmiany klimatu, w której
przewidujemy wzmocnienie infrastruktury zielonobłękitnej – zarówno co do zasięgu, jak i kondycji.
Koncepcja klinów napowietrzających pojawiła się
bardzo wcześnie – już po pierwszej wojnie
światowej. Jak należy je chronić?
Przed drugą wojną światową utworzono plan
tzw. Warszawy funkcjonalnej. Miasto przypominało
kształtem amebę – w oparciu o linie kolejowe.
Przestrzeń między ciągami komunikacyjnymi miała
umożliwić powiązanie centrum miasta z sąsiednimi

terenami w postaci klinów napowietrzających.
Należy podkreślić, że każda, nawet niska zabudowa
wewnątrz klina stanowi zagrożenie, bo generuje
ciepło. Także zabetonowana powierzchnia gruntu.
Wystarczy spojrzeć na Pole Mokotowskie i Bibliotekę
Narodową pośrodku. Jej gmach wytwarza ciepło.
Chłodne powietrze jest przez to wynoszone do
góry i jego mniejsza ilość trafia do centrum. Wydaje
się też, że po drugiej wojnie światowej starano się
dbać o kliny napowietrzające, potem jednak presja
na budowanie mieszkań sprawiła, że ochrona tych
terenów stała się trudna. Dzisiaj także niełatwo
bronić układów przyrodniczych w mieście przede
wszystkim ze względu na słabość systemu planowania
przestrzennego – jest on w Polsce po prostu chory.
Co konkretnie ma Pan na myśli?
Układy przyrodnicze są w znacznie gorszej sytuacji
niż ci, którzy chcą je zabudowywać. Pieniądz
i prawo własności dominują nad wartością społeczną
i przyrodniczą terenów.
Jak w takim razie ocenia Pan propozycje
kandydatów w wyborach samorządowych, którzy
postulują budowę nowych dzielnic bezpośrednio
nad Wisłą?
Taki pomysł pojawił się już za czasów
komunistycznych – na 50-lecie PRL miało powstać
nad Wisłą potężne osiedle. Tego rodzaju układ jest
nr 10/2018
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wysoce niekorzystny z różnych względów. Wisła
to naturalny, bardzo ważny ciąg napowietrzający.
Powinna służyć rekreacji i wypoczynkowi, a nie
być zabudowana. Ponadto ścisła zabudowa w tym
miejscu jest przy obecnej sytuacji klimatycznej wysoce
nierozsądna ze względu na poważne zagrożenie
powodziowe – zwłaszcza w przypadku nadejścia
tzw. wody tysiącletniej, która przerwie wały. A takiej
sytuacji nie można wykluczyć. Poza tym są to tereny
inwersyjne, co oznacza, że w różnych układach
pogodowych zalegać tam będzie chłodne powietrze,
a zatem mieszkańcy tych miejsc będą bardziej narażeni
na zachorowania na choroby reumatyczne. To rejon
zdecydowanie niewskazany do zabudowy.
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Jakie budownictwo sprosta w takim razie
wymogom mieszkaniowym i nie będzie
zatrzymywać „wentylacji” smogu?
Warszawa sama z siebie nie ma dużego problemu ze
smogiem związanym z indywidualnymi paleniskami.
Jest go trochę na obrzeżach, ale smog w stolicy bierze
się przede wszystkim z transportu samochodowego –
i w zimie, i w lecie. Wiąże się to z pana pytaniem.
Jak budować miasto, aby nie pogarszać jakości życia
w nim? Ważne jest, żeby zachować ciągi przyrodnicze
i realizować miasto zwarte. Przy odpowiednich
rozwiązaniach technicznych ma ono pozwalać na
wzrost liczby mieszkańców. Należy oprzeć strategię
rozwoju o linie kolejowe Warszawy, których jest siedem.
Wzdłuż nich leżą miejscowości satelitarne, z których
dojeżdża wiele osób. Ułatwieniu transportu mają służyć
miejsca typu „Parkuj i jedź”. Na miasto należy spojrzeć
szerzej, nie tylko w kontekście rozbudowy na przykład
Białołęki, ale też tego, jak je urządzić. Przyszłość
zmienia się szybko poprzez rozwiązania IT. Trzeba
brać pod uwagę, jak wpłyną one na dojazd do pracy,
a co da się rozwiązać zdalnie. Czy powstaną centra
telepracy w ośrodkach satelitarnych? Najważniejsza jest
jednak ochrona przyrody, bo to ona w wielkim stopniu
decyduje o jakości życia. Mamy więc zielone dachy,
ogrody deszczowe, rolnictwo miejskie, ciągi parkowe,
oś Wisły i wiele innych. Tematy te poruszamy w strategii
adaptacji, która jest tworzona razem z Urzędem Miasta
Stołecznego Warszawy, Unią Metropolii Polskich
i regionem Stuttgartu.
Dużą rolę przypisuje Pan kolei. Co w takim razie
z terenami pokolejowymi, jak Odolany? Powstaje
tam nowa, gęsta zabudowa mieszkaniowa.
Miejsc takich jak Odolany jest sporo. Są one
w mniejszym stopniu narażone na utratę wartości
przyrodniczych. Problem Warszawy leży gdzie indziej.
W stolicy jest wiele miejsc, które można by zabudować,
ale nie pozwalają na to prawa własności. Druga sprawa

to codziennie migracje do pracy. W Warszawie wiele
osób mieszka na Pradze, a do pracy dojeżdża na
drugi brzeg, przez co blokowane są mosty. Wiem,
że Warszawa przygotowuje się do nowego studium
zagospodarowania przestrzennego.
Czy nowe rozwiązanie ma szansę poprawić
obecną sytuację?
Warszawa ma już strategię rozwoju do 2030 r.
[Strategia #Warszawa2030 – red.]. Studium musi
sięgnąć swoją perspektywą znacznie dalej. Bloki
mieszkaniowe stoją bardzo długo… Mamy jednak okres
przedwyborczy i nikt nie chce za bardzo wybiegać
w przyszłość, żeby później czegoś mu przypadkiem
nie wypomniano.
Załóżmy, że wybory wygra ktoś z głową na karku
i wysłucha specjalistów od rozwoju miasta.
Od kogo Warszawa powinna się uczyć?
Jest wiele miast, z których można brać przykład,
gdzie jest znacznie mniej samochodów na tysiąc
mieszkańców niż w Warszawie.
Według jednego z ostatnich badań prześcignęliśmy
pod tym względem Nowy Jork.
Istotnie, dlatego należy uczyć się na przykład
od Berlina i Kopenhagi. Stolica Danii jest ciekawym
miastem – rowerowym, otwartym. To, że w Polsce
kandydaci w wyborach samorządowych czy wysocy
urzędnicy państwowi wyśmiewają jazdę na rowerze,
jest po prostu smutne. Proszę zobaczyć, jak popularny
jest rower miejski! Nie tylko w Warszawie,
także w dużo mniejszych miastach w Polsce.
Ale Warszawa jest interesującym, żywym miastem
o wielu dobrych rozwiązaniach…
Na przykład?
Cały system transportu miejskiego jest wart dobrego
słowa. Wiele osób odwiedzających nasze miasto
zauważa, jak sprawne mamy połączenie autobusowe,
tramwajowe, kolejowe, metro. W Warszawie jest też
sporo terenów zielonych. Ale są to przede wszystkim
parki, tymczasem ważna jest zieleń osiedlowa, która
wyciąga ludzi na zewnątrz i zachęca, by dbali o osiedle
i współuczestniczyli w jego życiu.
Jak prognozowałby Pan rozwój Warszawy
na najbliższe dziesięciolecia?
Sam z siebie nie stworzę takiej prognozy. Gdyby
jednak zebrać grupę specjalistów, która przedstawiłaby
zagadnienie z różnych perspektyw, to można by
się o taką wizję pokusić. Mogłaby to być prognoza
zarówno ekspercka, jak i z szerokim udziałem
społecznym. Wtedy jednak należałoby najpierw
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dać ludziom wiedzę, a dopiero później dyskutować.
Myślę, że wyznacznikiem takiej prognozy byłoby
miasto przyjazne ludziom. To powinno być motorem
napędowym. Pytanie brzmi, jaka jest granica skali
miasta. W Polsce największa jest Warszawa, ale już
na przykład w obszarze metropolitalnym Stambułu
mieszka prawie 30 mln ludzi. Powinniśmy więc patrzeć
na Warszawę jako na część centralną metropolii. Moim
zdaniem brak ustawy metropolitalnej to ogromny błąd.
Jaskółką na niebie jest metropolia śląska [Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – red.]. To jednak wciąż
wyjątek. Zarządzanie na poziomie metropolii pozwala
na bardziej efektywne rozwiązania w zakresie usług.
Powinniśmy także patrzeć na miasto z punktu
widzenia środowiska, a więc emisji gazów, ścieków,
odpadów i zasobów przestrzeni.
Co w tym względzie ma do zaoferowania
powstająca strategia adaptacji?
Następuje zmiana klimatu. W 2017 r. emisja gazów
wzrosła na całym świecie. Jeżeli trend się utrzyma,
to temperatura średnioroczna globalna na świecie
wzrośnie o trzy stopnie, a może nawet więcej.
To bardzo dużo.
Mówi Pan teraz o globalnej prognozie?
Nie. To także prognoza dla Warszawy. Należy
liczyć się z poważnymi kłopotami ludzi starszych
i dzieci. Centrum oraz niektóre z dzielnic otaczających
je, jak Praga, Wola czy Ochota, to zabetonowane
miejsca. Woda albo od razu ucieka do kanalizacji,
albo momentalnie paruje. Nie wchłaniają jej rośliny,
które oddają wilgoć powoli i regulują temperaturowe
ekstrema. To z kolei przełoży się na trudną sytuację
nocą. Czekają nas tzw. noce tropikalne, czyli
powyżej 20º stopni Celsjusza, podczas których nie
odpoczywamy. W latach 2008-2014 takich nocy było
tylko osiem rocznie. Przewiduje się, że niebawem ich
liczba sięgnie 23 w roku. Wydłuży się też znacząco
okres wegetacyjny. Może się pojawić więcej szkodników,
chorób tropikalnych. Musimy być na to gotowi.
To wszystko przez temperaturę?
Tak. Przewiduje się także, że średnia temperatura
w Warszawie może osiągnąć pod koniec wieku nawet
12º Celsjusza; już dziś jest to ponad 9º Celsjusza.
Twierdzi się obecnie, że wzrost temperatury najbardziej
zagraża mężczyznom powyżej 70. roku życia. W czasie
upałów śmiertelność w tej grupie wzrasta o 25 procent
przy średniej dla całej populacji 14 procent. Nie
należy spodziewać się zasadniczego wzrostu opadów.
Staną się one jednak bardziej gwałtowne, co może
grozić powodziami i znacznymi podtopieniami.
Warszawa jest w tej niekorzystnej sytuacji, że ma
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ogólnospławną kanalizację. W obliczu nawalnych
deszczy cała woda spływa do jednego systemu i jest
odprowadzana do oczyszczalni, której przepustowość
jest w takim przypadku niewystarczająca. Miasto chce
wybudować za miliard złotych, m.in. wzdłuż ulicy
Czerniakowskiej, zbiornik podziemny w kształcie
rury o wielkiej średnicy, który w nagłych przypadkach
będzie gromadził nadmiar ścieków z wodami
opadowymi, a po ustaniu opadów powoli oddawał je
do systemu kanalizacyjnego i dalej – do oczyszczalni.
To jednak tylko rozwiązanie awaryjne. Istotą jest
konieczność zatrzymywania wody opadowej tam,
gdzie ona spadnie. Wiele miast wprowadza podatek
deszczowy. To zachęta, by powstawało więcej ogrodów,
zieleń przydomowa. Na początku przyszłego roku
zamierzamy zakończyć pracę nad Strategią adaptacji
Warszawy do zmiany klimatu i przedstawić ją Radzie
Warszawy. Mam nadzieję, że zostanie przyjęta.
By wszystkim nam żyło się w mieście lepiej.
Edward Gierek mówił „Aby Polska rosła w siłę,
a ludzie żyli dostatniej”. Jak wiadomo, skończyliśmy
z gigantycznymi długami.
Podobne słowa płyną obecnie z ust wszystkich
kandydatów. Obietnice wyborcze wypadają dość
blado na tle realnej prognozy dla miasta, którą
Pan przedstawił.
Wiadomo, że wiele obietnic to pomysły bez pokrycia.
W świecie szumu informacyjnego ludzie nie są w stanie
zastanowić się nad ich sensownością. A przydałoby się.
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Od przełomu IX i X w. osady w obecnych granicach administracyjnej Warszawy – Bródno, Kamion, Solec, Jazdów – pozostawały pod wpływem tzw. średniowiecznego optimum
klimatycznego, kiedy warunki były stosunkowo łagodne. Tak było też w pozostałych częściach Europy do XII-XIV w. Potem nastąpiła tzw. Mała Epoka Lodowa (MEL), która trwała
od XIV do XIX w.
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Zdania badaczy są podzielone w kwestii, kiedy nastąpił początek MEL. Datują go na XIV, XV lub dopiero
XVI w. Według oceny naukowców w ostatnim tysiącleciu dziejów naszego kontynentu najniższe temperatury
były charakterystyczne dla okresu najmniejszej aktywności Słońca, określonej jako tzw. minimum Maundera
(ok. 1645 – ok. 1715). Zebrane informacje o warunkach
pogodowych w Warszawie i jej regionie w tym okresie
potwierdzają tę ocenę.
Klimat stolicy tamtych czasów różnił się znacznie od obecnego. Średnia temperatura dwóch najzimniejszych dekad,
czyli 1691-1700 i 1701-1710, najprawdopodobniej nie przekroczyła 6,5°C, była więc wtedy o ponad dwa stopnie niższa
od obecnej normy warszawskiej. W Warszawie panował klimat zbliżony do obecnego klimatu Tallina – stolicy Estonii,
położonej ponad 800 km na północ od Warszawy.
Popularny nie tylko w Polsce pogląd głosi, że główną cechą wyróżniającą MEL było coroczne występowanie mroźnych zim, o tak niskich temperaturach, jakich współcześnie nie znamy. Badania przeprowadzone na potrzeby
niniejszego artykułu wskazują, że ta opinia jest tylko częściowo prawdziwa. Średnie temperatury sezonu zimowego
były niskie, jednak największa różnica w porównaniu ze
współczesnością dotyczy wiosen, które były w ogólności
bardzo późne i zimne. Miało to poważny wpływ na krótszy sezon wegetacyjny, mniejszą produkcję rolną, dodatkowe pogorszenie i tak już bardzo ciężkich w dobie licznych wojen, klęsk i zaraz warunków życia warszawiaków.
Zmorą tego okresu były ciężkie i często przedłużające się
na marzec mrozy, bardzo zimne kwietnie, też nierzadko z epizodami pogody zgoła zimowej. Warszawiaków –
zwłaszcza powiślan – dręczyły powodzie i wylewy Wisły:
roztopowe, zatorowe, opadowe i rozlewne. Następowały
one w wyniku ostrych zim i ulewnych deszczów.
Do kompletu warszawskich „atrakcji” okresu minimum Maundera można dodać nadmierne opady w sezonach od wiosny do jesieni. Lata 1652-1655 szybko określono jako „lata klęski deszczowej”; długotrwałe ulewy

i chłody rujnowały zbiory, powodując głód, dokładając
nieszczęścia, którego i tak nie brakowało w ówczesnej
Rzeczypospolitej, stojącej w obliczu szwedzkiej inwazji. Ciąg dalszy deszczowych nieurodzajów to lata 1658-1659, 1663 i 1665. Po pewnym złagodzeniu nastąpiły
znowu bardzo ciężkie warunki pogodowe zimnego przełomu XVII i XVIII w., z ekstremalnie mroźną – być może najmroźniejszą w dziejach miasta – zimą 1708/09.
Na drugim biegunie stało upalne i posuszne lato roku
1666 – podczas trwającej wówczas wojny domowej wojska koronne ponoć przeprawiły się przez Wisłę niemal
suchą stopą. Sucha też była jesień 1669 r. W latach 1677-1686 dłuższe lub krótsze okresy gorąca i posuchy wystąpiły w pięciu sezonach.
W dekadzie 1711-1720 dało się zauważyć pewne zelżenie surowych warunków klimatycznych Warszawy. Przede
wszystkim rzadziej powtarzały się ostre, mroźne zimy.
Wzrosły też nieco wartości temperatur sezonu letniego.

1721-1780: stopniowy wzrost temperatur
i spadek wilgotności
Okres ten to pierwszy sygnał długoterminowej zmiany trendu klimatycznego, czyli zapowiedź końca MEL.
Choć po nim znów miało nastąpić ochłodzenie na wiele
dekad, to średnie wartości temperatur dekadowych już
nie spadły do tak niskiego poziomu jak na przełomie
XVII i XVIII w. Z dzisiejszej perspektywy było jednak
w ogólności zimno, jako że średnie dekadowe temperatury całoroczne utrzymywały się na poziomie od 0,7 do
1,7°C poniżej obecnego referencyjnego. W tym okresie
zdecydowanie zelżały zimy, sezonowe wartości ich temperatur były bardzo zbliżone do tych z lat 1961-1990.
Najwyższą temperaturę zanotowano w dekadzie 1761-1770, głównie dzięki znacznemu ociepleniu sezonów
letnich.
Ostre mrozy w tym okresie wystąpiły m.in. w latach
1725, 1729, 1740 i 1755. Pod względem upałów wyróżniały się roczniki 1757 i 1763.
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1781-1840: ponowne pogłębienie zimna
W latach 80. XVIII w. niemal wszystkie zimy można z dzisiejszego punktu widzenia uznać za „prawdziwe”. Wyróżnić
należy sezon 1784/85, kiedy zima nie dość, że była ostra, to
jeszcze bardzo długa. Jedną z najsurowszych w dziejach zim
była ta sezonu 1788/89. Grudzień 1788 jest najzimniejszy
w historii instrumentalnych obserwacji pogody w Warszawie; temperatura spadła wówczas do poziomu dziś trudnego
do wyobrażenia -31,2°C. Ta zima dała się we znaki niemal
całej Europie, a niektórzy badacze przypisują jej nawet pewną rolę w sprowokowaniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Nie należy jednak przyjmować, że wszystkie zimy MEL były surowe, przykładowo ta z sezonu 1789/90 była łagodna,
choć nie dorównuje ona pod tym względem niejednej zimie
XXI w.
Skrajnie mroźne zimy powtarzały się w sezonach 1794/95,
1798/99, 1802/03, 1819/20, 1822/23, 1828/29 i 1837/38.
To na ten czas przypada zima uznana za najostrzejszą z całego okresu obserwacji instrumentalnych (od 1779), czyli sezonu 1829/30. Nie tylko panowały wielkie mrozy – Królestwo
Polskie było też zawalone ogromnymi śniegami.
Warszawski obserwator Antoni Magier zanotował,
że 24 stycznia 1823 r. mróz dochodził w okolicy miasta do
-35°C. Jest to najniższa temperatura wymieniona w tutejszych annałach pogodowych.
Dekada ta odznaczyła się jednak także dotkliwymi posuchami i falami upałów w latach 1781-1784. W warszawskich
kościołach wznoszono suplikacje o deszcz. W ogólnym oglądzie narzuca się wniosek o mocno kontynentalnym charakterze pogody do roku 1840.
Zaskakujące jest, że na ten okres przypada najgorętsze –
w ujęciu trzymiesięcznym, z całej historii pomiarów – lato z roku 1811. Jak zapisał Magier, Warszawa była zasnuta
dymami z płonących łąk i lasów. Żaden z bardzo ciepłych
sezonów letnich XXI w. nie zdołał strącić tego letniego
„czempiona” z piedestału. Wyjątkowo gorąco było nie tylko
w Polsce; w lipcu 1811 r. odnotowano aktualny do dziś rekord upału w Sztokholmie: 36°C.
1841-1860: schyłek Małej Epoki Lodowej
Choć dekady tego okresu były nieco cieplejsze od lat 1831-1840, to ich temperatura pozostawała bardzo niska, poniżej 7°C. Był to jednak czas przełomu klimatycznego, a wyjście Warszawy z MEL nie było bezbolesne. W dekadzie
lat 50. XIX w. panowały największe opady (średniorocznie
678 mm; norma dla Warszawy za okres 1981-2010 wynosi
532,8 mm) z całego okresu pomiarowego. Cechą charakterystyczną tego czasu były mniej mroźne zimy, jednak przy
częstych i bardzo obfitych śniegach. Przyczyną było zapewne zamieszanie w atmosferze w czasie przełomu. Masy białego puchu zawalały Warszawę na przykład w latach 1850
i 1853. Luty 1855 r. charakteryzował się skrajnie silnymi
mrozami, w raporcie stacji meteorologicznej wymieniono
temperaturę -33,8°C (zmierzoną na Marymoncie). Był to
najsilniejszy mróz formalnie odnotowany dla stolicy.

1861-2017: przebieg trwającego ocieplenia
klimatu Warszawy
W dekadach okresu 1861-1920 temperatura roczna (TM)
rosła dość systematycznie (1891-1900 przekroczyła 7°C),
w ogólności było jednak jeszcze wyraźnie chłodniej niż
w czasach obecnych. Największe mrozy wystąpiły podczas zim 1860/61, 1864/65, 1869/70, 1870/71, 1875/76,
1892/93 i 1916/17. Charakterystycznym zjawiskiem był
brak skrajnie mroźnych zim w długim okresie 23 lat dzielących wymienione ostatnie dwa sezony. Epoka dominacji
„prawdziwych zim” była już przeszłością.
W tym okresie zanotowano najwyższą temperaturę
w dziejach obserwacji: 38°C (Obserwatorium Astronomiczne, 20 sierpnia 1892). Rekord ten do dziś nie został
pobity w Warszawie na żadnej stacji kierowanej przez
IMiGW-BIP.
W okresie 1921-1950 klimat Warszawy w dalszym ciągu
ocieplał się, choć proces ten został zaburzony. Wielkie mrozy powróciły w lutym 1929 r.; to najmroźniejszy warszawski
miesiąc XX stulecia. 10 lutego na posterunku przy Stacji
Pomp Rzecznych zanotowano -33,3°C; to rekord warszawskiego mrozu w XX w.
Zwraca uwagę pewien spadek TM w dekadzie 1941-1950, będący głównie skutkiem surowych zim 1940/41,
1941/42 i 1946/47. Najostrzejszą zimą stulecia była jednak
ta z sezonu 1939/40. Jak się z perspektywy czasu okazało,
seria trzech kolejnych skrajnie mroźnych zim już się nie
powtórzyła.
Dekada 1951-1960 była cieplejsza od poprzedniej, jednak następna – 1961-1970 – przyniosła spadek temperatury.
Stało się to niemal wyłącznie za sprawą niższych temperatur
sezonów zimowych. Ostre zimy tej dekady to przede wszystkim sezon 1962/63 (do 1979 to tę zimę warszawiacy określali jako zimę stulecia), 1968/69 oraz 1969/70. W 1963 r.
padł rekord długości okresu bez temperatury dodatniej –
od 8 stycznia do 3 marca, czyli przez 55 kolejnych dni, temperatura powietrza na stacji Okęcie ani na chwilę nie podniosła się nad zero. Czy obecnie jesteśmy w stanie wyobrazić
sobie coś podobnego?
W 1963 r. nastąpiło jednak gorące i pogodne lato, do dziś
wspominane przez wielu, którzy go doświadczyli.
1971-2017: współczesny etap ocieplenia
klimatu Warszawy
Rok 1971 można uznać za orientacyjny, symboliczny „prapoczątek” etapu ocieplenia, który przeżywamy w stolicy do
dziś. Dekada lat 70. XX w. miała charakter „atlantycki”,
z wyjątkowo mocno zaznaczonymi cechami klimatu oceanicznego. Charakteryzowały ją (w uśrednieniu) łagodniejsze zimy. Co ciekawe, ta zmiana była tak wyraźnie zaznaczona czasowo, że do dziś wielu warszawiaków wspomina
owe lata jako czas, w którym zaczynało brakować „prawdziwych zim”. Cieplejsze były także marce; zapoczątkowały
one proces „skracania” zim rozumianych tradycyjnie, czyli
jako okres z dominacją pogody mroźnej.
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droższych hotelach, jak Forum i Victoria), właściwie nie
była potrzebna; upały letnie zwykle trwały krótko (o ile się
w ogóle w sezonie pojawiały), a noce najczęściej przynosiły
przechłodzenie. W sierpniu 1992 r. było inaczej i z upływem lat zastosowanie klimatyzacji w Warszawie rozpowszechniało się.
Rok 1999 to początek etapu trwającego do dziś – ocieplenia jeszcze intensywniejszego, skupionego coraz wyraźniej
na półroczu ciepłym. Średnia temperatura dekady 2001-2010 po raz pierwszy w dziejach warszawskich obserwacji
zbliżyła się do 9°C (8,8°C), a w latach 2011-2016 osiągnęła nawet 9,5°C! Sypały się rekordy ciepła: sierpień 2015 r.
był jeszcze gorętszy niż ten z roku 1992. Na zabudowanym
obszarze stolicy średnia maksymalna dobowa temperatura
powietrza przekroczyła wtenczas 30°C, czyli wartość typową dla klimatu śródziemnomorskiego. Styczeń 2007 r.
był cieplejszy niż którykolwiek obserwowany w Warszawie
przed nim. To samo dotyczyło grudnia 2006 r.
Dwa z ostatnich trzech lat – 2014 i 2015 – były w stolicy rekordowo ciepłe w swoim ogólnym podsumowaniu,
czyli średniej temperatury całorocznej (odpowiednio 9,9°C
i 10,4°C). Skrajnie ciepły był także rok 2016: 9,8°C. Te same parametry dla śródmiejskiej stacji przy warszawskich
Filtrach wyniosły odpowiednio 10,2°C, 10,7°C i 10,1°C.
W latach 2014-2016 średnia temperatura dobowa maksymalna (czyli doświadczana w godzinach okołopołudniowych przez wszystkich, którzy wtedy przebywają w centralnym rejonie miasta) wyniosła w rejonie Filtrów 26,8°C
w lipcu i 26,7°C w sierpniu. Były to wartości nawet wyższe
od tych dotyczących Budapesztu w latach 1961-1990.
Obecnie coraz częstsze są bardzo łagodne pogody w zimie, niemal bezśnieżne. Ociepleniu warszawskiego klimatu
w ostatnich dekadach towarzyszy zauważalny wzrostowy
trend całorocznego opadu atmosferycznego. Jego średnia
wartość w dekadzie 1991-2000 wyniosła (na stacji Okęcie)
532 mm, w latach 2001-2010 – 576 mm, a w okresie 2011-2016 – 552 mm. Długotrwałe, obfite opady dawały się
we znaki warszawiakom także jesienią 2017 r. Jak wskazują

poniżej omówione czynniki, wzrost ten nie jest jednak wystarczający, by „zrekompensować” utratę wilgoci w środowisku spowodowaną nasileniem szybkiego parowania wód
opadowych.
Dowodem na prawdziwość tego stwierdzenia jest spadek
poziomu wody w Wiśle, który jest wieloletni, nie zahamowały go chwilowe wezbrania, nawet tak duże jak w maju
2010 r. Według wskazań wodomierza z Portu Praskiego
średni całoroczny stan wody wynosił w latach 1991-2000
249 cm, w latach 2001-2010 – 230 cm, a w latach 2011-2016 – tylko 167 cm. Spada poziom wód gruntowych.
W parkach warszawskich zaczynają usychać najbardziej wrażliwe na gorąco i posuchę drzewa, czyli świerki
(np. w parku Kultury na Powiślu), a także brzozy. Coraz
trudniejsze są nowe nasadzenia drzew wewnątrz miasta,
wymagają one intensywniejszego podlewania.
Stopniowego „wysuszania” Warszawy dowodzi także
proporcja dni suchych, za jakie uznano dni ze średnią całodobową wartością wilgotności względnej niższą od 60 procent. W trzydziestoleciu 1961-1990 stanowiły one 8 procent
wszystkich dni, w dekadzie 1991-2000 – 10 procent, w latach
2001-2010 – 14 procent, a w okresie 2011-2016 aż 17 procent.
Jeszcze wyraźniej spadek wilgotności warszawskiej atmosfery
widać w sezonach letnich. W okresie 1961-1990 przeciętnie
w co siódmy, ósmy dzień lata było suche bądź bardzo suche
powietrze, a w latach 2011-2016 – w niemal co trzeci.
Wiele wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości coraz
poważniejszym dla Warszawy i jej regionu problemem będzie narastający deficyt wody i wilgotności. A także sporadyczne, silne ulewy, grożące miastu pojawianiem się tzw. powodzi błyskawicznych.
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ne i drugie, stopniowo, z upływem kolejnych lat nabierają
coraz wyraźniej charakteru sporadycznego, incydentalnego,
a nawet odstępstwa od nowych, cieplejszych norm.
W tym też kontekście należy patrzeć na silne mrozy zimy
1984/85 czy lutego 1986 r. A w styczniu 1987 r. mrozy były
skrajnie ostre – mogły stawać w szranki z najostrzejszymi
zimami; w stolicy odnotowano wtedy styczniowy rekord
mrozu dla XX w.: -30,7°C. W mazowieckich sadach wymarzło mnóstwo drzew owocowych, osobliwie ciepłolubnych, na przykład moreli. W latach 1988-1990 nastapiła
jednak seria skrajnie łagodnych zim, z których ta z sezonu
1989/90 jest najcieplejszą w dziejach pomiarów. To był kolejny ważny przełom – tak łagodnych zim Warszawa dotąd
nie znała. 25 lutego 1990 r. w stolicy było 17,2°C – to do
dziś niepokonany rekord ciepła dla sezonu zimy meteorologicznej, czyli miesięcy grudzień-luty.
Lato 1992 r. przyniosło przekroczenie pewnych granic.
Cały sezon wiosenno-letni charakteryzowały niskie opady
powodujące dotkliwą posuchę, która mogłaby przypominać
te znane z historii, jak w 1921 r. Różnicą były jeszcze wyższe temperatury. W sierpniu na Okęciu odnotowano 35°C
(po raz pierwszy od 1963), a średnia maksymalna temperatura dobowa miesiąca osiągnęła prawie 29°C. Było to już
naprawdę gorące lato!
Lato 1992 r., rozpalające miasto w stopniu, jakiego warszawiacy nie znali, po raz pierwszy postawiło na porządku
dnia kwestię instalowania klimatyzacji w biurach i sklepach.
Wielu warszawiaków usłyszało wtedy po raz pierwszy o jej
istnieniu. I nic dziwnego, bo pomijając fakt, że w okresie
PRL władze uważały ją za luksus (poza zakładami przemysłowymi, gdzie jest niezbędna, instalowano ją tylko w naj-

Owa silniejsza „oceaniczność” przyniosła jednak też
chłodniejsze, wilgotne sezony letnie, które zwłaszcza w latach 1976-1980 przyczyniały się do pogłębiania narastającego ówczesnego kryzysu gospodarczego i braków rynkowych
ze względu na nieurodzaje i trudne w tym okresie żniwa.
Jednym z wydarzeń pogodowych, które wryły się w pamięć warszawiaków w sposób wyjątkowy i do dziś są wspominane w mediach, jest tzw. zima stulecia 1978/79. Patrząc
pod kątem parametrów pogodowych, nie zasługuje ona jednak na to miano. Należy się ono natomiast zimie 1939/40,
a po niej zimie 1962/63; obie były dużo mroźniejsze. Wyjątkowość zimy 1978/79 sprowadzała się do nagłego, gwałtownego ataku mrozu, a przede wszystkim śniegu, który
od 29 grudnia 1978 do 3 stycznia 1979 sparaliżował stolicę
i znaczną część kraju, dodatkowo wykazując niewydolność
i niesprawność ówczesnej gospodarki i zadając kłam propagandzie sukcesu uprawianej przez rządzącą krajem ekipę
Edwarda Gierka.
Lata 1982-1983 to przełom klimatyczny w Warszawie.
Stanowił on początek procesów, które w ostatnich latach nasilają się i determinują kierunek ewolucji naszego klimatu.
Stopniowo, jednak coraz bardziej zauważalnie, rosły odtąd
nie tylko temperatury zimowe, lecz także innych pór roku.
W roku 1982 po ciepłym i suchym lecie nastąpiła bardzo
łagodna zima sezonu 1982/83, kiedy padł dotąd niepobity
rekord najwyższej temperatury w styczniu: 13,8°C. W latach 80. wzrosły – w stosunku do dekady poprzedniej – średnie temperatury stycznia i lutego, a także lipca i sierpnia.
Opisane procesy nie oznaczają i nie będą oznaczać całkowitego zaniku okresów mroźnych pogód w zimie czy
chłodnych, deszczowych w lecie. Rzecz w proporcjach; jed-
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Zima stulecia 1978/79 oraz letnie upały
na zdjęciach opublikowanych
na łamach STOLICY
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w literaturze i teatrze

Odzyskany śmietnik –

NAC

listopadowe dni w beletrystyce

„Czy wszystko w pył rozkruszę,
czy… Polskę obudzę”
Razem z niepodległą Polską rodziło się nowe pokolenie
poetów, którzy przeszli do historii jako skamandryci, początkowo zwani pikadorczykami – od otwartej 29 listopada 1918 r. przy Nowym Świecie 57 kawiarni literackiej
Pod Pikadorem. To właśnie tam swoje utwory czytali: Antoni Słonimski, Julian Tuwim i Leszek Serafinowicz, znany
później bardziej jako Jan Lechoń. Zrywali z koturnowością
poezji, formując cennik, w którym za 75 marek byli gotowi
objaśniać swoje utwory. Ale jednocześnie najmłodszy z nich,
dwudziestoletni Lechoń, ogłosił w 1920 r. Karmazynowy
poemat, w którym zawarł wśród siedmiu dwa fundamentalne wiersze dla młodej niepodległości. W Herostratesie,

Paweł Dunin-Wąsowicz
Czy listopad to dla Polaków rzeczywiście niebezpieczna pora, jak mówił w dramacie
Wyspiańskiego wielki książę Konstanty? Literackie opisy Warszawy sprzed stu lat
przypominają najpiękniejszy triumf odrodzenia państwowości po 123 latach niewoli.
Problem w tym, że trzeba ich szukać ze świecą – u całkiem zapomnianych pisarzy

W

kończące wojnę światową. Także 11 listopada rząd Daszyńskiego złożył dymisję na ręce Piłsudskiego, by po
przetasowaniu – z innym socjalistą Jędrzejem Moraczewskim jako prezesem rady ministrów – od 17 listopada tworzyć pierwszy gabinet faktycznie niepodległej Polski. To
wszystko wydaje się dość skomplikowane. Warto jednak
podkreślić, że przejmowanie władzy w Warszawie i rozbrajanie niemieckich żołnierzy rozpoczęto w Warszawie
właśnie na wieść o ucieczce Wilhelma II z Berlina.
Czy Warszawa z tamtych dni, kiedy Polska odzyskała
niepodległość, jest obecna w polskiej literaturze? Obraz
powieściowy jawi się dość niewyraźnie, jeśli szukać będziemy w jej głównym nurcie. Świadectwo „dni listopadowych” znajdziemy raczej w spuściźnie prozaików – tych
mniej lub bardziej zapomnianych.

Wikimedia Commons
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kalendarzu Narodowe Święto Niepodległości
jest jedno – obchodzimy je 11 listopada. To data
sprzed stu lat, kiedy przybyły dzień wcześniej do Warszawy z Magdeburga komendant Legionów Polskich Józef
Piłsudski przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Ale Rada
Regencyjna formalnie proklamowała niepodległość Polski już 7 października 1918 r. 28 października powstała
w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna pod przewodnictwem Wincentego Witosa, która trzy dni później objęła realną kontrolę nad Galicją, zaś 7 listopada w Lublinie Ignacy Daszyński powołał Tymczasowy Rząd Ludowy
Republiki Polskiej, utworzony przez niepodległościowych
socjalistów i ludowców. 10 listopada cesarz niemiecki Wilhelm II zbiegł w obliczu rewolucji do Holandii, dzień później Niemcy podpisały w Compiègne zawieszenie broni

Rząd polski zaprzysiężony 18 listopada 1918 r.
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Rozbrajanie Niemców; warta studentów, listopad 1918 r.
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1918-2018
Warszawa u progu niepodległości

nawiązującym w tytule do burzyciela biblioteki aleksandryjskiej, wobec zaistniałej wreszcie niepodległości postulował zerwanie z oglądaniem się wstecz i orientowanie na
teraźniejszość. W Piłsudskim oddawał hołd naczelnikowi
państwa, będącym tej niepodległości uosobieniem.
Do pikadorczyków – których kawiarnia działała do wiosny 1919 r. w Hotelu Europejskim – dołączyli niebawem
przybyli do Warszawy ze wschodu Kazimierz Wierzyński
i Jarosław Iwaszkiewicz. Dla drugiego z nich przesłanie Lechonia – skupienia się na teraźniejszości – było najwyraźniej tak silne, że w wydanej w 1923 r. powieści Hilary, syn
buchaltera, której akcja rozgrywa się właśnie jesienią i zimą
przełomu 1918 i 1919 r., pominął w ogóle wątek listopadowego momentu odzyskania niepodległości Polski, skupiając
się na literackim fenomenie Pikadora, opisanym kryptonimowo jako Pod Czerwonym Robespierrem. W powstałym
30 lat później swoim największym dziele epickim Sława
i chwała Iwaszkiewicz ominął go ponownie.

Kalendarium

Warszawa w październiku 1918 r.
1 października
Rozpoczęcie roku akademickiego na Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Zarząd miasta otworzył nową przychodnię przeciwgruźliczą. Epidemię gruźlicy uważano za jedno z największych zagrożeń dla mieszkańców Warszawy.
Premiera kabaretu Argus przy ul. Bielańskiej 5. Na scenie można było usłyszeć nowy monolog ulubieńca Warszawy – Romualda Gierasieńskiego. W 1918 r. w warszawskich teatrzykach rodziła się legenda warszawskich
kabaretów dwudziestolecia międzywojennego.
W tych dniach przy ul. Marszałkowskiej 34 otwarto
kinoteatr Sorento.
Dalszy ciąg sporu o przyszłość teatrów: Rozmaitości i Letniego. Ogłoszono pierwsze wymagania wobec oferentów – prywatnych dzierżawców: „[…] administrator poręczający obowiązany jest zapłacić miastu 50 tys. mk,
czyli tę samą sumę, jaką obecnie płacą zrzeszenia Rozmaitości (30 tys. mk) i Letniego (20 tys. mk). Z przewyżki
dochodów ponad tych 50 tys. mk administrator ma prawo pobrać [...] wynagrodzenie [...] 24 tys. mk rocznie”.
Na ulicy Smolnej zastrzelony został niemiecki komisarz
policji polowej dr Erich Schultze – szef wywiadu
niemieckiego.
Na Dworzec Kowelski (ob. Gdański) przybyły trzy pociągi z uchodźcami z Rosji – 402 osoby. Zostały rozmieszczone w barakach obok dworca. Tego samego dnia przyjechało też 146 dzieci z ochronki z Tambowa. Skierowano
je do schronisk Rady Głównej Opiekuńczej przy Marszałkowskiej i Grzybowskiej. Równie liczne transporty
przybywały na Dworzec Kowelski w kolejnych dniach.
W początku października miało miejsce otwarcie teatrzyku-kabaretu Mozaika przy ul. Mokotowskiej 73.
2 października
Naczelnik powiatu warszawskiego ustalił karę grzywny
5 tys. marek i konfiskatę towarów za ich sprzedaż po cenie
wyższej niż ustalona przez władze cena maksymalna.
Zrzeszenie Artystów Teatru Rozmaitości odbyło nadzwyczajne zebranie i sformułowało pismo do władz miasta, w którym zaprotestowało przeciw wydzierżawieniu
teatru prywatnemu przedsiębiorcy. List zamieściły najważniejsze gazety. Ludwik Heller, jeden z oferentów dzierżawy miejskich scen, nadesłał ze Lwowa telegram: „Ogłoszone przez magistrat m.st. Warszawy warunki konkursu
są w najwyższym stopniu szkodliwe dla sceny i przyszłej
reorganizacji teatrów. Konkurs taki grozi rozbiciem personelu i pozbawieniem go możności rozwoju, tudzież zupełnem zniszczeniem inwentarza. Wobec tego nie mam
zamiaru ubiegać się o dzierżawę i cofam kandydaturę”.
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„Od Bramy Straceń, niewidzialną nogą,
Z pręgą na szyi idzie Zjaw. Nikogo!
Na trupim stoku szubienica drzymie
I stryk nie dusi w świętej Rosji imię […]
I człowiek martwy wita się z Nadzieją –
bo tu żywego nie widzi człowieka”.
Legionista Juliusz Kaden-Bandrowski – autor pojęcia
„piłsudczycy”, które było tytułem jego publikacji z 1915 r. –
już w 1922 r. ogłosił powieść Generał Barcz. Jego protagonista Rasiński wyrusza w listopadzie 1918 r. z Krakowa
do Warszawy, by towarzyszyć swemu wodzowi – tytułowemu bohaterowi sklejonemu w literackiej kreacji z Józefa
Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, tak jak oni po-

„...rozbroiłem na Próżnej zacnego
szwabinę”
Jest duże prawdopodobieństwo, że pierwszy mógł być
Piotr Choynowski (skądinąd z czasem także członek PAL).
Bohater opublikowanej w 1924 r. powieści Dom w śródmieściu rotmistrz Makomaski, który przybył do Warszawy natychmiast po wybuchu rewolucji w Niemczech, wysłuchuje
relacji zaprzyjaźnionego komisarza policji o wydarzeniach
z listopada 1918 r. Jego opowieść zdominowało poczucie zagrożenia świeżo odzyskanej niepodległości bolszewizmem:

Piotr Choynowski
Zdjęcia: NAC
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„…jakieś wieszadło”
W literaturze II Rzeczypospolitej odzyskana państwowość znalazła pierwsze potwierdzenie poprzez przekreślenie symbolu niewoli, jakim była warszawska cytadela. Artur
Oppman, wsławiony już jako Or-Ot wierszami o stołecznym Starym Mieście, w poemacie Opuszczona Cytadela przywoływał figurę żywego trupa, powstałego z grobu
patrioty:

wracającemu do odrodzonej ojczyzny z niemieckiego więzienia. Barcz otwiera na cytadeli Muzeum Niewoli. Jest
uosobieniem radykalnej opcji niepodległościowej, nie jak
jego rywal generał Krywult (sklejony z Hallera i Dowbora-Muśnickiego), reprezentujący postawę kunktatorską. Krywult podczas ceremonii na miejscu straceń, patrząc na szubienicę, dziwi się jej konstrukcji: „Podniósłszy znad gardy
wskazujący palec, obwiódł nim kolejno oba słupy i ramię
poprzeczne. – Pomyślisz – dyszał kojąco – stojak do trzepania dywanów, nu, jakieś wieszadło...”. Reakcją Barcza na te
słowa jest przytaczane później wielokrotnie gorzkie podsumowanie odrodzenia Polski, nawiązujące do tej podwórkowej poetyki: „Ach – śmiał się w sobie Barcz – szalona radość
z odzyskanego śmietnika...”.
Ale i Kaden-Bandrowski – w II RP sekretarz generalny
Polskiej Akademii Literatury – Warszawy z tego umownego listopadowego dnia nie uwiecznił. Kto zatem?

kalendarium warszawskie październik 1918

Próżno też szukać ech listopada w twórczości najbardziej znanych warszawskich pisarzy międzywojnia – Poli Gojawiczyńskiej i Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. U tej
pierwszej, między końcem Dziewcząt z Nowolipek a rozpoczynającą się w 1922 r. Rajską jabłonią, jest czteroletnia
luka. Młody bohater Kiwonów Dołęgi wraca zaś z Rosji już
do stolicy niepodległej Polski. Podobnie rzecz ma się z rówieśnikami tego ostatniego – tytułowym bohaterem Pokolenia Marka Świdy Andrzeja Struga i Cezarym Baryką
z Przedwiośnia Stefana Żeromskiego (warto pamiętać jednak, że pisarz tamte dni spędził w Galicji: 30 października
1918 r. powstała kilkutygodniowa polska Rzeczpospolita
Zakopiańska, której prezydentem został właśnie Żeromski,
a jednym z jego zastępców – przyszły ojciec przyszłej noblistki Wincenty Szymborski). Tylko dwa zdania o rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r. znajdziemy w monologu
Jana Wachelskiego w Przygodach człowieka myślącego Marii
Dąbrowskiej, pisanych już po drugiej wojnie światowej.

Przyjęcie pożegnalne wydane przez brytyjskiego posła Williama Grenfella Mullera, wśród gości m.in. Jan Lechoń (pośrodku w okularach) i Juliusz Kaden-Bandrowski
(po prawej ręce Lechonia), grudzień 1912 r.
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„O takiej, mówię ci, radości w sercu pojęcia nie masz. Zaraz
rozbroiłem na Próżnej jakiegoś zacnego szwabinę, rewolwer parabellum, pierwsza klasa, naboje, hulaj dusza! Ratusz zdobywałem z Wehrmachtem, komendę towarowego
dworca mi dali, rządziłem się jak szara gęś […]. A tu na pią-

3 października
Do poselstwa rosyjskiego w Berlinie nadeszła depesza
wzywająca magistrat warszawski do wysłania do Moskwy delegacji po odbiór majątku miejskiego wywiezionego podczas ewakuacji Rosjan z Warszawy
w 1915 r. Sprawa dotyczyła głównie dokumentów oraz
planów miasta. Jeszcze tego samego dnia magistrat
Warszawy wydelegował do Moskwy ławnika Teodora
Toeplitza oraz dwie inne osoby.
Z powodu ograniczeń dostaw węgla zmniejszono
liczbę pociągów na wąskotorowych kolejkach podjazdowych. Pociągi do Karczewa, Radzymina i Piaseczna
odjeżdżały zapchane po brzegi.
4 października
Minister zdrowia Witold Chodźko wyasygnował sumę 12 tys. marek na pomoc dla lekarzy powracających
do Warszawy z uchodźstwa.
Przed domem przy ul. Chłodnej 31 o godz. 8 wieczorem zabity został Teodor Żychliński, funkcjonariusz
IV inspekcji policji niemieckiej w Warszawie.
Początek strajku powszechnego pod hasłem usunięcia wojsk okupacyjnych i Rady Regencyjnej oraz uwolnienia przez Niemców Józefa Piłsudskiego.
5 października
Premiera wodewilu Zygmunta Przybylskiego Szukajcie dziecka w reżyserii Józefa Zaremby w Teatrze
Praskim.
7 października
W obliczu szybko zmieniającej się sytuacji międzynarodowej Rada Regencyjna zapowiedziała ogłoszenie
niepodległości Polski, powołując się przy tym na
14 punktów prezydenta USA Thomasa Woodrowa
Wilsona, zaakceptowanych kilka dni wcześniej przez
państwa centralne jako wstęp do rokowań pokojowych. „Wielka godzina, na którą czekał naród polski,
już wybija. […] Stajemy na podstawie ogólnych zasad
pokojowych prezydenta Stanów Zjednoczonych,
a obecnie przyjętych przez świat cały jako podstawa do
urządzenia nowego współżycia narodów. W stosunku
do Polski zasady te prowadzą do utworzenia niepodległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie,
z dostępem do morza, polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też terytorialną nienaruszalnością,
co przez traktaty międzynarodowe zagwarantowane
zostanie” – głosiło orędzie rozlepiane na murach oraz
publikowane w prasie. Gazety warszawskie przedrukowały 14 punktów Wilsona.
Boże, coś Polskę zabrzmiało w Teatrze Wielkim i Nowościach. Publiczność powstała, śpiewała z chórami
i orkiestrami, a następnie żądała powtórzenia.
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Zygmunt Kisielewski

Bohaterem Dni listopadowych jest Józef Rymsza –
urzędnik bankowy, a zarazem właściciel zadłużonej
kamienicy, unikający angażowania się w wojenno-niepodległościowe kłopoty. Kiedy jednak 10 listopada,
po ucieczce pruskiego generała-gubernatora Beselera, jest
w Alejach Jerozolimskich świadkiem nieudanej próby
rozbrojenia niemieckiego oficera, dopada go i – wykręcając rękę dzierżącą rewolwer – ratuje bojowców POW
(tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej) od niechybnej
śmierci. Przyłącza się do peowiaków i pod Ogrodem Saskim zdobywa niemiecki samochód. Zostaje zweryfikowany jako porucznik. Już jako dzielny patriota wikła się
we flirt z dopiero co poznaną Stefanią – choć żonę Zofię pozostawił w domu. Nowym problemem – tak jak
u Choynowskiego – jest wróg wewnętrzny: demonstracja
esdecka (SDKPiL – Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy – internacjonalistyczna partia komunistyczna,
wroga niepodległości Polski) nadciągająca od Woli i Nalewek. Jednak niepodległościowo zorientowani członkowie PPS są gotowi przeciwstawić się bojówkom esdeków:
„Nasi robociarze powiadają: «Rozpędzimy draniów, nie
bójcie się»”. I w rzeczy samej: siły probolszewickie zostają spacyfikowane.

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
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Po przyjeździe Piłsudskiego do Warszawy tłumy oblegają kamienicę, w której zatrzymał się wódz. Wśród
jego towarzyszy Rymsza odnajduje wuja zesłańca. Udaje mu się opanować żywioł rabujący węgiel – własności
państwowej i porządku strzegą POW i Milicja Ludowa.
Józefem targają sprzeczne uczucia wobec zaangażowanej
w POW Stefanii i Zofii – matki jego syna Adama. Ten
dylemat rozwiązuje śmierć – Rymsza ginie bohatersko
podczas szturmu na forty cytadeli, których bronią jeszcze Niemcy. Tajemnicą pozostanie, czy autor w tej formie nie chciał, być może, zwierzyć się synowi z własnych
sercowych rozterek tamtego listopada.
Tropiąc ślady „dni listopadowych” w beletrystyce,
przywołać warto na koniec autora jeszcze mniej znanego niż Piotr Choynowski, Adam Ważyk i Zygmunt
Nowakowski – wszyscy trzej mieli przecież całkiem poważny dorobek książkowy. Jedyna powieść Bohdana Pepłowskiego Całun ukazała się w 1947 r., kilka miesięcy
przed jego śmiercią. Powstała jeszcze przed drugą wojną
światową, a jej bohater Stefan Borecki wydaje się dziś
nieodrodnym bratem Marka Świdy i Cezarego Baryki –
młodzieńcem tak samo jak oni wkraczającym w dorosłe
życie i w odzyskaną niepodległość. Zanim zaciągnie się
do polskiego wojska: „...właśnie w tym pierwszym dniu
pokoju. Strzelano na Wolskiej i na Chłodnej, na Grochowie i na Bródnie, strzelano jak na rezurekcję, aż się szyby trzęsły od tych strzałów, najczęściej nigdzie nie mierzonych. Rechotała w tym ogniu jakaś groźna wesołość.
Pokasłując strzałami, śmiała się Warszawa na pohybel
wszystkiemu, co było: nędzy, ogonkom, passiercheinom
i leutnantom z monoklami” – czytamy na pierwszej stronie Całunu.

8 października
Duży spadek sztucznie wywindowanych cen na materiały łokciowe. „Pasek pękł!” – triumfalnie donosił „Kurier Warszawski”.

„…żebyś pamiętał ten dzień”
Szkoda, że nie Warszawie dane jest cieszyć się najpiękniejszym tekstem literackim o roku 1918, bo ten przypadł dawniejszej stolicy Polski. To opowiadanie On z tomu Nie od razu Kraków zbudowano Karola Estreichera
młodszego. Autor opisuje dzień 31 października, kiedy
kilku gimnazjalistów wybrało się na wagary (po krakowsku: za szkołę) – na Wawel. Pałętający się koło katedry
chłopcy zostają przywołani do pomocy, aby rozhuśtać
dzwon Zygmunta. Kiedy wracają, narratora zauważa ojciec, chwyta go za kark i wymierza razy: „Starym krakowskim zwyczajem biję cię w skórę na Rynku, nie dlatego, żeś poszedł za szkołę, ale żebyś pamiętał ten dzień!”.
Bo właśnie na odwachu na krakowskim Rynku Głównym pod wieżą Mariacką tego dnia warta austriacka została zastąpiona przez polskie wojsko.

11 października
Konferencja Rady Regencyjnej z przedstawicielami
stronnictw politycznych w sprawie utworzenia rządu
tymczasowego.
Architekt Stefan Szyller, projektant gmachu głównego
Politechniki Warszawskiej, zaproponował tymczasowe
wykorzystanie budynku na siedzibę sejmu odrodzonej
Polski. Zasugerował umieszczenie sali posiedzeń na otoczonym krużgankami przeszklonym dziedzińcu.
Generalny gubernator Hans von Beseler podpisał rozporządzenie o zniesieniu wymaganych dotąd przepustek
na podróżowanie w obrębie Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego. Nadal wymagane było posiadanie
paszportu.
Liczne tłumy odwiedzają Zachętę, gdzie eksponowany
jest obraz Jana Matejki Batory pod Pskowem.
W Teatrze Rozmaitości premiera sztuki Grzech Napoleona autorstwa Tadeusza Frenkla, syna popularnego aktora Mieczysława Frenkla. W sztuce zagrał ojciec autora.
„Była chwila wzruszająca, gdy Frenkiel syn podziękował
Frenklowi ojcu za grę ucałowaniem jego ręki” – podawał
„Kurier Warszawski”.
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ty może dzień idę sobie wieczorem Królewską do domu,
słyszę, wali samochód ciężarowy. [...] Na wozie kupa żydziaków, nie-żydziaków, sztandar czerwony, ogromny, prą,
aż ulica trzeszczy. Ledwie nas zobaczyli, jak nie wrzasną
«Precz z wojskiem! Precz z Polską! Niech żyje Lenin!»
[…]. Krzyczę do żołnierzyka: «Wal, bracie, wal, jak
w cymbał» […]. Ale daleko już byli. Ostrzelali i przepadli, w Twardą czy w Graniczną. […] Bo widzisz, niechby ryczeli: «Niech żyje komunizm». No! Ale «precz
z Polską»?”.
To przypisywanie antypolskości wyłącznie „żydziakom” nie znajduje jednak potwierdzenia w wydanej
w 1938 r. powieści Adama Ważyka Mity rodzinne. Jej
autor, polski pisarz właśnie żydowskiego pochodzenia –
zapamiętany jako piewca socrealizmu w późniejszych,
bierutowskich czasach, a potem jego przekreślacz – widzi w Warszawie w listopadzie 1918 r. masy szeregowych
okupantów nie jako Rzeszę Niemiecką, ale rzeszę udręczonych żołnierzy pragnących powrotu do swej ojczyzny:
„Miklasowa widziała to samo, co mogli widzieć wszyscy,
czerwoną chorągiew na zdobytym ratuszu, fale robotników napływające do śródmieścia, luźne gromady niemieckich żołnierzy rwących do domu, z czerwonymi kokardkami na piersi, bez bagnetów u pasa, a tylko z nożami do
krajania chleba”. Opis rozbrojenia niemieckiego oficera
w warszawskim tramwaju w Mitach rodzinnych to istna
komedia – żołnierz broni się tylko pozornie, dla ocalenia
honoru: „futerał przy pasku był pusty, rewolwer odnalazł się w spodniach, z szablą oficer nie chciał się rozstać,
krzyczał, że nie ma takiego rozkazu, zaperzał się, udawał,
że wyrywa ostrze z pochwy i będzie się bronił”. Wbrew
podejrzeniom mieszczańskiej rodziny, wokół której zaplątana jest akcja powieści, szczęśliwie nie dochodzi do
rewolucji, która przewróciłaby jej ustalony byt.
Najobszerniejsze świadectwo tego momentu historycznego w beletrystyce dał w opublikowanej w 1935 r.
powieści Dni listopadowe Zygmunt Kisielewski. Autor,
do niedawna publicysta PPS-owskiego „Robotnika”, był
w momencie wydania książki zastępcą kierownika działu literackiego Polskiego Radia. Swoje dzieło zadedykował „Synowi memu, Stefanowi, aby wiedział, jak to było”.
Ten syn to urodzony w 1911 r. przyszły Kisiel – felietonista „Tygodnika Powszechnego”, kompozytor i powieściopisarz, pamiętany dziś o wiele bardziej niż ojciec.

Paweł Dunin-Wąsowicz (ur. 1967) – trochę wydawca (Lampa i Iskra Boża),
trochę dziennikarz oraz redaktor tu i tam („Życie Warszawy”, „Machina“,
„Przekrój“), autor książek: Warszawa fantastyczna, Fantastyczny Kraków,
Fantastyczny atlas Polski. Rodem z Zatrasia i Sadów Żoliborskich

9 października
Premier Jan Kucharzewski, nie mogąc powołać rządu
koalicyjnego wobec protestów opozycji, złożył rezygnację
na ręce Rady Regencyjnej.
Na scenie teatru Nowości przy Długiej po kilkuletniej
nieobecności wystąpiła primadonna, niezwykle popularna śpiewaczka Wiktoria Kawecka. Dzień wcześniej na tej
samej scenie śpiewała równie popularna Messalka. Operetka warszawska odradzała się po latach upadku.
Zainaugurowano nowy rok w warszawskiej Szkole
Dramatycznej.
10 października
Na posiedzeniu Rady Miasta wszystkie „ugrupowania
radzieckie” złożyły deklaracje z żądaniem pełnego przywrócenia niepodległości państwa polskiego, zjednoczonego, z dostępem do morza.
Zaczęło się przyjmowanie zapisów na słuchaczy Królewskiego Polskiego Instytutu Pedagogicznego mieszczącego
się w kamienicy przy pl. Trzech Krzyży 8.
Niemcy wypuścili z cytadeli więzionego tam ponad
cztery miesiące publicystę i literata dr. Władysława
Rabskiego.
Przełom w sprawie przyszłości miejskich scen. Rada
Miasta na skutek nacisków prasy i opinii publicznej odstąpiła od pomysłu wydzierżawienia ich prywatnemu
przedsiębiorcy.
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Tomasz Mościcki
Z dni przełomu – tak „Kurier Warszawski”, bez wątpienia najpoczytniejsza i najdłużej
ukazująca się, do 1939 r., stołeczna gazeta, nazwał rubrykę odnotowującą wydarzenia
najgorętszych dni listopada 1918 r. I choć ta rubryka o informacyjno-kronikarskim charakterze
nie uwzględniała wydarzeń w warszawskich teatrach – te odnotowywane były niezależnie
niemal codziennie – to owo określenie „przełom” zdaje się opisywać także i to, co w 1918 r.
działo się na stołecznych scenach
dezorganizację ułożonego od wieku teatralnego życia miasta. Warszawski teatr podniósł się z tego ciosu nader jednak szybko i już pod rządami niemieckiego gubernatora
Hansa von Beselera artyści utworzyli z tego, co pozostało
po WTR, tzw. zrzeszenia – swego rodzaju aktorskie spółdzielnie, dzierżawiące od Miasta gmachy i cały teatralny
ekwipunek, rządzące się własnymi prawami, samodzielnie
ustalające repertuar i równie samodzielnie decydujące o angażowaniu artystów.
Ta wolność miała jednak swoją cenę, a był nią znaczny
dzierżawny czynsz, wpłacany przez zrzeszenia do miejskiej
kasy. Na tej zasadzie działały trzy sceny należące dawniej do
WTR: Teatr Rozmaitości – sukcesor dawnego Teatru Narodowego, w przyszłości przodek tej odrodzonej w 1924 r.
sceny, działający w gmachu projektu Antonia Corazziego

Aleksander Zelwerowicz (z prawej) w komedii Albatros Mieczysława Fijałkowskiego w Teatrze Letnim, 1926 r.

Rok 1918 przyniósł także koniec „prowizorium” w innym warszawskim teatrze – w Polskim. Twórca tej sceny, Arnold Szyfman, jako poddany austriacki spędził czas
pierwszej wojny na terenie Rosji, śledząc z daleka losy teatru,
który uważał za dzieło swego życia. Teatr Polski, uznawany
przez publiczność i krytykę od chwili swego powstania za
scenę rewolucjonizującą polską estetykę teatralną, za groźnego konkurenta Rozmaitości, także przeszedł pod rządy
własnego zrzeszenia artystów. W latach 1916-1918 jego prezesem i dyrektorem był wielki Ludwik Solski. Wojenna bieda dotknęła tę scenę szczególnie boleśnie. Teatr Polski pod
Lucyna Messal w operetce Orłow w Teatrze Nowości, 1925 r.
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Ów rok, który przyniósł naszemu krajowi wolność, zmienił
częściowo teatralny pejzaż miasta. Zniknęło kilka teatralnych przedsięwzięć, a na ich miejscu pojawiły się nowe. Nowością było także zakończenie okresu zwanego wówczas
„prowizorium”.
Od czerwca 1915 r., a więc od chwili wyjścia z Warszawy
Rosjan, których wkrótce zastąpili okupanci niemieccy, nie
istniała już instytucja wpisana na trwałe w miejski krajobraz „artystyczno-urzędowy”, działająca ponad sto lat, czyli Warszawskie Teatry Rządowe (WTR), kierowane przez
wyznaczanego przez Rosjan prezesa. Ostatni z prezesów,
Włodzimierz Burman, na dzień przed pospieszną ewakuacją Rosjan podpisał rozkaz likwidujący na skutek zaistnienia force majeure Warszawskie Teatry Rządowe, rozwiązujący wszystkie umowy i kontrakty. Oznaczało to całkowitą
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przy placu Teatralnym, Teatr Letni – znajdujący się opodal,
wśród zieleni Ogrodu Saskiego, oraz warszawska Operetka – Teatr Nowości (dziś na miejscu jego siedziby znajduje
się osiedle u zbiegu uliczki Schillera i Trasy W-Z). Kiedy
zakładano owe zrzeszenia, liczono się z ich tymczasowością:
celem ostatecznym miało być ich zlikwidowanie i objęcie
trzech teatrów opieką publiczną – choć jej formy wobec politycznej sytuacji nie ustalono.
Stało się to praprzyczyną sporów o przyszłość miejskich
scen, które z całą siłą wybuchły w drugiej połowie 1918 r.
Wiadomo było, że zawarte ze zrzeszeniami umowy wygasną
ostatniego dnia grudnia. Miejscy radni uznali, że jest to dobra okazja pozbycia się „kłopotu” i oddanie miejskich scen
w ręce prywatnego dzierżawcy. Wzbudziło to powszechne oburzenie, protesty pojawiły się w gazetach właściwie
wszystkich orientacji politycznych. W rezultacie podjęto
decyzję o „umiastowieniu” dawnych scen WTR-owskich –
z początkiem 1919 r. (szczegółowe kalendarium m.in. tych
wydarzeń zamieszczamy w numerze bieżącym oraz listopadowo-grudniowym STOLICY). Ich pierwszym dyrektorem został Jan Lorentowicz, jeden z najwybitniejszych
krytyków tamtej doby, kierujący także warszawską Szkołą
Dramatyczną. Ta przełomowa decyzja podjęta została 11 listopada 1918 r. – nowa miejska instytucja była więc rówieśniczką odrodzonej Polski!

12 października
Rada Regencyjna przejęła władzę zwierzchnią nad polskimi formacjami wojskowymi, dotąd podległymi
Niemcom.
„W Teatrze Praskim Józef Zejdowski wyreżyserował Sybir Gabrieli Zapolskiej, dając wyborną w typie i masce
postać bradiagi (włóczęgi) Makowa” – pisano na łamach
„Kuriera Warszawskiego”.
13 października
Prasa doniosła o znacznym skoku cen alkoholi, co tłumaczyła wzmożonym popytem w czasie gorącej sytuacji
politycznej.
14 października
Polska Partia Socjalistyczna ogłosiła strajk powszechny.
Tego dnia nie ukazały się gazety, nie otwarto sklepów,
wstrzymano pracę w fabrykach, nie jeździły tramwaje ani
dorożki.
Narodowa Demokracja zorganizowała wielki marsz niepodległościowy. „Samorzutnie, bez jakiegokolwiek planu
organizacyjnego, a jedynie na hasło […] urządziła Warszawa powszechne święto narodowe dla zamanifestowania
radosnych, patriotycznych uczuć, na cześć zjednoczonej,
niepodległej Polski” – pisano na łamach „Kuriera Warszawskiego”. Pod biało-czerwonymi sztandarami przeszły
przez miasto tysiące ludzi.
Policja niemiecka dokonała rewizji i zapieczętowała lokal „Nowej Gazety”. Spotkało się to z protestem środowiska literatów, którzy powołali się na wcześniejsze zapewnienie okupantów o zniesieniu cenzury. Podkreślili też,
że jest to pierwszy taki przypadek od czasu ucieczki
z Warszawy Rosjan w 1915 r.
15 października
Do Warszawy przyjechała delegacja posłów
galicyjskich.
Pierwsi mieszkańcy Warszawy chorzy na gruźlicę trafili
do miejskiego sanatorium przeciwgruźliczego w Otwocku, w budynku wynajętym przez magistrat Warszawy
od żydowskiego towarzystwa Zdrowie.
Podniesiono taksę na mięso kontyngentowe w sprzedaży detalicznej.
16 października
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie
Warszawskim, rozpoczęta nabożeństwem w kościele
wizytek.
Przed dworcem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej zaczęli
gromadzić się ludzie czekający na powrót do Warszawy
więzionego przez Niemców Józefa Piłsudskiego. Na razie – nadaremnie. Gazety podawały jednak, że powrót
ten może nastąpić lada dzień.
Na łamach prasy można było przeczytać o spadku cen
na cukier kryształ. Potaniały też karmelki i pomadki.
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Ludwik Solski w stroju scenicznym, l. 1910-1939
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rządami Solskiego musiał chodzić na estetyczne kompromisy – byle tylko zażegnać groźbę deficytów, które byłyby
jednoznaczne z zamknięciem instytucji. Stąd w ówczesnych
repertuarach, także w 1918 r., można spotkać tytuły dziś
już całkowicie zapomniane: Starzy i młodzi, Lekcja miłości,
Baby – a więc lekkie komedie, utwory czysto „użytkowe”,
które Solski reżyserował tylko w celu przysporzenia Polskiemu gotówki na realizację pozycji nawiązujących do linii, którą temu teatrowi wyznaczył jeszcze Szyfman: ambitnego repertuaru dzieł kanonu światowej dramaturgii. Stąd
też grano w Polskim Wieczór Trzech Króli z Solskim jako
Chudogębą, Skąpca, znów z Solskim w roli tytułowej, czy
dramaty Karola Huberta Rostworowskiego: Judasza z Kariothu i Kaligulę. To były także reżyserie Solskiego, który
przedstawiał jednocześnie swe największe role warszawskiej
publiczności – krakowska znała je bowiem z realizacji wcześniejszych. Ostatnie miesiące jego dyrekcji przyniosły nowe
odsłony klasyki – w tym świetnego Pana de Pourceaugnac
Moliera (czasem nazywanego w gazetach Panem Prosiątkiewiczem – co świetnie oddaje ducha komedii!) w reżyserii
Aleksandra Zelwerowicza, z nim także w roli tytułowej.
Zasługą Solskiego było przeprowadzenie Polskiego przez
najtrudniejszy wojenny czas – aż do chwili, kiedy teatr (nie
bez kłopotów i rzucanych pod nogi kłód) przejął znów Arnold Szyfman, który po powrocie do Warszawy w początku
lipca ponownie zasiadł – od sierpnia 1918 r. – w dyrektorskim fotelu. Swą drugą dyrekcję rozpoczął tonem najwyższym: Księciem niezłomnym Calderóna/Słowackiego w reżyserii Juliusza Osterwy, potem była wybitna realizacja
Zelwerowicza – Cyrulik sewilski, grany także 10 listopada

Tak oto wkroczyła do warszawskiego teatru polityka.
Niejako przy okazji znaczących wydarzeń artystycznych,
mówiąca o politycznych wypadkach nie wprost, zawoalowująca je. Rolę codziennych komentatorów rzeczywistości wzięły na siebie liczne kabarety. Przez cały rok 1918
działały niemal bez przerwy trzy: Miraż, grający w sali na
rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej, Czarny Kot przy
ul. Marszałkowskiej 125 oraz znajdujący się nieopodal,
pod numerem 116, Sfinks. Z tej trójki najbardziej „bojowy” był Miraż, kierowany przez Jerzego Boczkowskiego.
Swoją odwagę przypłacił on wiosną 1918 r. potężnymi kłopotami z niemiecką władzą, która nie miała poczucia humoru i za piosenkę autorstwa Juliana Tuwima O, kup pan
to!, który to tekst ze sceny śpiewano celowo jako „Okupant
to!”, zamknęła Miraż na trzy tygodnie – aż do wielkanocnej niedzieli, kiedy pozwolono dać następny program. Teatr Boczkowskiego jako pierwszy zareagował na wydarzenia
11 listopada. Premiera dana następnego dnia miała ponoć
wyjątkową temperaturę. Musiano błyskawicznie zmienić
program wieczoru – odbyło się to tak szybko, że duża część
tekstów padających ze sceny odczytywana była z kartek!
Powstały więc zapewne na kilka godzin przed spektaklem.
Kabarety pełniły w tych dniach przełomu rolę prawdziwej
obywatelskiej trybuny!
Olimpijski, pewnie zbyt daleko posunięty spokój wykazała „pierwsza polska scena”, czyli Rozmaitości. Przez prawie cały 1918 r. grano tam repertuar, który uznać można za
niemal eskapistyczny. Na początku roku, na fali pierwszych
patriotycznych uniesień i nadziei na rychłe odzyskanie wolności, wystawiono Konstytucję Bolesława Gorczyńskiego,
sztukę osnutą na wydarzeniach roku 1905, lecz listopadową
eksplozję wolności teatr przywitał salonową komedią Ludwika Hieronima Morstina Raptus puellae (Porwanie panny), odebraną z rozczarowaniem – tak literacką wartością
tekstu, jak i samą tematyką, całkowicie nieprzystającą do
wagi rozgrywających się właśnie politycznych wypadków.
Rehabilitacją miała być wznowiona 30 listopada Noc listopadowa Wyspiańskiego – rzecz poniewczasie, dana w chwili, kiedy pierwszy entuzjazm „dni przełomu” zaczął ustępować miejsca codziennym troskom i pytaniom o kształt
odrodzonego państwa.
Jesień 1918 r. warszawski świat teatralny powitał właściwie w pełnym składzie. Jak wspomniano, w lipcu powrócił
Szyfman, a wkrótce miłośnicy operetki oklaskiwali w No-
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wościach dwie wielkie gwiazdy tego teatru: Lucynę Messal i Wiktorię Kawecką, nieobecne w mieście od trzech lat.
Ich pierwsze występy oraz przyjęcie przez publiczność miały
charakter niemal patriotycznych manifestacji. W październiku wróciła do Warszawy Mieczysława Ćwiklińska, a latem warszawscy widzowie znów entuzjastycznie oklaskiwali
nieobecnego od 1915 r. Antoniego Fertnera, który – zaangażowany do Teatru Letniego – występował od tej chwili
we wszystkich granych tam premierach.
Ponowne występy tych wielkich gwiazd stały się symbolami powrotu Warszawy do pełni artystycznej siły. Stolica
odrodzonego państwa znów stanowiła centrum nie tylko
administracyjne. Była ponownie miastem arcyteatralnym,
z kilkunastoma scenami o różnym charakterze: od teatrów
utrzymujących na afiszu najwybitniejszy repertuar, przez
antrepryzy o charakterze komediowym (Teatr Letni oraz
znajdujący się w gmachu Filharmonii Teatr Mały), po kabarety (jesienią 1918 było ich aż pięć: wspomniane Miraż,
Sfinks i Czarny Kot, a ponadto założony w czerwcu Argus
i powstała w październiku Mozaika) oraz tzw. teatry dzielnicowe: Praski – vis-à-vis katedry św. Floriana, Powszechny – w istniejącym do dziś budynku przy ul. Chłodnej 29,
Popularny – przy ul. Śniadeckich 5, noszący od sierpnia
1918 r. imię Stanisława Staszica, a także otwarty w grudniu
efemeryczny Wielki Teatr Ludowy w gmachu Panoramy na
Dynasach. Ten obraz uzupełniały dwie sceny żydowskie:
Elizeum w Panoramie przy ul. Karowej 18 oraz znajdujący
się tuż obok tzw. północnej dzielnicy Teatr Centralny pod
adresem ul. Leszno 1 (budynek istnieje do dziś, znajduje się
na rogu alei „Solidarności” i placu Bankowego, włączony
w kompleks gmachów Urzędu m.st. Warszawy.
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1918 r., w wigilię odzyskania niepodległości, przedstawienie
według relacji świadków grane w prawdziwie patriotycznym
uniesieniu, z Schillerem wygrywającym za kulisami melodię Marsylianki. 28 listopada dano w Polskim Wyzwolenie
w reżyserii Juliusza Osterwy, z nim samym w roli Konrada.
Premierę, entuzjastycznie przyjętą, upamiętniło przybycie
Józefa Piłsudskiego, który notabene spóźnił się nieco, a więc
jego wejście na widownię, w asyście wojskowych, musiało
być efektownym entrée.

Zdumiewa dziś intensywność tego teatralnego życia –
niemal każdego dnia odbywała się premiera. Miarą teatralnego głodu warszawiaków był nie tylko miesięczny rytm
premier w „dużych teatrach”, ale i niesłychana pracowitość
kabaretów. Te zmieniały program co tydzień, ale grały swe
spektakle dwa, a czasem nawet trzy razy dziennie. I to w salach mieszczących – jak Miraż – około tysiąca widzów.
Z tym niewątpliwym bogactwem miejsc i talentów
wkraczała stolica w nowy etap swego istnienia – już w odrodzonej Polsce. Wkraczała z warszawskim optymizmem.
Nie przygasł on i wtedy, kiedy radość z odzyskanej niepodległości przysłoniły codzienne kłopoty i walka o przetrwanie. Zadziwiająca witalność warszawskiego teatru była jego
nieodrodną cechą przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Tak jest i dziś. Zmienne flukty, polityczne zawirowania
nie osłabiają stołecznej woli teatralnego życia. Warto o tym
pamiętać i teraz, w to trudne stulecie Niepodległej.

Tomasz Mościcki – krytyk teatralny, historyk teatru, dziennikarz radiowy,
autor książek poświęconych teatrom Warszawy, m.in. Kochana stara buda.
Teatr Qui Pro Quo 1919-1931, Teatry Warszawy 1939. Kronika, Teatry
Warszawy 1944-1945. Kronika, współautor (z Januszem Majcherkiem)
książki Kryptonim „Dziady”

17 października
Mieszkańcy Woli zszokowani byli zbrodnią, która miała
miejsce poprzedniego wieczoru przy ul. Młynarskiej 10.
Nastolatek zamordował siedmioletniego Stanisława
Pszczołę w celu sprzedania na Kercelaku jego butów. Morderca zwabił kolegę z podwórka do piwnicy pod pretekstem pokazania królików i tam zamordował. Ciało zakopał w przygotowanym wcześniej dole.
Polska żandarmeria wojskowa aresztowała znanego literata Adolfa Nowaczyńskiego. Spotkało się to z gorącymi
protestami. Pod listem protestacyjnym z 18 października
podpisali się m.in.: Jan Lorentowicz, Kornel Makuszyński, Artur Oppman, Władysław Reymont, Wacław Sieroszewski i Józef Weyssenhoff.
18 października
Tymczasowe wstrzymanie ruchu tramwajowego
w następstwie braku węgla spowodowanego strajkami
w Sosnowcu.
19 października
Na Bagateli otwarta została wystawa przetworów z warzyw i owoców. W czasach, kiedy po chleb ustawiały się
wielogodzinne kolejki, a niejeden produkt zastępowały
erzace, wystawa cieszyła się ogromną popularnością.
Poświęcenie siedziby nowego Seminarium dla Nauczycielek Szkół Zawodowych przy ul. Koszykowej 11B.
Z powodu zawieszenia ruchu tramwajowego na ulice
Warszawy wyruszyły konne omnibusy i rozmaite pojazdy
konne, które przewoziły pasażerów. Ich właściciele żądali
wygórowanych cen za przejazd, same zaś pojazdy były wyjątkowo brudne.
Do Warszawy powróciła po kilku latach nieobecności
Mieczysława Ćwiklińska.
21 października
Generalny gubernator Hans von Beseler złożył urząd
Naczelnego Wodza Polskiej Siły Zbrojnej. Tego samego
dnia w Wiedniu wybucha rewolucja. Oznaczało to szybki
upadek Austro-Węgier.
Z powodu strajku górników w Zagłębiu Dąbrowskim
wprowadzono ograniczenie zużycia papieru. Gazety wypuszczono w mniejszej objętości i w zmniejszonych
nakładach.
22 października
Do Warszawy przyjechał Wincenty Witos – pierwszy
liczący się polityk z terenu zaboru austriackiego.
23 października
Powołano do życia Związek Autorów Dramatycznych –
pod przewodnictwem Kazimierza Zalewskiego.
Rada Miasta wezwała magistrat do podjęcia energicznych starań o przywrócenie w Warszawie komunikacji
telefonicznej przerwanej 6 sierpnia 1915 r.

nr 10/2018

27

W ramach warszawskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Dom Spotkań z Historią prezentuje wystawę Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918-1939.
To fotograficzna opowieść o mieście, spacer po ulicach i zaułkach przedwojennej Warszawy, bliskie
spotkanie z jej mieszkańcami. Kuratorki wystawy – Anna Brzezińska i Katarzyna Madoń-Mitzner –
chciały przede wszystkim pokazać, jak stolica II RP zmieniała się i rozwijała w ciągu zaledwie
20 lat pomiędzy dwiema wojnami oraz czym na co dzień i od święta żyła warszawska ulica

3

Zdjęcia: NAC

Fot. 1 Pokaz sportowy
na placu Zamkowym, 3 maja 1925 r.
Fot. 2 Wiec Legii Samowystarczalności
Gospodarczej propagujący kupowanie wyrobów
krajowych, plac Piłsudskiego, październik 1929 r.
Fot. 3 Bieg sztafetowy Raszyn-Warszawa.
Na pierwszym planie Janusz Kusociński
skręcający z Królewskiej na plac Piłsudskiego,
kwiecień 1937 r.
Fot. 4 Uliczny sprzedawca książek, po 1926 r.

4

Fot. 5 Przystanek tramwajowy przy Nowym
Świecie / Krakowskim Przedmieściu, 1931-1933

28
1

P

oprzez autorski wybór przedwojennej fotografii prasowej kuratorki przywołują obrazy z życia ówczesnej stolicy. Wystawa składa się z ekspozycji w galerii DSH oraz części plenerowej na skwerze ks. Jana Twardowskiego. Łącznie
można zobaczyć ponad 300 zdjęć autorstwa fotoreporterów
agencji Światowid działającej w ramach koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. Prezentowane są fotografie
m.in. Henryka Poddębskiego, Narcyza Witczak-Witaczyńskiego, Leona Jarumskiego, Jana Binka, które znajdują się
w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego – głównego partnera ekspozycji.
– Fotografowie w latach 20. i 30. ubiegłego wieku byli
prekursorami fotografii reportażowej w Polsce – mówią
kuratorki. Coraz częściej używali oni aparatów małoobrazkowych, jak Leica z jej świetnymi, ostro rysującymi obiektywami. Niewielkich rozmiarów, lekki sprzęt
fotograficzny pozwalał na sprawne przemieszczanie się
i zbliżenie do fotografowanego obiektu. Dzięki ich pasji
i profesjonalizmowi możemy dziś zobaczyć fantastyczny,
reporterski dokument.
Fotoreporterzy uwiecznili rozmaite aspekty życia miasta i najważniejsze z rozgrywających się w nim wydarzeń.
Widzimy różne dzielnice i ulice, nie tylko reprezentacyjnego Śródmieścia, ale także Powiśla, Czerniakowa czy

5
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dzielnicy północnej, zamieszkanej głównie przez ludność
żydowską. W tym czasie Warszawa zmagała się z problemami społecznymi – biedą, bezdomnością, bezrobociem –
także te trudne tematy pokazane są na wystawie. Z drugiej strony był to czas dynamicznej modernizacji miasta
i rozwoju stołeczności. Tuż przed drugą wojną światową
powstało wiele znaczących budowli, takich jak gmach
Prudentialu, Sądy na Lesznie, tor wyścigów konnych na
Służewcu czy Dworzec Główny, który spłonął w 1939 r.,
jeszcze przed oficjalnym otwarciem.
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Fotoreportaż z Warszawy 1918-1939

Wystawę opartą na fotografii prasowej uzupełnia mała
galeria fotografii artystycznej z tego okresu. Piękne zdjęcia
Jana Bułhaka, Zofii Chomętowskiej, Czesława Olszewskiego, Anatola Węcławskiego, Romana Vishniaca, Altera
Kacyznego to zupełnie inne spojrzenie na miasto. Odnajdziemy tu modny wówczas piktorializm, a także fascynację modernistycznymi bryłami, światłem, nastrojem.
Panoramicznej opowieści fotograficznej towarzyszy porządkująca fakty narracja – oś czasu przygotowana przez
varsavianistę, redaktora miesięcznika STOLICA Jerzego
S. Majewskiego, ilustrowana także zdjęciami prasowymi
z „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.

Adolf Nowaczyński skazany został na osiem miesięcy
więzienia.
25 października
Powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego. Był to pierwszy
rząd nieszukający akceptacji u okupacyjnych władz niemieckich i austro-węgierskich.
W obecności sędziwego kompozytora w Teatrze Wielkim dano premierę Starej baśni Władysława Żeleńskiego
z librettem Aleksandra Bandrowskiego na podstawie powieści Ignacego Józefa Kraszewskiego. Przedstawienie zyskało efektowną oprawę scenograficzną, przygotowano
nowe dekoracje i kostiumy.
26 października
Aż do odwołania zezwolono na dowóz do Warszawy
ziemniaków furmankami chłopskimi z okolicznych
powiatów.
Prezes izby karnej Sądu Najwyższego Franciszek Nowodworski wygłosił referat o konieczności dopuszczenia kobiet do wyborów sejmowych. Swoje słowa uzasadnił interesem narodu. Radca prawny biura Stanisław Hłasko
poinformował, że komisja administracyjna biura w przygotowanym projekcie przyjęła ten postulat bez zastrzeżeń. Jednocześnie komisja praw kobiet powzięła uchwałę,
w której zapisano: „[…] ordynacja wyborcza do sejmu polskiego powinna zapewnić kobietom czynne i bierne prawo wyborcze”. Uchwała przekazana została na ręce nowo
sformowanego rządu Świeżyńskiego.
28 października
Rada Regencyjna powołała gen. Tadeusza Rozwadowskiego na stanowisko szefa generalnego Wojska Polskiego.
Rozwadowski zaczął budować polski Sztab Generalny
i organizować Ministerstwo Spraw Wojskowych. Tego
samego dnia w Pradze proklamowana została niepodległa
Czechosłowacja. Na terenie Niemiec, w Kilonii, doszło
do powstania marynarzy. Ruch rewolucyjny szybko objął
Cesarstwo Niemieckie.
Rada Regencyjna podpisała ustawę o powszechnym
obowiązku służby wojskowej.
29 października
Rada Regencyjna podpisała reskrypt o uwolnieniu
z aresztu Adolfa Nowaczyńskiego.
W Teatrze Polskim premiera angielskiej komedii Dwie
cnoty Alfreda Sutro z 1914 r. Reżyserował Kazimierz
Kamiński.
Kalendarium przygotowali Jerzy S. Majewski i Tomasz Mościcki

Wernisaż wystawy odbędzie się 10 października 2018 r. o godz. 18
w Domu Spotkań z Historią. Wystawa potrwa do 13 stycznia 2019 r.
Kuratorki: Anna Brzezińska i Katarzyna Madoń-Mitzner
Partner główny: NAC. Partnerzy: PAN, Miesięcznik STOLICA
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Joanna Wolfram
W poprzednim numerze pisaliśmy o męskich gimnazjach, teraz chcemy zwrócić uwagę na jedną
z najstarszych warszawskich szkół żeńskich. Założona w 1874 r. pensja Jadwigi Sikorskiej
decyzją jej właścicielki przeszła w 1918 r. na własność odradzającej się Polski. Tradycje szkoły
kultywuje X LO im. Królowej Jadwigi, działające w gmachu przy ulicy Woronicza

J
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adwiga Sikorska, córka krytyka muzycznego Józefa Sikorskiego oraz Marii z Chrzanowskich, ukończyła pensję Julii Bąkowskiej oraz roczny kurs pedagogiczny w Aleksandryjsko-Maryjskim Instytucie Wychowania Panien
w Warszawie. Rozpoczęła pracę jako nauczycielka prywatna
w Chrzęstnem. Przez kolejnych osiem lat pracowała na pensji dla dziewcząt Pauliny Krakowowej. W 1874 r. Sikorska
uzyskała zezwolenie kuratora okręgu szkolnego na otwarcie
prywatnej pensji żeńskiej z kursem rządowego progimnazjum. Szkoła mieściła się w okazałej kamienicy na rogu ulic
Marszałkowskiej i Królewskiej, pod adresem ul. Marszałkowska 153, w rodzinnym domu pani Jadwigi. Obok mieszkania prywatnego przełożonej i klas lekcyjnych w budynku
znajdowały się sale internatowe: sypialnie dziewcząt, pokoje
nauczycielek i jadalnia.
Duże i przestronne mieszkanie przełożonej było ośrodkiem życia licznej rodziny Sikorskich oraz wychowanic
pensji. W pamięci dziewcząt pozostawał salon z kanapką
wyłożoną zielonym pluszem – tu odbierały reprymendy.
Pani Jadwiga zaczynała je zawsze od dobrotliwie brzmiącego zwrotu „Moja duszko” (i dlatego przez kolejne roczniki
uczennic nazywana była Duszką lub ciocią Jadzią), a kończyła wychowawczą perorą. Sikorska dbała o wychowanki,
nawet po latach pamiętała ich imiona i koligacje rodzinne. Interesowała się postępami w nauce i zdrowiem wychowanic. Te mieszkające daleko od Warszawy pozostawały
w szkole w czasie przerw świątecznych. Rytuałem pensji
były słynne „czytanki” – godziny przeznaczone na głośno
czytane, starannie dobrane lektury.
Wśród licznych wychowanek pensji Jadwigi Sikorskiej
oraz kontynuującego jej tradycję gimnazjum i liceum
im. Królowej Jadwigi były siostry Maria i Helena Skłodowskie. Maria Skłodowska-Curie została dwukrotną laureatką Nagrody Nobla, Helena Skłodowska-Szalay – działaczką oświatową i wizytatorką szkół. Wychowankami
pensji były też m.in. późniejsze: dziennikarka i kronikarka Warszawy Karolina Beylin, współpracownica Janusza
Korczaka Stefania Wilczyńska, polonistka Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa, anglistka i przewodnicząca ZHP Anna Zawadzka (siostra Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”),
współscenarzystka radiowej powieści Matysiakowie Dżennet Połtorzycka-Stampf’l, rzeczniczka praw obywatelskich

prof. Ewa Łętowska, wiceminister Anna Radziwiłł, pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej Danuta Hübner,
aktorka Marta Lipińska czy pisarki Ewa Szelburg-Zarębina
i Joanna Chmielewska oraz wiele innych, o których istnieniu przypomina napis na grobie Jadwigi Sikorskiej na Powązkach: Wychowała w swojej szkole tysiące Dobrych Polek.

Zdjęcia za: B. Kuźmiński, Pierwsza żeńska... Szkoła im. Królowej Jadwigi w Warszawie, Warszawa 1982

Szkoła dla wolnej Polski

8 września 1918 r. Uczestniczył w niej członek Rady Regencyjnej Józef Ostrowski. Orkiestra wojskowa odegrała Bogurodzicę i Mazurka Dąbrowskiego. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Antoni Ponikowski wygłosił
okolicznościowe przemówienie, w którym powiedział: „Jestem pewien, że obecne tu dziewczęta, świadome zaszczytu,
iż będą uczennicami pierwszego państwowego polskiego
gimnazjum żeńskiego w kraju, godnie odpowiedzą swojemu
powołaniu, i wierzę, że ten liczny zastęp dziewcząt to zastęp
przyszłych dzielnych i zacnych Polek, jakich tak bardzo ojczyźnie naszej potrzeba. Pragnąc, by nauczanie i wychowanie dziewcząt w tej szkole odbywało się pod takim hasłem,
jednocześnie nadaję jej nazwę imienia wielkiej naszej królowej Jadwigi i wręczam przełożonej akt organizacyjny, który
brzmi, jak następuje:

korskiej, pod opieką Duszki. A piękny, ciepły, jesienny dzień
jest dla nich miłym spotkaniem.
W archiwum szkoły znajduje się bliskie mi zdjęcie „dziewczynek” (matura 1912, u dołu strony), m.in. mojej babci Janiny, jej przyjaciółki Anny Frąckiewiczowej, która żyła
ponad sto lat, Heli Leppertowej, Wandzi Koyowej, Feli Sobieszczańskiej, Baśki Kremky, Maryś Weissowej i Weltowej
(używam zdrobnień ich imion – nigdy inaczej o sobie nie
mówiły).

«Aktem z dnia 7 sierpnia 1918 roku pani Jadwiga Sikorska, zasłużona i wieloletnia przełożona, oddała swą szkołę
średnią żeńską w Warszawie na własność Państwa Polskiego. Niniejszym uznaję tę szkołę za państwową i pragnąc,
aby kształcąca się w niej młodzież miała zawsze przed oczyma wielki wzór cnoty i poświęcenia dla Ojczyzny oraz majestat Państwa Polskiego, nadaje się Szkole nazwę Królewsko-Polskie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi»”.

Najstarsze i najmłodsze roczniki szkoły, matury 1912, 1918 i 1975, na zjeździe stulecia

Jadwiga Sikorska (1846-1927), założycielka i właścicielka pensji dla dziewcząt

Wśród wychowanek pani Jadwigi są także obie babcie
piszącej ten artykuł: Janina Krasuska-Czerepińska (matura 1912) i Zofia Boreyko-Gędziorowska (matura 1924).
Pamięć o przełożonej przetrwała wśród dawnych wychowanek. W dniu jej imienin i rocznicy śmierci zamawiały
msze w jej intencji, składały kwiaty na grobie. Nazywały
siebie „dziewczynkami”, przez całe życie trzymały się razem.
Po wojnie, która nie oszczędziła ich rodzin, jak też w trudnych latach PRL-u spotykały się w prywatnych mieszkaniach. Prowadziły skromny fundusz koleżeński, który przeznaczały na ciastka do wspólnych herbatek, ofiarę na mszę
za Duszkę, a w latach 70. coraz częściej na wiązanki pogrzebowe, kiedy żegnały kolejną koleżankę.
Pamiętam jedną z takich uroczystości na Powązkach.
Opiekowałam się nieco już nieporadnymi i kruchymi starszymi paniami. W kondukcie niosłam wiązankę i ze zdziwieniem młodej dziewczyny przysłuchiwałam się ich dość
głośno prowadzonej rozmowie. Odprowadzając do grobu
przyjaciółkę, mówiły, że Hela (Leppertowa) zawsze w życiu
miała dużo szczęścia – i teraz spocznie niedaleko Jadwigi Sinr 10/2018

Jadwiga Sikorska dbała o wysoki poziom nauczania, zatrudniała wybitnych nauczycieli i uczonych, m.in. historyków Tadeusza Korzona i Władysława Smoleńskiego, polonistów Bronisława Chlebowskiego, Piotra Chmielowskiego
i Ignacego Chrzanowskiego. Wprowadziła takie przedmioty, jak: anatomia człowieka, kosmografia, wybrane zagadnienia prawa, ekonomii i socjologii, higiena czy krajoznawstwo. Dykcji uczyła Romana Popiel-Święcka.
W okresie nasilonej rusyfikacji na pensji prowadzono podwójną dokumentację, dbano o patriotyczne wychowanie,
przekazywano wiedzę o historii i geografii Polski, o zakazanej przez zaborcę polskiej literaturze. W czasie pierwszej
wojny światowej szkoła uzyskała prawo otwarcia klasy ósmej
i przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Placówkę przeniesiono do wygodnego, nowoczesnego gmachu w Alejach
Ujazdowskich 40. W 1917 r. przy Radzie Stanu powstał Departament Oświecenia Publicznego nadzorujący szkolnictwo polskie, a na przełomie 1917 i 1918 r. – Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Później przemianowano szkołę, rezygnując z tytułu
„Królewski”, oraz nadano jej ewidencyjny numer X. Zlikwidowano internat. Jadwiga Sikorska zarządzała placówką
do 1927 r. Pół roku przed śmiercią przeszła na zasłużoną
emeryturę. Została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. Zmarła 20 grudnia 1927 r., a jej pogrzeb zgromadził tysiące warszawiaków, wśród których było
wiele „sikorzanek” z przed- i powojennych roczników.
Równie ciekawe są dzieje innych warszawskich szkół żeńskich. Henryka Czarnocka, właścicielka pensji, której tradycję
kontynuuje dziś VII LO im. J. Słowackiego, w 1922 r. sprzedała ją rodzicom uczennic. Pensja Stefanii Tołwińskiej i jej
bratowej została w 1918 r. przekazana Zrzeszeniu Rodziców
i Nauczycieli – dziś jest to XLII LO im. M. Konopnickiej.
W 1919 r. państwu została sprzedana pensja Izabeli Smulikowskiej i Pauliny Hewelke – obecnie to IX LO im. Klementyny Hoffmanowej. Inne szkoły pozostające w prywatnych
rękach realizowały programy szkół państwowych.
Najstarsze absolwentki pensji Jadwigi Sikorskiej, matury 1911 i 1912

Na początku sierpnia 1918 r. Jadwiga Sikorska przekazała szkołę odradzającej się Polsce. Dokumentu potwierdzającego ten fakt nie udało się odnaleźć. W archiwach
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zachowało się natomiast sprawozdanie z uroczystości
towarzyszącej przekazaniu szkoły państwu, która odbyła się
nr 10/2018
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Nowa jakość na Wisłą
Założenie nowego lokalu w każdym innym wypadku przeszłoby bez większego echa, ale nie tym razem. Pomysłodawcą był znany lwowski przedsiębiorca Franciszek Moszkowicz, który prowadził we Lwowie przy ulicy Rejtana
lokal z teatrzykiem o nazwie Bagatela. Nowa warszawska
restauracja nie miała być kolejnym przybytkiem Bachusa dla klientów z uszczuplonymi przez kryzys portfelami.
Wręcz przeciwnie, rzutki przedsiębiorca celował w klienta
premium. Wbrew pozorom nie było to pozbawione sensu
w liczącej ponad milion mieszkańców i prężnie rozwijającej się stolicy. Bywalcy restauracji stali się bowiem wymagający i nie zadowalała ich oferta lokali jakby żywcem
wyjętych z XIX-wiecznego miasta na rubieżach Cesarstwa
Rosyjskiego. Wprawdzie do lat 30. stolica zyskała już nowoczesne wnętrza restauracyjne czy dancingowe, ale niepośledni talent Moszkowicza kazał podejrzewać, że tym
razem będzie to coś więcej niż tylko kolejny punkt gastronomiczny na mapie nocnej Warszawy.
Adria miała być przedsiębiorstwem kawiarniano-dancingowo-kabaretowym i nową jakością nad Wisłą, a gwarancją powodzenia miało być ulokowanie jej w nowym,

Obrotowy
parkiet
i amerykański
cocktail-bar

reprezentacyjnym gmachu włoskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Riunione Adriatica di Sicurtà, oddanym
do użytku przy ul. Moniuszki 10. Już sama lokalizacja była
prestiżowa. Ulica Moniuszki była jedną z arterii warszawskiego city – wokół znajdowały się instytucje kulturalne
(m.in. filharmonia) oraz finansowe, w tym liczne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Czteropiętrowy gmach został zaprojektowany przez
znanego warszawskiego architekta Edwarda Zachariasza Ebera, który miał na swoim koncie liczne realizacje
jeszcze sprzed 1914 r. W okresie międzywojennym zaprojektował kilka budynków dla towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. gmach Assicurazioni Generali z Triestu przy
ul. Złotej 7/9 oraz kamienicę przy placu Trzech Krzyży
(również dla Riunione Adriatica di Sicurtà), mieszczącą
kino Napoleon. Budynek przy ulicy Moniuszki odzwierciedlał możliwości właściciela. Na prośbę zleceniodawcy
gmach oblicowano piaskowcem szydłowieckim. Wejście
zdobił oszczędny portyk wykonany z granitu śląskiego.
Podwórze budynku pokryto szklanym dachem, który
w późniejszym okresie pełnił funkcję ogrodu zimowego.
W holu głównym znalazła się rzeźba Fortuna dłuta Mie-

Bal sylwestrowy w Adrii, pośrodku grupy uczestników balu siedzi Franciszek Moszkowicz, 31 grudnia 1932 r.

Adrian Sobieszczański
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„Najwytworniejszy lokal stolicy zaprasza
po koncercie na wszechświatowe atrakcje” –
głosiła reklama. Tym lokalem była oczywiście
Adria, a wszechświatowymi atrakcjami miały
być luksusowe wnętrza, obrotowy parkiet
oraz amerykański cocktail-bar. Było tutaj
wszystko, czego w latach 30. mógł
poszukiwać wymagający mieszkaniec stolicy

O

ferta gastronomiczna Warszawy u progu niepodległości pozostawiała wiele do życzenia, a zwykłe dania serwowane w modnych lokalach uchodziły za wykwintne. Stabilizacja rynku w połowie lat 20. była krótkotrwała. Lokale
nie były w stanie się utrzymać, za co często winiono niekorzystną lokalizację. Na wystawie spożywczej w Warszawie
w 1926 r. zaprezentowało się tylko jedno stołeczne przedsiębiorstwo gastronomiczne – Pod Bukietem, które co rusz
udowadniało, że gwarancją sukcesu nie jest lokalizacja, lecz
odpowiednie zarządzanie. W odrodzonej Rzeczypospolitej, a zwłaszcza w stolicy, wielu restauratorów i właścicieli
dancingów liczyło na szybki zysk. Niestety, na efekty trzeba
było pracować latami. Warszawskie lokale na przełomie lat
20. i 30. musiały stawiać czoło kryzysowi gospodarczemu.
Udawało się to nielicznym.

Wejście do kawiarni Adria, 1940 r.
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czysława Lubelskiego. Gabinety we wnętrzach urządzono
według życzenia właścicieli, wyposażając je w meble wykonane przez warszawską fabrykę mebli Szczerbińskiego.
Ciekawostkę stanowi fakt, że utrzymano je w stylu empire, oficjalnym stylu Cesarstwa Francuskiego z początku
XIX w. Firma wykonała też szafy i boazerie z wykorzystaniem materiałów krajowych. Z zagranicy sprowadzano
jedynie mahoń.

w przedwojennych lokalach były prawie niezależną instytucją. To szatniarze sprzedawali papierosy, cygara i zapałki.
Oni też zaopatrywali lokal w prasę i często sprzątali sale.
Klientela była zobligowana do zostawiana odzieży wierzchniej, a wojskowi broni białej.
Znajdujący się w podziemiu dancing niewątpliwie stanowił atrakcję. Jego główną część, czyli parkiet, architekci
ulokowali pomiędzy kolumnami konstrukcyjnymi, obłożonymi jasną okładziną. Dookoła parkietu umieszczono loże,
bufety oraz miejsce dla orkiestry. Podłogi w lokalu wyłożono specjalną gumowaną wykładziną wykonaną przez firmę
Pirelli. Dancing był czynny od popołudnia przez całą noc.
Przed południem orkiestra grała utwory Franciszka Liszta i Claude’a Debussy’ego, a wieczorem repertuar taneczny. Moszkowicz zadbał o jeszcze jedną atrakcję – orkiestrę
kierowaną przez samego Jerzego Petersburskiego, którego
specjalnie w tym celu ściągnął z Wiednia. Na dancingach
w Adrii Petersburski występował z Arturem Goldem. Petersburski, uważany za króla tanga, po wojnie trafił do Argentyny. Po latach wspominał: „Nam się zdawało, że piszemy tanga. Nie, tanga są argentyńskie. To jak nasz folklor:
czy może jakiś naród napisać takiego kujawiaka jak nasz?
W życiu! Tak samo jest z tangiem”.
Franciszek Moszkowicz nie poprzestał na tym, co udało się zrobić we wnętrzach na początku istnienia lokalu.
1 października 1935 r. w Adrii otwarto „bar szampański”
ze scenką dla orkiestry, gustownymi kotarami oraz dyskretnym światłem. Największą atrakcją był zaś okrągły
obrotowy parkiet.

Dancing
Klatką schodową wyłożoną trawertynem można było zejść
do sali z dancingiem, mijając po drodze szatnię. Szatnie

Ulubieniec Cezara
W Adrii bywał artystyczny świat przedwojennej Warszawy. Był to element marketingu właściciela. Jerzy Petersburski wspominał, że Moszkowicz od artystów nie brał
pieniędzy, traktując ich jak żywą reklamę lokalu. Dzięki
temu mógł liczyć na przyciągnięcie bogatej klienteli, która
mogła spotkać w Adrii swoich ulubieńców. Skoro mowa
o ulubieńcach, bywał tam też „ulubieniec Cezara” – jak
określił go Słonimski w utworze Popiół i wiatr – gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Poeta i kawalerzysta, jak
sam o sobie mówił. Według Słonimskiego powojenna
propaganda uczyniła z Wieniawy „archetyp nieznośnej
Warszawki”, ale był on przede wszystkim lekarzem okulistą, tłumaczem, dyplomatą, a we wrześniu 1939 r. prezydentem Rzeczypospolitej z nominacji Ignacego Mościckiego (choć sprawował ten urząd tylko jeden dzień). Był
postacią czarującą, duszą towarzystwa, typem urodzonego oficera, który najlepiej czuje się w mundurze i potrafi
się bawić. Generał Józef Kuropieska, znający Długoszowskiego przed wojną, kategorycznie dementował plotki, jakoby Wieniawa pił od rana do nocy. Z kolei Józef Garliński, oficer 1 Pułku Szwoleżerów i abstynent, twierdził,
że Długoszowski jako dowódca brygady nigdy nie namawiał młodego oficera do picia. Jeżeli zaś ktoś chciał się napić z czarującym kompanem, musiał mieć do tego dobre
przygotowanie – ostrzegał Henryk Comte, adiutant prezydenta Wojciechowskiego. Powojenna retoryka uczyniła
z oficerów II RP alkoholików, którzy męstwo w piciu stawiali ponad wyszkolenie bojowe.

Występ Niny Rajewskiej i Leona Wójcikowskiego w Adrii, styczeń 1941 r.

Bal Prasy w Adrii, wśród gości pracownicy Poselstwa Chin w Polsce, 31 stycznia 1936 r.
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Wszechświatowe atrakcje
W 1930 r. zaczęto przystosowywać parter i podziemie do
funkcji lokalu rozrywkowego, a zamiarem było stworzenie kawiarni na europejskim poziomie. Zadanie powierzono wybitnym architektom z Eberem na czele (wspierali
go Jerzy Gelbard, Roman Sigalin i Grzegorz Sigalin oraz
Edward Seydenbeuthel). W założeniu lokal miał pomieścić 1500 osób i składać się z kawiarni i baru na parterze
oraz dancingu w podziemiu. Wejście zostało usytuowane
z boku fasady i zaznaczone neonem w orientacji pionowej. Nad napisem Cafe Adria znajdowały się trzy kieliszki
do szampana ze słomkami. Neon zaprojektował architekt
Bohdan Damięcki, a jego wykonanie powierzono firmie
Lumineon. Po wejściu do budynku niewielki przedsionek
prowadził do przestronnego holu z szatnią, skąd można
było przejść przez oszklone drzwi do kawiarni i baru albo
też odpocząć na kanapie.
Kawiarnia w Adrii przyciągała ogrodem zimowym
ulokowanym pod oszklonym stropem i warszawskim
zwyczajem zapełniała się przed południem wytworny-

mi paniami. Chociaż tygodnik „Świat” zachwycał się
ogrodem z kwitnącymi kaktusami oraz wodotryskiem,
w rzeczywistości kaktusy oceniano jako mizerne, a mały
kwadratowy wodotrysk jako zbędny. Bufet w kawiarni
urzekał nowoczesnością, okładzinami z palisandru oraz
elementami z białego metalu. Do wielu atrakcji kawiarni doszła jeszcze jedna – ekspresy do kawy. Początkowo
sprowadzano je z zagranicy, ale wkrótce pojawiły się też
rodzimej produkcji – poznańskiej Fabryki Wyrobów
z Miedzi i Mosiądzu Kubś i Gogołkiewicz.
Na panów czekał bar amerykański. Można tu było
zasiąść przy ladzie z nieprzezroczystego barwnego szkła
i napić się pierwszej w Warszawie coca-coli. W barze serwowano też wina marki Martini. Wędliny dostarczała
pierwszorzędna firma Andrzeja Różyckiego z Krakowa.
Wszystkie wnętrza w Adrii były klimatyzowane. Wcześniej taką atrakcję zapewniała winiarnia Simona i Steckiego. Niepisany zwyczaj nakazywał po całonocnej zabawie spędzić czas w zadymionym barze i choć alkoholowe
mikstury, zwane drinkami, nie wszystkim przypadały
do gustu, najważniejsza była szampańska zabawa. W ówczesnych lokalach w dobrym tonie było siedzieć przy barze, degustować alkohole i zakąski. Jeśli stały bywalec nie
przychodził wtedy, kiedy przyjść powinien, zauważano jego nieobecność.
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„Architektura i Budownictwo”, 1931, nr 4

zniszczył wszystkie weksle i zobowiązania, darując długi klientom. Wśród szczęśliwców miał być również Wieniawa. Dokładna analiza życiorysu Długoszowskiego,
którym zresztą mógłby obdarzyć kilka osób, każe jednak
wątpić, by człowiek o tak silnym poczuciu honoru pozwalał sobie na niespłacanie zobowiązań finansowych.

Bal Prasy Sportowej w Adrii, od lewej: Henryk Julian Levittoux, tenisistka Jadwiga Jędrzejowska,
lekkoatleta Janusz Kusociński, redaktor Aleksander Szejnach, 14 stycznia 1914 r.

„Architektura i Budownictwo”, 1931, nr 4
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Bal Prasy w Adrii, Jadwiga Smosarska i pełnomocnik dóbr Karola Radziwiłła
Jerzy Żółkiewski, 5 stycznia 1933 r.
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Ogród zimowy, sala kawiarniana

„Architektura i Budownictwo”, 1931, nr 4

Warszawa z przedwczoraj
Wbrew obiegowej opinii Adria po wybuchu wojny
nie stała się od razu lokalem „nur für Deutsche”. Jeszcze w sylwestra 1939 r. odbył się tam bal, na którym
mogli się bawić Polacy, jednak trwał on tylko do 19,
bo wtedy zaczynała się godzina policyjna, a lokal zapełniał się Niemcami. Nie może ujść uwagi fakt, że w tych
godzinach w lokalu bywały osoby o wątpliwej reputacji, którym wojna dawała szerokie możliwości działania. W okupowanej Warszawie restauracje i dancingi zatrudniały orkiestry i solistów poszukujących pracy, ale
także schronienia, a ich ocena z perspektywy czasu nie
może być miażdżąca i jednolita. W Adrii występowała
orkiestra Olgierda Straszyńskiego czy dyrygenta Adama Dołżyckiego, solistką zaś była Lucyna Szczepańska,
nazywana słowikiem.
Aż do lat 60. ruiny wypalonego gmachu przy ulicy
Moniuszki były smutnym memento. Niezabliźnioną
raną dla Warszawy, jakich nie brakowało po pożodze
wojennej. Adria podzieliła losy ulicy, która od lat 50.
wpadała jak rzeka do ogromnego, brudnego jeziora. Te
słowa Leopolda Tyrmanda oddają powojenne zmiany,
jakie nastąpiły w tym rejonie Śródmieścia. Dla Tyrmanda, mianującego się kronikarzem Warszawy, wszystko
było kwestią sentymentu. Rozkochany w jazzie i zachodniej kulturze, którą poznał jeszcze przed wojną, musiał
być przygnębiony widokiem zniszczonej Adrii. „Ulica
Moniuszki była krótka, zabita parkanami z desek wokół

Loże w sali dancingowej

Adrian Sobieszczański – historyk, licencjonowany przewodnik miejski,
pasjonat polskiej wojskowości i architektury,
współtwórca projektu Warszawy historia ukryta
„Przegląd Budowlany”
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Chociaż „kwaterą armii zbawienia” u progu niepodległości był Pikador, a sztabem Wieniawy – Ziemiańska,
to właśnie Adrię upodobali sobie w latach 30. wysoko
postawieni oficerowie. Częściej spotykano tu wyższe
szarże albo młodych oficerów o rodowych nazwiskach,
innych nie było raczej stać na zabawę w takim lokalu.
Mimo że oficerowie ścigali się o to, który pułk wypije
całą produkcję Baczewskiego, zamiłowanie do alkoholu nie wróżyło kariery. Budowało jednak obraz oficera
z fantazją, zwłaszcza kawalerzysty. Wszak nie od dzisiaj
wiadomo, że „wódka czysta ani munduru, ani honoru
nie plami”. Oficerowi czy podoficerowi za nieodstawienie do domu innego oficera „w stanie wskazującym na
spożycie” groziła kara aresztu.
Snute po latach opowieści, jakoby na parkiecie Adrii oficerowie tańczyli w swoich paradnych mundurach,
mijają się z prawdą. Według regulaminu nie wolno im
było tańczyć na dancingu w mundurze. Tam obowiązywał frak, w odróżnieniu od balów pułkowych. Przekonał się o tym wspomniany Henryk Comte. Za taniec
na dancingu w mundurze został skazany na kilka dni
więzienia. Jego towarzyszem niedoli w celi był Franciszek Żwirko, skazany za… zbyt niski lot samolotem nad
Warszawą.
W sanacyjnej Polsce można było odnieść wrażenie,
że Adrię opanowali dawni legioniści związani z obozem
rządowym. Można było tam spotkać także płk. Józefa
Becka, jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, czy gen. Stanisława Roupperta, szefa
Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych, od czasów legionowych związanego z Piłsudskim.
W Adrii bywał też gen. Czesław Jarnuszkiewicz, twórca
orła legionowego. To na jego pogrzebie w 1988 r. po raz
pierwszy od czasów przedwojennych orkiestra Kompanii Reprezentacyjnej Ludowego Wojska Polskiego odegrała na Powązkach Marsz I Brygady.
Jedna z licznych historii dotyczących lokalu opowiada o tym, że Moszkowicz tuż przed śmiercią w 1939 r.

Reklama Adrii, projekt Alicji Eber, żony architekta Edwarda Ebera

ostatnich ruin przeznaczonych do rozbiórki: ogromne
siedziby banków, instytucji oszczędnościowych i towarzystw ubezpieczeniowych, czarne, wysokie, masywne,
wznosiły tu swoje wypalone ściany za przesadnie ciężkimi kolumnadami. Lada dzień miały zniknąć, ustępując
planowej odbudowie, jak resztki symbolów finansowej
potęgi z przedwczoraj”. Na kartach powieści Zły na ulicę
Moniuszki przyjeżdża Filip Merynos. Wchodzi w ruiny
żelbetowego gmachu, by za chwilę znaleźć się w wielkim
westybulu i zejść schodami, gdzie czeka na niego „warszawska hofta”, przekazująca sobie butelki wódki z ust
do ust. Jakże różni się ten opis od przedwojennego.
Gmach dawnego towarzystwa ubezpieczeniowego odbudowano dopiero w 1966 r., nadbudowując go o jedno
piętro. Budynek przeznaczono na siedzibę Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Odbudowę i przystosowanie
budynku w 55 procentach sfinansowała Specjalistyczna Spółdzielnia Gastronomiczna w Warszawie, resztę
kosztów poniósł PZU. W 1973 r. do wnętrz na parterze i w podziemiu wprowadziła się Adria. Była jedynym
w stolicy lokalem funkcjonującym pod oryginalną nazwą i w tym samym miejscu. Zmiany w prowadzeniu lokalu, a także zmiany, jakie następowały w gastronomii,
spowodowały jednak, że z przedwojennym pierwowzorem nie miała wiele wspólnego. Niemniej pozostawała
jedną z najbardziej eleganckich restauracji w Warszawie. Specjalizowała się w kuchni polskiej, oferując dania z drobiu, ryb i dziczyzny. Jeszcze w latach 90. zachęcała zabawą do białego rana, kusząc godzinami otwarcia
(10-4 rano), a także klimatyzacją i personelem władającym obcymi językami. Na fali przemian lat 90. w podziemiach lokalu znalazło się miejsce na klub nocny. Spowodowało to napływ nowej klienteli i utratę starszej,
pamietającej Adrię z początkowego okresu jej istnienia.
W podziemiach odbywały się też koncerty i występy
kabaretów. Występował tu kabaret Friko Józefa Prutkowskiego, satyryka i konferansjera, stałego bywalca
SPATiF-u w Alejach Ujazdowskich.
Adrię zamknięto w listopadzie 2005 r. Lokal był już
wtedy przeciętny i nie miał w sobie nic z klimatu dawnej
Warszawy. Wspomnienia odżyły za sprawą filmu Córki
dancingu z 2015 r., przenoszącego nas do Adrii lat 80.,
kiedy codziennie odbywały się tam dancingi przy muzyce na żywo. Marzenia o Adrii w przedwojennym klimacie wróciły po raz kolejny w kwietniu 2017 r. dzięki
marce Saska, organizującej wieczór galowy w dawnym
lokalu. Wydawało się, że restauracja wróci w tak ukochanym przez warszawiaków kształcie, ale na powrót
legendy Warszawa musi jeszcze poczekać.

Wnętrze jednego z gabinetów
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Kamienica Krongolda
na rogu Żelaznej i Złotej
Jerzy S. Majewski
Kamienica Krongolda to jeden z największych warszawskich domów sprzed pierwszej
wojny światowej. Pod koniec XX stulecia obiekt popadł – na wiele lat – w ruinę.
Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem otrzyma nowe życie
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Pekin obok syberii
Przed 2003 r. w budynku były 124 mieszkania. Więcej
niż przed wojną, jako że część z nich powstała w wyniku powojennego podziału większych lokali. Ale i tak
w chwili swojego powstania – w latach 1896-1899 – kamienica należała do najbardziej pojemnych w Warszawie. Mieszkańców było tak wielu, że dom zaczęto nazywać pekinem [w gwarze warszawskiej jest to określenie
przeludnionej kamienicy czynszowej – red.], podczas gdy
pobliski dom przy ul. Złotej 75 zwano syberią. Obydwa
pojemne domy rozdzielone były w początku XX stulecia niezabudowanymi placami ze składami drewna i węgla. Inwestorem kamienicy był Wolf (Wulf) Krongold.
Dom przez kolejne dekady należał do rodziny Krongoldów; od 1922 r. jego właścicielem był Abram Krongold.
Bez wątpienia sama kamienica swymi rozmiarami zmieniającymi skalę zabudowy w tej części Warszawy zapowiadała nadejście nowego stulecia, chociaż pierwotnie
miała tylko trzy piętra. Dwa wyższe dobudowano kilka
lat później; przeniesiono wówczas attykę z alegoryczną
grupą rzeźbiarską. Rzeźba w dosłowny sposób odnosi

się do wkraczania w nowe stulecie – dwóch półnagich
mężczyzn siedzi po bokach cokołu z datą 1899. Brodaty starzec z lewej to symbol odchodzącego wieku XIX,
zaś muskularny młodzieniec po prawej – to nadchodzące XX stulecie. Niestety, mężczyzna symbolizujący wiek
XX jest bez głowy. Stracił ją przed wielu laty. Scenie towarzyszyły inne dekoracje zaczerpnięte z bogatego arsenału form stylów historycznych. Na obłupanej attyce
nadal widzimy resztki kwiatów i maleńkie kolumienki,
kojarzące się z architekturą gotyku.

Szosza w oknie
Uznaje się, że projektantem kamienicy był Bronisław
Brochwicz-Rogóyski, architekt obdarzony twórczą fantazją, autor m.in. stylizowanej na zamek kamienicy firmy Gebethner i Wolff u zbiegu ulic Zgoda i Sienkiewicza (pierwotnie Nowosiennej) czy malowniczych domów
Branickiego przy Foksal. Autorstwo Rogóyskiego nie jest
jednak potwierdzone. Budynek Krongolda zaprojektowany został z rozmachem. Stosunkowo szeroki, aż sześcioosiowy narożnik ujmują dwie długie elewacje boczne od Złotej i Żelaznej. Był to bardzo ożywiony punkt
na mapie ówczesnej Warszawy. Złota wpadała w Żelazną w tym samym miejscu co dziś, jednak przecinająca skrzyżowanie Twarda miała nieco inny przebieg niż
obecnie – biegła prosto, bez obecnego załamania przy
Złotej. To sprawiało, że kamienica była silnie wyeksponowana, widoczna zarówno w perspektywie Twardej, jak
też Żelaznej od strony północnej; stanowiław ważny akcent urbanistyczny.
Widok musiał dobrze zapaść w pamięć Isaacowi Bashevisowi Singerowi. Kiedy w 1991 r., wiele lat po opuszczeniu Warszawy, pisał powieść Szosza, nakazał jej bohaterowi Aronowi Greidingerowi wypatrywać kochanki
Cyli Czenczyne, machającej do niego właśnie z okna kamienicy Krongolda.
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óźnym wieczorem 15 listopada 2015 r. w dawnej kamienicy Krongolda przy ul. Złotej 83
pojawił się ogień. – W tej chwili pożar obejmuje poddasze i część dachu budynku – relacjonował dramatycznie z miejsca zdarzenia Dariusz
Borowicz, reporter „Gazety Stołecznej”. Pożar gasiło
16 zastępów straży pożarnej. – Ogień udało się ograniczyć do pewnej powierzchni, jednak jego źródło wciąż
nie zostało zlokalizowane – donosił reporter. Ogień
przestał się rozprzestrzeniać ok. godz. 23, jednak akcja gaśnicza zakończyła się dopiero po 2 w nocy. Był to
jeden z najtragiczniejszych wieczorów w blisko 120-letniej historii kamienicy, z której ostatnich mieszkańców wysiedlono w 2003 r.

Kamienica Krongolda na rogu ulic Żelaznej i Złotej, wzniesiona w l. 1896-1899 być może według projektu Bronisława Brochwicza-Rogóyskiego, 1937 r.

Brama jak na Foksal
Dziś czarne od brudu elewacje kamienicy poza kalekimi postaciami z attyki pozbawione są dekoracji. Zbito je
w 1953 r. Pierwotnie obiekt reprezentował architekturę eklektyczną dość wysokiej klasy. Dwie dolne kondygnacje wyodrębniono boniowaniem. Parter tworzył ciąg
zamkniętych półkoliście, jednoosiowych witryn sklepowych. Wyżej zwracały uwagę m.in. naczółki nad oknami drugiego piętra, rozerwa ne dziewczęcymi główkami
w wiankach. Nie brakowało elementów odwołujących
się do sztuki renesansu, klasycyzmu czy baroku, były
fryzy wypełnione meandrem, lizeny i pilastry ożywione
rodzajem stylizowanego kanelowania, opracowanego nieco w duchu art nouveau. Dzięki rozczłonkowaniu elewacji wyrazistymi gzymsami i pilastrami bryła budynku nie
przytłaczała ogromem. Architekturę ożywiały też balkony – o kamiennych balustradach tralkowych oraz balustradach wykonanych z metalu. Balkony w narożniku miały
barokizujące formy. Zaczęto je strącać z elewacji w latach
60., kiedy administracje skomunalizowanych warszawskich
budynków masowo demontowały skorodowane balkony.
Na dość obszerne podwórko studnię wchodziło się przez

przejazd bramny ze sklepieniem w formie pozornych kopuł
wspartych na gurtach i o wystroju inspirowanym sztuką renesansu (wystrój ten do dziś częściowo się zachował). Dekoracje przejazdu kamienicy przy ul. Złotej 83 przywodzą na
myśl detal architektoniczny przejazdu zbudowanej w niemal
tym samym czasie luksusowej kamienicy przy ul. Foksal 11.
Stopnie głównej klatki schodowej także zostały wyłożone
marmurem. W obu kamienicach drzwi do mieszkań niższych pięter ujmowały portale charakterystyczne dla architektury warszawskiej przełomu XIX i XX w.
Na niższych kondygnacjach domu Krongolda od frontu nie brakowało dużych, elegancko wykończonych mieszkań. W niektórych lokalach, mimo wieloletniej dewastacji, do dziś zachowały się resztki dekoracji sztukatorskich.
Niekiedy sztukaterie te były bardzo bogate, o formach zaczerpniętych z renesansu i wybujałego rokoka. Najpewniej
w najdroższych mieszkaniach znajdowały się drewniane posadzki taflowe oraz ozdobne piece.
Kamienica raczej nie miała własnego agregatu i w budynku nie było oświetlenia elektrycznego. Zaczęto je masowo
zakładać dopiero po ostatecznym uruchomieniu elektrowni
w 1908 r. i zelektryfikowaniu miasta.
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W sklepie Krawczyńskiego
Czy właściciel Wolf Krongold mieszkał w jednym
z większych mieszkań kamienicy? Tego nie udało mi się
ustalić. Jest to jednak bardzo prawdopodobne. Zapewne
do elity mieszkańców w pierwszych latach istnienia domu
należał lekarz chorób wewnętrznych R. Weisman. W swoim mieszkaniu prowadził gabinet, w którym przyjmował
rano do godz. 10 i po południu od 16 do 18.
Mieszkania na nadbudowanym w latach późniejszych
czwartym i piątym piętrze były maleńkie jak w domach robotniczych, bez wygód i z kranem na korytarzu. Tu wchodziło się bocznymi klatkami schodowymi o dębowych stopniach. Mieszkań tych było mnóstwo, a gnieździły się w nich
wieloosobowe rodziny. To w oknie jednego z takich mieszkań Singer umieścił bohaterkę Szoszy. A ponieważ powieść
ma wątki biograficzne, jest wielce prawdopodobne, że w latach międzywojennych w kamienicy tej bywał sam Singer.
Parter budynku zajmowało wiele sklepików – działał tu m.in. zakład fryzjerski i sklep spożywczy. W latach 30. XX w. jeden z lokali na parterze mieścił skład galanterii norymberskiej – inaczej pasmanterię – Stefana
Krawczyńskiego. Zapewne niezbyt dużą, ale kupiec miał
w sklepie telefon, z którego czasem korzystali zaprzyjaźnieni
mieszkańcy kamienicy. Ryszard Matuszewski, mieszkaniec
sąsiedniego domu, przy ul. Złotej 76, zapamiętał sklep nie
tyle jako pasmanterię, lecz jako miejsce, w którym można
było kupić artykuły szkolne i papiernicze. Jak pisał w książce Żółte dzioby, przez wszystkie szkolne lata zaopatrywał się
u Krawczyńskiego w zeszyty, ekierki, ołówki, linijki, atrament, pióra i stalówki. Jednak najlepiej pamiętał kupiony
w sklepie poczet królów Polski Jana Matejki. – Urodziłem
się w 1914 r. – opowiadał mi pan Ryszard Matuszewski.
– Kiedy miałem lat sześć lub siedem, marzyłem, by mieć
poczet władców na ścianie swojego pokoju. Został on wtedy po raz pierwszy wydrukowany w Warszawie po czasach
zaboru rosyjskiego w postaci dużej planszy. Można ją było
dostać w księgarniach oraz papeteriach. Ja natrafiłem na nią
w sklepie pana Krawczyńskiego.
Do kina naprzeciwko
W tym samym budynku funkcjonowała m.in. mydlarnia.
W kategorii małych lokali handlowych mydlarnie należały – obok spożywczych – do najbardziej rozpowszechnionych sklepów. Zazwyczaj prowadziły je jedna lub dwie
osoby. Były tam podstawowe artykuły: mydło, proszki,
rozmaite farby malarskie sprzedawane na wagę z worków,
nafta, benzyna, szkła do lamp naftowych, gips, kreda, farby, lepy na muchy, pasty do podłogi i do butów, sznurowadła czy gwoździe. W mydlarniach, podobnie jak w sklepie
Krawczyńskiego, bywały też często podstawowe artykuły
szkolne: zeszyty, gumki myszki, bibułki do wchłaniania
atramentu i stalówki.
Od strony ulicy Złotej w kamienicy ulokowały się sklepy
z antenami radiowymi i radioodbiornikami. I to od razu
kilka. Mieścił się tu również autoryzowany przez Philipsa

zakład naprawczy, prowadzony przez L. Mieczyka i L. Józefowicza. Działało również „Radio – pogotowie”, które
dyżurowało we wszystkie dni tygodnia. Nie były to firmowe salony pokazowe ani luksusowe magazyny, lecz małe
warsztaty i sklepiki. Nie narzekały na brak klientów. Radio
u schyłku lat 30. było już powszechnie dostępne i słuchały
go wówczas setki tysięcy warszawiaków.
Mieszkańcy kamienicy w latach 30. XX w. mieli bardzo blisko do kina. Po drugiej stronie ulicy, w istniejącej
do dziś narożnej kamienicy przy ul. Żelaznej 3, u zbiegu
z Twardą, działało kino Polonia. „Sala kinowa znajdowała się na pierwszym piętrze kamienicy. Wychodziło się nie
wejściem od strony narożnika, lecz na podwórze, a następnie do bramy. Kilka lat przed wojną nowy właściciel zmienił nazwę na obco brzmiące Antinea – Bóg raczy wiedzieć
dlaczego. Czyżby miał na myśli młodego i pięknego Greka
Antinousa, ulubieńca cesarza Hadriana? Stara, z odpadającym tynkiem kamienica nie była uosobieniem młodości i piękna w przeciwieństwie do Antinousa. Tajemnicę wyjaśniła kasjerka kina. Właściciel Antinei kochał się
w grece” – pisał w niepublikowanym maszynopisie Teodor
Niewiadomski.

Najbliższe sąsiedztwo
W 1931 r. na sąsiedniej posesji przy ul. Żelaznej 24
wzniesiona została podstacja elektrowni warszawskiej
(w Warszawie w latach międzywojennych działało sześć
podstacji). Ulokowana w niewielkim budynku – istniejącym i dziś – przylegającym do potężnej ściany szczytowej kamienicy Krongolda, sprawia przy niej wrażenie
krasnoludka przy olbrzymie. W tym czasie skrzyżowanie Żelaznej, Twardej i Złotej zawsze było pełne ludzi.
Tu rozchodziły się tory tramwajowe. Na rogach ulic zamontowano sygnalizatory świetlne – jedne z nielicznych
w ówczesnej Warszawie.

Ostatnich lokatorów kamienicy u progu nowego tysiąclecia uwieczniła w swoim paradokumencie i serialu
Ewa Borzęcka. Jak wspominała, niełatwo jej było dotrzeć
do mieszkańców domu. Udało jej się przełamać ich opór
dopiero wtedy, kiedy dowiedzieli się, że będą musieli
opuścić budynek. Zintegrowało ich wspólne zagrożenie
i niepewna przyszłość. Wśród bohaterów filmu znalazł
się pan Henio – ponoć o gołębim sercu, ale po odsiadce
w więzieniu za morderstwo. Była też leciwa pani Alicja –
z manierami, zwana przez mieszkańców baronową. Był
i upadły ziemianin. Zdjęcia do filmu w rozpadającym się
budynku kręcone były przez blisko trzy lata.
Kiedy Borzęcka realizowała film, dom umierał.
W 2003 r. jego mieszkańcy zostali wykwaterowani.
Na szczęście kamienica została wpisana do rejestru zabytków, co uchroniło ją przed rozbiórką. Kiedy Miasto poszukiwało inwestora, który wyremontuje budynek (oferta
pokazywana była nawet na targach nieruchomości w Cannes i Monachium), wnętrza opuszczonego i zamkniętego
zabytku stały się celem nielegalnych i zarazem niezbyt bezpiecznych eksploracji, których wyniki prezentowane były
w Internecie w postaci reportaży fotograficznych. Niesamowite wrażenie robi dziś podwórko studnia, na którym
zdążyła wyrosnąć mała dżungla. Zdewastowane mieszkania, w których ostatni lokatorzy zostawili niepotrzebne
im sprzęty i przedmioty, wyglądają jak scenografia filmu
o końcu cywilizacji. W lutym 2015 r. Miastu udało się
w końcu sprzedać budynek – spółce należącej do międzynarodowej grupy AFI Europe.

Nowe życie
Nowy właściciel zapowiada przebudowę kamienicy.
Konserwator zabytków nie wyraził zgody na rozbudowę ani nadbudowę obiektu. Dopuszcza jednak adaptację
poddasza i budowę podziemnego garażu. To ostatnie będzie zapewne skutkowało rozbiórką części zabytkowych
murów.
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Henio o gołębim sercu
– Mieszkałem prawie naprzeciwko pekinu, przy ul. Złotej 76, i patrzyłem na ten dom codziennie. Od 1918 r.
po wybuch drugiej wojny światowej – wspomina pan Ryszard Matuszewski. Jego zdaniem już w latach międzywojennych kamienica była dość mocno wyeksploatowana.
– Po pierwszej wojnie raczej nie przeprowadzano tam remontów – mówi mój rozmówca. Na fotografiach z lat 30.
budynek prezentuje się jednak bardzo dobrze. Przynajmniej jego elewacje, choć już mocno w tym czasie niemodne, stanowiły prawdziwą ozdobę tej części miasta.
Kamienica miała wiele szczęścia. Przetrwała Powstanie Warszawskie. Zmiana w ogromny slums zaczęła się
jednak tuż po wojnie. Mieszkania dzielono na mniejsze,
a remonty polegały głównie na usuwaniu dekoracji, zbijaniu balkonów i malowaniu klatek schodowych olejną
farbą. Dom zamieniał się w ruderę. W latach 80. XX w.
strach było do niego wejść, a mieszkańcami byli w dużym
stopniu ludzie z marginesu społecznego.
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U świtu wolności

Wystawa Odzyskana stołeczność w Muzeum Warszawy pokazuje, że niepodległość
nie zaskoczyła Polaków, nie narodziła się sama, a 11 listopada 1918 r. Warszawa była
już przygotowana do przejęcia funkcji stolicy odrodzonego państwa

Jerzy S. Majewski
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O tym, jak wyglądała Warszawa przed stu laty, piszemy na
łamach STOLICY od początku 2018 r., publikując co miesiąc kalendarium roku 1918. Łatwo się z niego przekonać,
że zanim nadszedł 11 listopada 1918 r., w Królestwie Polskim pod okupacją niemiecką działał rząd, istniały ministerstwa. Rząd powołano po utworzeniu przez okupantów
w 1917 r. Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. 4 lutego
1918 r. ustawą tej Rady powołano Radę Stanu Królestwa
Polskiego – jako namiastkę władz ustawodawczych przyszłego niepodległego państwa. Od wiosny 1918 r. każdego
dnia zjeżdżali do Warszawy z Rosji uchodźcy i repatrianci ewakuowani przez Rosjan w 1915 r., otwierane były kabarety, teatry pokazywały sztuki, jakich wcześniej nie dopuściłaby rosyjska cenzura. W dniach świąt narodowych
przechodziły przez miasto patriotyczne pochody. W kinematografach obok filmów (zwykle niemieckich, austro-węgierskich oraz kręconych na miejscu w Warszawie) pokazywane były aktualności.
Równolegle wojskowe władze okupacyjne w maksymalnym stopniu wykorzystywały ekonomicznie miasto. Dawno skonfiskowano i przetopiono mosiężne samowary, blachę
z cerkiewnych kopuł, a nawet mosiężne klamki z mieszkań. Z braku węgla elektrownia działała na pół gwizdka.
W domach wieczory spędzano w mroku, przy ledwie świecących żarówkach. Tramwaje kursowały rzadziej, a ich linie
skracano. Wiele materiałów zastępowały erzace. Z powodu
ograniczeń sprzedaży skóry na ulicach rozlegał się stukot
drewniaków o bruk. Napływ uchodźców ze zniszczonych

wojną wsi i miasteczek Kongresówki oraz powroty Polaków
z Rosji potęgowały głód mieszkaniowy. Od wybuchu wojny niczego nie budowano. Brakowało chleba. Przed sklepami, w których sprzedawano go w regulowanych cenach,
ludzie wystawali w kolejkach całymi godzinami. Jakże często bez efektu.
O tamtej Warszawie w sposób bardzo rzetelny opowiada
wystawa w Muzeum Warszawy. Zobaczymy na niej ponad
150 fotografii, mnóstwo pocztówek, plakaty, afisze teatralne, rysunki i medale. Pośród tych ostatnich uwagę zwracają takie kurioza, jak grawerowane plakietki upamiętniające głodowe kolejki wojenne lub wprowadzenie kolejnego
okresu na kartki żywnościowe w Warszawie. Zobaczymy
satyryczną broszurę Stanisława Dobrzyńskiego i Bogdana
Nowakowskiego Ogonki wojenne. Rysunkowi każdej kolejki
towarzyszą teksty w rodzaju wierszyka:

chodników ciągnęły się głębokie rynsztoki, nad którymi
przerzucone były mostki. Na fotografiach oglądamy jadącą zapewne w żółwim tempie grójecką kolejkę dojazdową,
ciągnioną przez parowozik nazywany samowarkiem. Nie
do poznania są odległe odcinki ulicy Wolskiej – już za wiaduktem kolejowym linii obwodowej. Ulica po dwóch stronach zabudowana jest nędznymi, parterowymi domkami.
Tu rynsztoki są jeszcze głębsze. Każde zdjęcie zostało starannie opisane na odwrotnej stronie, podpisane przez autora i datowane. Wspomniana fotografia Wolskiej powstała
niemal równo sto lat temu, u progu odzyskania przez Polskę niepodległości, w sierpniu 1918 r. Jak opowiada Anna
Topolska, zdjęcia wykonane zostały na zlecenie niemieckiej
Komisji Krajoznawczej.
Kolejne sale poświęcone są m.in. przyłączeniu do miasta
przedmieść, w początku 1916 r., oraz podejmowanym od
1915 r. pracom planistycznym nad przyszłą Warszawą i życiu kulturalnemu Warszawy pod okupacją niemiecką. Warto w tym miejscu przypomnieć, że niedługo po wkroczeniu
do Warszawy Niemców uruchomiona została polska politechnika i uniwersytet. Powołano też Wolną Wszechnicę
Polską. Rozkwit życia teatralnego i kabaretowego nastąpił
z kolei w drugiej połowie 1918 r. – wraz z powrotami reemigrantów. Na ekspozycji oglądamy m.in. frapującą kolekcję
afiszów teatralnych z tego czasu. Wystawę kończy prezentacja poświęcona m.in. pochodom narodowym i świętom patriotycznym, których nie można było kultywować pod zaborem rosyjskim, a na które zezwolili okupanci niemieccy.
Sto lat temu, w październiku 1918 r., choć wciąż trwała okupacja niemiecka, mieszkańcy Warszawy nie mieli wątpliwości, że odzyskanie przez Polskę niepodległości jest kwestią
czasu. Kiedy nadszedł 11 listopada 1918 r., wolność ich nie
zaskoczyła.

było jeszcze w rękach Rosjan. Widzimy na nim setki zaznaczonych punktów. Uświadamiają one, że w Warszawie już
wtedy istniało społeczeństwo obywatelskie, z elitami potrafiącymi budować przyszłość ponad podziałami politycznymi. To dzięki istnieniu społeczeństwa obywatelskiego
i zdyscyplinowaniu Komitetów Obywatelskich latem
1915 r. – po opuszczeniu miasta przez władze i wojsko rosyjskie, a jeszcze przed zajęciem go przez Niemców – nie
doszło do aktów anarchii.
Wystawa zajmuje kilka sal ekspozycyjnych. Pierwsza
z nich poświęcona jest opuszczeniu Warszawy przez Rosjan latem 1915 r. Uwagę zwracają m.in. znakomite fotografie Henryka Poddębskiego, świeżo nabyte przez muzeum,
a także fotografie, których autorem był Stanisław Nofok-Sowiński. W drugiej sali pokazano moment wkroczenia
do Warszawy Niemców i pierwsze działania podejmowane
przez okupantów. Trzecia sala odsłania różne aspekty życia
codziennego w mieście w okresie okupacji. Poświęcona jest
działalności Komitetów Obywatelskich, straży obywatelskiej, wyborom do rady miasta, działaniom w dziedzinie
szkolnictwa, sądownictwa, pokazuje warunki, w jakich żyli mieszkańcy Warszawy. Na tej ekspozycji zobaczymy też
wyjątkowo cenny dokument epoki – serię fotografii wykonanych przed stu laty, pomiędzy 1916 a 1918 r., przez Ericha Wunderlicha. Ten niemiecki fotograf nie uwieczniał
Krakowskiego Przedmieścia, Marszałkowskiej czy Nowego Światu, lecz zapuszczał się z aparatem w rejony miasta
rzadko wówczas fotografowane – na Pragę, przyłączone po
1916 r. przedmieścia, na Mokotów czy Wolę. Dzięki tym
zdjęciom możemy spojrzeć na ulicę Nowoaleksandryjską,
czyli obecną Puławską, Ząbkowską czy na odległe rejony
ulicy Wolskiej. Nowoaleksandryjska za rondem Mokotowskim, czyli dzisiejszym placem Unii Lubelskiej, była
zaskakująco wąska, zabudowana po obu stronach brzydkimi domami o dwóch lub trzech piętrach, niemającymi
nic wspólnego z pełnymi elegancji kamienicami przy rondzie Mokotowskim u wylotu Bagateli czy Marszałkowskiej.
Jezdnia ulicy wybrukowana była kocimi łbami, zaś wzdłuż

Wystawie towarzyszy starannie przygotowany katalog, pod redakcją
kuratorek Barbary Hensel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej. Prezentacja
czynna jest w Muzeum Warszawy, w Rynku Starego Miasta,
do 30 grudnia 2018 r.

REKLAMA

„Bez apetytu i chęci
Stoją tu inteligenci.
Do zera w żołądkach ich spadła
Dawna zażartość na jadła […]”.
Jak mówi współkuratorka wystawy Anna Topolska, prezentacja ma przypominać, że stołeczność Warszawy w czasie
pierwszej wojny światowej budowana była dzięki wysiłkowi
i społecznej samoorganizacji. Moją uwagę zwrócił plan miasta z oznaczeniem instytucji i zakładów Komitetu Obywatelskiego Warszawy z maja 1915 r., czyli z czasu, kiedy miasto
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KRÓLEWSKOŚĆ
ZOBOWIĄZUJE

Elsnera z Grzegorzem Nowakiem za pulpitem
dyrygenckim, opera dziecięca Mały kominiarczyk
Benjamina Brittena. Do tego premierowy Don
Giovanni na inaugurację naszego lipcowego festiwalu
i jeszcze jedna premiera – Thamos Mozarta – na jego
finał. Już po zakończeniu festiwalu zespół Opery
wykonał w Świątyni Opatrzności Bożej Te Deum
Mozarta, z Mszą koronacyjną, jako dziękczynienie
za cały ten sezon artystyczny i pierwszy rok istnienia –
a przypomnę, że formalnie istniejemy od 1 sierpnia
2017 r. Myślę, że to, co pan widzi tu u mnie na ścianach,
to najlepsza ilustracja do odpowiedzi na pana pytanie.
Wiem, że właśnie otrzymał Pan od ministra kultury
i dziedzictwa narodowego, jako założyciela Polskiej
Opery Królewskiej, nominację dyrektorską. Proszę
przyjąć nasze gratulacje!
Dziękuję. Rzeczywiście, wcześniej, aż do połowy
lipca br., byłem „pełniącym obowiązki”. Dziś, już
jako dyrektor, jestem zmęczony, ale szczęśliwy po tym

Scena z przedstawienia Le nozze di Figaro
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M. Czerski

Ryszard Peryt – w latach 1985-2005 reżyser Warszawskiej Opery Kameralnej (WOK);
to tu wystawił inscenizacje – jako jedyny na świecie – wszystkich utworów scenicznych
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przedstawienia te były następnie pokazywane
w autorskim kształcie przez 15 lat podczas Festiwalu Mozartowskiego w WOK,
a także na festiwalach i scenach operowych Europy, Izraela, Japonii i Libanu

W. Włoczewska
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Z Ryszardem Perytem,
wybitnym reżyserem,
dyrektorem
Polskiej Opery Królewskiej
w Warszawie,
rozmawia
Marcin Mierzejewski

Skończył się pierwszy sezon Polskiej Opery
Królewskiej, nowej sceny operowej na mapie
warszawskiej kultury. Czy udało się zrealizować
wszystkie plany?
Brutalnie i krótko powiedziałbym, że „udaje się”
amatorom. My ciężko pracowaliśmy i w tym sensie
zrealizowaliśmy wszystko, co zaplanowaliśmy,
na poziomie, który uważam za bardzo zadowalający.
Z trudem powściągam swój entuzjazm i nie jestem
w stanie wyrazić tego skromniej. Tu, na ścianach
mojego gabinetu, może pan zobaczyć plakaty z tego
sezonu: Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta,
Dziady-Widma duetu Adam Mickiewicz – Stanisław
Moniuszko, Credo Krzysztofa Pendereckiego, Hebdomas
renesansowego poety i kompozytora Sebastiana
Fabiana Klonowica, Wesele Figara Mozarta, Aleksander
i Apelles Karola Kurpińskiego, Nędza uszczęśliwiona
Macieja Kamieńskiego, Oratorium minorum – Pieśń
o Bogu ukrytym Włodka Pawlika z moim librettem
na podstawie poematu Karola Wojtyły, Pasja Józefa

Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.
I wreszcie 30 grudnia, na zakończenie roku stulecia –
mówiąc już nie tylko o tym, co nam się „udało”,
ale także o tym, co się „uda” – będziemy mieli, tym
razem na naszej scenie w teatrze w Łazienkach, premierę
Strasznego dworu Moniuszki.
W tym roku są także inne niezwykle ważne
historyczne daty – myślę, że nie tylko dla mnie,
lecz również dla każdego myślącego Polaka – jak
przypadające 16 października 40-lecie wyboru Karola
Wojtyły na papieża. Tego dnia, niedługo po rozpoczęciu
nowego sezonu, wykonamy po mszy świętej w Świątyni
Opatrzności Bożej specjalny koncert, na który już
zapraszam. Będzie to Pieśń o Bogu ukrytym. Dodam,
że wstęp na to wydarzenie jest wolny.
Mówię o tym wszystkim także dlatego, że chcę pokazać, iż Opera jako instytucja nowa nie skupiała się wyłącznie na tym, jak wypadnie jej debiutancki sezon. Mogę panu jako pierwszemu zdradzić, że mamy już plany na
kolejnych siedem lat.
Ubiegł mnie Pan, bo właśnie miałem o to zapytać.
Kiedy przygotowywałem się do rozmowy z Panem,
zaniepokoiło mnie nieco, że na stronie internetowej
Opery znalazłem repertuar tylko do końca września.
Słusznie się Pan zaniepokoił. My także się
niepokoiliśmy. Dopóki nie miałem nominacji na

Zdjęcia: M. Czerski
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pierwszym owocnym roku działalności. A wracając
jeszcze do pytania, czy się udało, to według opinii, które
do mnie docierają, „udało się” fantastycznie. W ciągu
tak krótkiego czasu zgromadziliśmy wokół Opery
stałą publiczność, ludzi, z którymi się rozpoznajemy
w teatrze i kłaniamy się sobie. Taka familijna relacja
jest według mnie czymś niezwykle cennym i wymaga
uważnego piastowania. Zresztą takie relacje panują nie
tylko między zespołem a widownią, ale także w samym
zespole, co również jest dla mnie jako dyrektora
niezmiernie ważne. „Udało się” również – cały czas
używam tego sformułowania w cudzysłowie – wypełnić
podstawowe założenia naszego dekalogosu, czyli
„dziesięciu twarzy”, które nasza Opera chce pokazywać
światu. Są to m.in. projekty: Źródła (muzyka dawna)
czy W drodze. Pokazywaliśmy nasze spektakle w wielu
miejscach poza Warszawą, m.in. Dziady-Widma
w Zielonej Górze czy Hebdomasa w Tyńcu.
Ważnym czasem jest dla nas stulecie niepodległości
Polski, które świętujemy w sposób szczególny, choć
nie ostentacyjny. I tak, inaugurowaliśmy nasze
obchody premierą Nędzy uszczęśliwionej, pierwszej
polskiej opery, której tytuł jest zarówno jednoznaczny,
jak i wieloznaczny, jeśli chodzi o to nasze stulecie.
11 listopada będzie miała miejsce światowa premiera
tego, co jest kulminacją naszych obchodów, czyli Quem
quaeritis (Visitatio Sepulchri), które zagramy w kościele

Andrzej Klimczak jako Figaro scenie z przedstawienia Le nozze di Figaro

nr 10/2018

następne lata, nic tak naprawdę nie było pewne. Teraz ta
nominacja już – na szczęście – jest. Powołanie Polskiej
Opery Królewskiej do życia miało być łodzią ratunkową
dla zespołu, który wcześniej współtworzył Warszawską
Operę Kameralną. A ja tylko dlatego zgodziłem się na
formułę zostania dyrektorem „pełniącym obowiązki”
w nowo powstałej operze – której utworzenie było
zresztą moim autorskim konceptem. Dopóki jednak
nie miałem w ręku decyzji Ministerstwa, dopóki nie
miałem potwierdzenia, że ta opera będzie miała dalszy
ciąg, a nie jest jednorocznym kołem ratunkowym dla
ludzi wyrzuconych z pracy, nie zamierzałem niczego
upubliczniać. Umowy były zawarte na jeden rok, ze mną
włącznie. Więc proszę nie być zdziwionym, że teraz,
kiedy rozmawiamy, czyli niedługo po mojej ostatecznej
nominacji, jeszcze nie ma w Internecie repertuaru na
dalsze miesiące. Sytuacja jednak się zmieniła: moja
nominacja obowiązuje do końca sierpnia 2023 r.
Jakie dalsze plany skrywa Pan zatem w szufladzie?
Zacznę od tego, że od przyszłego roku rusza pełną
parą Capella Regia, czyli nasza orkiestra instrumentów
dawnych. Jej debiut będzie miał miejsce już teraz,
w październiku, w okolicy rocznicy mszy pontyfikalnej
Jana Pawła II, kiedy to Capella zagra w bazylice
św. Krzyża Mesjasza Haendla. Kiedyś przygotowywałem
Mesjasza specjalnie dla naszego papieża, ale nie
zdążyłem. Papież umarł... Pierwszym przedstawieniem
operowym, w którym ten kameralny zespół weźmie
udział, stanie się Orfeusz Monteverdiego w mojej
reżyserii, z premierą 24 lutego na Zamku Królewskim.
Spektakl ten będzie wystawiony w ramach inauguracji
wydarzenia na skalę europejską, czyli obchodów 400-lecia Zamku Królewskiego. Wreszcie w kwietniu
w naszym teatrze odbędzie się premiera ostatniego dzieła
z triady wielkich Mozartowskich dzieł operowych, czyli
Così fan tutte.
1 czerwca, specjalnie na Dzień Dziecka, w ramach
projektu Polska Opera Królewska Familia robimy
L’enfant et les sortilèges (Dziecko i czary) Ravela.
I wreszcie na inugurację II Festiwalu przygotujemy
premierę Die Zauberflöte Mozarta w zupełnie nowej
inscenizacji – będzie to świeże spojrzenie na moje
stare przedstawienie. Premierą, która zakończy rok
2019, będzie Falstaff Verdiego, czyli pierwszy operowy
Szekspir. W kolejnych latach chcemy zrobić także Otella
i Makbeta, czyli cały tryptyk Szekspirowski Verdiego.
Panu jako pierwszemu mówię o planach, o których
nigdzie się nie przeczyta.

po prostu kolejna instytucja kultury, jakich mamy dziś,
Bogu dzięki, w stolicy wiele. Nie spytał pan na przykład,
dlaczego scena ta nazywa się tak, a nie inaczej – Polska
Opera Królewska.
Jeszcze nie zdążyłem zadać tego pytania…
No to ja już panu na nie odpowiadam. Powstanie Opery
Królewskiej nawiązuje do konkretnej sytuacji, która
miała miejsce w Warszawie w roku 1637. Wówczas to
Władysław IV Waza, król Polski, zbudował u siebie
w domu, czyli na Zamku Królewskim, z miłości do
swojej ukochanej żony Cecylii – operę. I była to nie
tylko pierwsza opera w Polsce, ale także – o czym
wiedzą i pamiętają tylko niektórzy – pierwsza stała
opera w całej Europie! A co za tym idzie, także na
świecie. Ten fakt pozostaje mało znany – mimo
całej swej sensacyjności. Oczywiście istniały już
wcześniej sceny operowe – zwane po włosku stagione
(opera jest wynalazkiem włoskim) – na których
grano przedstawienia, ale sezonowo, na zasadzie
improwizowanego przedsięwzięcia i tylko przez jakiś
czas. Stały repertuar i stały budynek teatru operowego
to polski koncept. I polska była realizacja tego konceptu.
Ja sam zajmuję się operą od bardzo dawna, bo od
50 lat, a pewnie od 40 miałem w głowie, aby nawiązać
do wspaniałej polskiej XVII-wiecznej tradycji
i założyć, najlepiej w warszawskich Łazienkach,
Andrzej Klimczak w scenie z przedstawienia
Don Giovanni

Uspokoił mnie Pan. Bo jednak dla każdej
opery podstawą działalności są zwykle
tzw. przedstawienia repertuarowe.
Zgadzam się. Ale proszę pamiętać, że ma Pan też do
czynienia z operą wyjątkową, nierutynową. To nie jest
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operę – Polską Operę Królewską, w której będzie się
grało Mozarta. Ta myśl pojawiła się, kiedy jeszcze
debiutowałem jako reżyser operowy, przygotowując
w Słupsku wraz z moim wieloletnim przyjacielem
dyrygentem Grzegorzem Nowakiem operę Mozarta
zatytułowaną – nomen omen – Dyrektor opery. I wtedy,
po premierze, przy małej wódeczce, powiedziałem
do towarzystwa: „Słuchajcie, Mozart to jest chleb,
który będę jadł przez całe życie”. I dodałem: „Zróbmy
w Warszawie w Łazienkach Operę Królewską”. Lata
mijały, a pomysł siedział w głowie – rozmawiałem
o nim z kilkoma dyrektorami najlepszych oper
w Polsce. Wszyscy słuchali mnie, kiwając głowami,
że „owszem, bardzo to interesujące”. Tylko że nic z tego
potem nie wynikało. I dopiero po latach premier Piotr
Gliński zaprosił mnie do siebie i zadał pytanie: „Panie
profesorze, czy ma pan jakiś pomysł, co zrobić z ludźmi
wyrzuconymi z Opery Kameralnej?”. Opowiedziałem
o moim pomyśle. A premier jako pierwszy tę ideę
podjął – entuzjastycznie! – i już trzy miesiące później
wymarzona Polska Opera Królewska stała się faktem.

M. Czerski
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Marta Boberska
i Robert Gierlach
w scenie
z przedstawienia
Don Giovanni

Chcę, aby ta scena nawiązywała do pięknych i mało
znanych warszawskich tradycji nie tylko nazwą, ale żeby
była w niej obecna tamta dawna królewskość, rozumiana
jako służba europejskim wartościom, owej sokratejskiej
triadzie – Prawdzie, Dobru, Pięknu. Wracamy na
przykład z muzyką do kościołów i do żywej liturgii,
wykonując Requiem Mozarta nie w formie koncertu,
ale jako immanentną część mszy żałobnej. Nie ma chyba
drugiej opery, która tak traktuje muzykę sakralną.
Można się spotkać z opinią, że muzyka operowa,
podobnie jak filharmoniczna, nie ma w Polsce tak
dobrze przygotowanej publiczności jak na przykład
w krajach niemieckojęzycznych. Czy Pana
zdaniem, biorąc to pod uwagę, trzy sceny operowe
w Warszawie to nie będzie pewien zbytek?
To przede wszystkim nie jest pytanie do mnie, tylko do
publiczności. Martwi mnie, oczywiście, że nie ma u nas
tego, co opisywał w swoich książkach na przykład Tomasz
Mann – nie ma tradycji muzykowania domowego, która
w Niemczech jest tak przemożna. Ale to była domena
zasobnego mieszczaństwa, którego w Polsce brakowało.
U nas miało miejsce powstanie za powstaniem,
okupacja, nie było ojczyzny. Funkcjonowały
domowe śpiewniki Moniuszki. Ale nie grało się po
domach kwartetów Mozarta i Beethovena, nawet
po amatorsku, tak jak bywało w Niemczech czy
w Austrii. A właściwie zwłaszcza po amatorsku,
bo amatori dilettanti, jak mówili o sobie twórcy
Cameraty Fiorentiny, u zarania opery znaczyło:
miłośnicy i smakosze. Dzisiejsza pejoratywna
konotacja słowa amator z kimś, kto się „nie zna”,
jest wtórna i de facto niewłaściwa, bo słowo to
znaczy: miłośnik. Więc w tym sensie miłośników
opery, zwłaszcza opery, w której jeszcze nie
zaistniała toksyna barbarzyństwa, u nas na
szczęście nie brakuje.
Co ma Pan na myśli, mówiąc o „toksynie
barbarzyństwa”?
Ja niechętnie o takich rzeczach mówię. Proszę
czasem przyjrzeć się temu, co się pokazuje
na przykład w muzycznej telewizji Mezzo.
Można tam było niedawno zobaczyć Don
Giovanniego w interpretacji jednego z wybitnych
polskich reżyserów, w której Donna Anna
śpiewa wspaniałą koloraturową arię, onanizując
się. To jest ta współczesna „ekspresja”, którą ja
nazywam właśnie barbarzyństwem! Dodam,
że rzecz działa się w operze w Brukseli,
w centrum Europy, także kulturalnym.
Na tego typu inscenizacje znajdują się tam
pieniądze, i to niemałe, i jest na nie, niestety,
miejsce w europejskiej telewizji. Nasza Opera
jest unikatowa pod tym właśnie względem,
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że robimy w niej przedstawienia w sposób tradycyjny
i pokazujemy autorów, a nie siebie samych – ja tego
pilnuję, nawet wtedy, kiedy sam reżyseruję. Kiedy
wystawiam operę Mozarta, to robię to z partytury,
a nie z libretta, jak to jest dziś w modzie. I nie ze
słuchawek – a z nut. Bo robiąc operę, czyta się najpierw
bardzo uważnie partyturę – i próbuje się tę partyturę
wcielić. Duch, który skrywa się pod postacią partytury
operowej, jak każdy byt duchowy cierpi na nostalgię
za inkarnacją. Dobre przedstawienie operowe to
jest wcielona partytura. To właśnie partytura jest
tekstem muzycznym i bazą teatru operowego, a nie
libretto. Jest to temat na długą i zasadniczą rozmowę –
o barbarzyństwie w kulturze i o atrakcji, która niszczy
kreację, ale nie wiem nawet, czy mam ochotę o tym
rozmawiać. Podsumuję jednym zdaniem: prymat
atrakcji nad kreacją to grzech pierworodny w kulturze.
Jak ocenia Pan budynek Teatru Królewskiego
w Łazienkach? Czy to dobre miejsce dla opery?
Powiedziałbym, że to miejsce świetne – jest jak dom,
który trzeba traktować z szacunkiem i miłością. Ja
zresztą od dawna jestem zakochany w tym wnętrzu –
można powiedzieć, że to było zakochanie „od
pierwszego wejścia”. Dlatego traktuję możliwość
pracy w Teatrze Królewskim, zwanym też
Stanisławowskim, jako cudowny dar. Wcześniej ten
budynek był wykorzystywany do różnego rodzaju
imprez, także typu komercyjnego. Sporadycznie
tylko zdarzały się przedstawienia, m.in. Festiwal
Oper Barokowych. Kiedy premier Gliński poruszył
w rozmowie ze mną kwestię siedziby, powiedziałem,
zgodnie z prawdą historyczną, że siedziby nie ma –
bo spłonęła. Teatr operowy istniejący od XVI w.
na Zamku Królewskim – czyli pierwsza stała scena
operowa świata – mieścił się w południowej części
rezydencji, prawdopodobnie tam, gdzie później
powstał pałac Pod Blachą. Ta część spłonęła
w 1756 r.
Mamy dziś za to jeden z zaledwie kilku teatrów
w Europie, który od czasów króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego pozostał nietknięty. Jest to zabytek
niebywałej klasy. Oczywiście w związku z tym –
oraz dlatego, że Unia Europejska dała pieniądze na
rekonstrukcję i konserwację – wszyscy w Łazienkach
chuchają i dmuchają na ten obiekt. A kiedy okazało
się, że my mamy się doń wprowadzić, dało się słyszeć
pełne przerażenia głosy, że „wejdą i zadepczą”. Ale
relacje są coraz lepsze, powoli się zaprzyjaźniamy,
a dyrektor Muzeum Łazienek Królewskich, Zbigniew
Wawer, którego bardzo cenię i szanuję, sam mówi
o tym, jak ważne jest przywrócenie budynkowi
teatru pierwotnej funkcji. Obecnie jest to żyjący
teatr operowy, a nie muzeum, w którym pokazuje się
turystom pustą scenę. I to jest wartość.

A jak teatr spełnia oczekiwania realizatorów?
Wiadomo, że muszą się oni liczyć z różnymi
ograniczeniami technicznymi w tym budynku.
Ja pytam odwrotnie: czy ja – jako inscenizator – potrafię
spełnić oczekiwania tego miejsca? I tę scenę właśnie
za to kocham, ona sama definiuje moją ekspresję jako
reżysera. A może pan zaufać moim słowom, bo mówi
to ktoś, kto robił przedstawienia w wielu miejscach
na świecie, ze słynnym teatrem La Fenice w Wenecji
włącznie. Jest to genialne miejsce, w oazie zieleni – teatr
na 200 osób, z niewygodnymi siedzeniami, bo takie wtedy
były. Miejsca nienumerowane, bo nie trzeba było ich
numerować, bez nowoczesnego oświetlenia, bo oświetlało
się go świecami. I w to się trzeba wkomponować – a nie
urządzać dawną architekturę po swojemu.
U Norwida jest takie zdanie: „Bo kto ruinę trąca,
ten pryncypium trąca”. To znaczy, że coś ważnego
zadeptujemy, przechodząc mimo nad tym, co wydaje się
już niepotrzebne i prawie nieżywe. Bo przecież można
to zburzyć i zbudować coś nowego. I to się dzieje na
naszych oczach w Europie. Z burzeniem kościołów
albo zamienianiem ich na dyskoteki włącznie, bo już są
„niepotrzebne”. To jest właśnie owo myślenie o atrakcji,
bez trudu podjęcia pewnego namysłu – czy naprawdę
to jest już niepotrzebne? My chcemy iść w odwrotnym
kierunku – i pewnie także dlatego tak dobrze czujemy
się w zabytkowym budynku.
A wracając do pytania: ja chcę robić p r z e d s t aw i e n i a, a nie spektakle. Czyli „przedstawiać” coś,
co jest ważniejsze aniżeli ja sam. Kiedy patrzy pan przez
okno, kiedy świeci słońce, a okno jest czyste, to widzi pan,
co jest za oknem. Ale kiedy okno jest brudne, to widzi pan
brudne okno. Tak też jest z przedstawieniami operowymi.
Kiedy reżyser skupia uwagę na sobie, to nie widać tego,
co jest właściwym przesłaniem i co jest dużo, ciekawsze –
i co powinno być widziane p o p r z e z przedstawienie.
W tym sensie chciałbym, aby Polska Opera Królewska
była miejscem pokazującym ikony sztuki operowej, przy
jednoczesnym uszanowaniu tych „kłopotów”, jakie scena
w Łazienkach za sobą niesie. Nie ma odpowiedniego
światła – to trzeba pokombinować. Nie da się postawić
jakiejś dekoracji – w porządku, wymyślmy coś innego.
W XVIII w. stosowano w operze periakty, czyli
obrotowe obiekty, które pozwalały na magiczne zmiany
dekoracji – za jednym obrotem periaktów las zmieniał
się w piekielne płomienie, rajski ogród we wzburzone
morze, a z tyłu sceny były malowane horyzonty, zwane
prospektami, które podnosząc się, odsłaniały następny
obraz i kontekst kolejnej sceny. I ja także używam
prospektu, inscenizując opery, tylko zamiast malunku
pojawiają się na nim projekcje. Ktoś mógłby rzec,
że te warunki wymuszają, a ja powiem – przywołują
zapomnianą dziś wartość prostoty i ascezy w teatrze.
A one, wbrew pozorom, dają przedstawieniu siłę:
Prawdy, Dobra i Piękna.
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Członkowie komisji Zarządu Głównego TPW
wskazali z kolei 17 laureatów w sześciu kategoriach: Balkony, loggie i okna, Ogródki przydomowe,
Budynki i tereny ogólnodostępne, Osiedla mieszkaniowe, Inne formy zieleni miejskiej oraz Mister Kwiatów.
W tym roku nagrodę specjalną w kategorii Najpiękniejszy balkon wręczył magazyn „Moje Mieszkanie” – Joannie Kasprzak.

Anna wrońska, nagrodzona w kategorii Sąsiedzi

Nagrodzeni przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w tegorocznej edycji konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni

Kwietna rewia
Jan i nadine bandurscy – Nagroda im. stefana starzyńskiego

Konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni to również doskonały przykład owocnej współpracy Miasta Stołecznego
Warszawy i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. To dzięki
wsparciu Miasta i ogromnemu zaangażowaniu oraz pasji
społeczników z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy nasz
wspólny konkurs z każdym rokiem rozkwita.

Nagrodzeni PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY:
50

Beata Michalec

W

teatrze Morskie Oko w Warszawie pojawiła się
w 1929 r. nowa rewia – Warszawa w kwiatach. Jeszcze
w tym samym roku zagrano ją ponad 115 razy. Na deskach teatru po raz pierwszy zabrzmiały wówczas
dźwięki śpiewanej do dziś piosenki Tango milonga, którą wykonała publicznie 7 marca 1929 r. znana aktorka i śpiewaczka Stanisława Nowicka. Muzykę do tego
utworu skomponował Jerzy Petersburski, a słowa napisał
Andrzej Włast. Wielki sukces odniosła również piosenka On nie powróci w wykonaniu Eugeniusza Bodo, której autorami byli Andrzej Włast i Henryk Wars. Czarującym finałem rewii Warszawa w kwiatach w teatrze
Morskie Oko była piosenka Gdy zakwitną bzy, autorstwa
Artura Golda i Andrzeja Własta, w aranżacji Henryka
Warsa. W rewii można było podziwiać Lodę Halamę,
Eugeniusza Bodo, Władysława Waltera, Ludwika Sempolińskiego i Tadeusza Olszę.
W związku z przypadającym na 2018 r. jubileuszem –
35. edycją konkursu Warszawa w kwiatach i zieleni –
Jan Emilian Młynarski z zespołem przygotował repertuar nawiązujący do przedwojennej rewii Warszawa
w kwiatach. Program miał premierę 16 września 2018 r.
w amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w parku Sowińskiego z okazji finału jubileuszowej edycji konkursu
Warszawa w kwiatach i zieleni.

Powodzenie konkursu, którego pomysłodawcą był prezydent Stefan Starzyński, nie słabnie. Wśród uczestników tegorocznej edycji znalazły się zarówno osoby, które przystąpiły do konkursu po raz pierwszy, jak i ci, dla
których konkurs stanowi już rodzinną tradycję. Spośród
kilkuset zgłoszeń wyłoniono laureatów w trzech głównych kategoriach: Człowiek, Firma i instytucja oraz Sąsiedzi. Jak co roku przyznano też Nagrody im. Stefana
Starzyńskiego. Wyróżnienia w sześciu kategoriach przyznał także Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Dodatkowo, za całościowe ukwiecenie budynku,
wytypowany został Mister Kwiatów.
Osoby nagrodzone w trzech głównych kategoriach:
Człowiek: Krzysztof Bachorzewski, (Ursynów), Wiesława
i Edmund Więckowscy (Ursus), Maria Pietroff (Targówek); Sąsiedzi: Anna Wrońska i Halina Szczypka
(Ursynów), Monika Jargot-Kędzierska, Jagoda Banach,
Krystyna Gott (Saska Kępa), Firma i instytucja: Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (Wola), parafia
Niepokalanego Poczęcia NMP (Bielany), Muzeum Powstania Warszawskiego (Wola).
Nagrody im. Stefana Starzyńskiego, za wieloletnie
kultywowanie tradycji konkursu, wręczono: Zygmuntowi Gasiukowi (Żoliborz), Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie (Wilanów), Janowi i Nadine Bandurskim
(Saska Kępa) oraz Muzeum Więzienia Pawiak (Wola).
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w kategorii Balkony, loggie i okna:

* Katarzyna i Jerzy Czerwonkowie, ul. Częstochowska 3A
(Ochota)
* Anna Plewińska i Grażyna Mielniczuk, pl. Mirowski 14
(Śródmieście)
* Julia Zaręba, ul. Emanuela Szafarczyka 1 (Wola)

w kategorii Budynki i tereny
ogólnodostępne:
* park Franciszka Adolfa Achera i ukwiecone ronda na terenie

Ursusa (Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)
* Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Jana Sebastiana Bacha 15 (Mokotów)
* skwer Duśki Trafankowskiej na terenie Śródmieścia (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy)

w kategorii Inne formy zieleni miejskiej:

* Przedszkole nr 283, ul. Puszczyka 6 (Ursynów)
* Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów,
ul. Barska 4 (Ochota)
* ogródek hortiterapeutyczny na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPW „Helenów”, ul. Hafciarska 80/86
(Wawer) (LOVE LANDSCAPE PRODUCTIONS Jadwiga
Valkov i Aleksandra Pawelska)

w kategorii Ogródki przydomowe:

* Bogumiła Ciołek, ul. Chodecka 10 (Targówek)
* Mariusz Ostrowski, ul. Oskara Sosnowskiego 2 (Ursynów)
* Ewa i Antoni Celińscy, ul. Królowej Bony 47 (Ursus)

w kategorii Osiedla mieszkaniowe:

* Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Dzieci Warszawy 25A/25B
(Ursus)
* Wspólnota Mieszkaniowa „OAZA”, ul. Białobrzeska 15
(Ochota)
* Wspólnota Mieszkaniowa „Merkury”, ul. Bohaterów Września 3 (Ochota)

w kategorii Mister Kwiatów za całościowe
ukwiecenie budynku:

* Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” za
ukwiecanie terenów wspólnot mieszkaniowych: ul. Cynamonowa 2, ul. Jastrzębowskiego 24, al. KEN  86/88,
al. KEN 90/92, al. KEN 94, al. KEN 96, ul. Nowoursynowska 151, „Pod Brzozami I”, „Pod Brzozami II”, Ursynów „Pod
Koroną”, „Zielony Nugat I”, „Zielony Nugat II”, „Zielony Nugat III”, „Zielony Nugat IV”

Nagroda Specjalna Warszawska przypadła:
* Ewie Pietrzak, ul. Renesansowa 17 (Bielany)

dr Beata Michalec – prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
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O zwycięstwo w konkursie
Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba walczyła w tym roku rekordowa liczba 94 wystaw,
projektów i wydawnictw. Główną
nagrodę w kategorii wystaw zorganizowanych przez większe muzea
zdobyła ekspozycja Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa
i jego odkrywca Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, które zostało też nagrodzone za
projekt edukacyjny Pieniądz to nie
wszystko. Najstarsze środki płatnicze
na terenach Polski – lekcje muzealne. Nagrodzono również wystawy
Ludowe stradivariusy w Muzeum
Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, a trzecim
miejscem podzieliły się Muzeum
Sztuki Współczesnej Elektrownia
w Radomiu za wystawę Od Malewicza do Strzemińskiego i Muzeum
Narodowe w Warszawie za Galerię
Wzornictwa Polskiego. W kategorii mniejszych muzeów zwyciężyło Muzeum Lniarstwa im. Filipa
de Girarda w Żyrardowie (nagrodzone również w kategorii projektów edukacyjnych), Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
(o placówce piszemy na s. 60-62)
i Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Warszawie.
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego zaprasza na wystawę prac Józefa Wilkonia pt. Ręczna robota. Prezentacja w ramach
cyklu Mistrzowie ilustracji ukazuje różne techniki i sposoby pracy
artysty. Wśród dzieł znalazły się
ilustracje do tekstów innych autorów, ale i do twórczości literackiej
samego Wilkonia, rysunki, rzeźby, a nawet dużych rozmiarów
tkanina – gobelin z kompozycją.
Wszystkie prezentowane rysunki,
projekty i wydawnictwa pochodzą z kolekcji artysty. Współorganizatorem wystawy jest Fundacja
„Arka” im. Józefa Wilkonia.
23 listopada o godz. 19.30 w Sali Moniuszki Opery Narodowej odbędzie się uroczysty koncert z okazji
85-lecia Krzysztofa Pendereckiego.

Warszawa buduje w Kijowie

Polska i Litwa – wspólne świętowanie

Warszawa w budowie to festiwal organizowany corocznie od 2009 r. przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy. Jest poświęcony zagadnieniom designu, architektury i przestrzeni publicznej, badaniu procesów warunkujących zarówno
miejskie krajobrazy, jak i ich tkankę społeczną. W tym roku wystawa festiwalowa jest
próbą przyjrzenia się idei sąsiedztwa przede wszystkim z perspektywy ukraińskiej.
Kuratorzy z Centrum Badań nad Kulturą Wizualną w Kijowie starają się uchwycić
obraz dzisiejszych relacji na linii Warszawa-Kijów z punktu widzenia Europy Wschodniej. Według badań przybysze ze Wschodu stanowią do 10 procent obecnej populacji
Warszawy – coraz częściej stają się zatem naszymi sąsiadami, a to buduje szansę na
stworzenie nowych obrazów wzajemnych relacji. W tej perspektywie festiwal Warszawa w budowie jest próbą uchwycenia aktualności, w której należy poszukiwać nowych punktów odniesień, a unikać klisz myślowych zorientowanych na rozliczanie
historii sprzed kilkudziesięciu lat.

Niepodległa w sztuce

D

S

ziesiąta edycja festiwalu Warszawa w budowie odbywa się równocześnie w Warszawie i Kijowie. Warszawska wystawa ma w tym roku miejsce w dawnym pawilonie Cepelii na zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. Ekspozycję można
zwiedzać do 11 listopada 2018 r.

tulecie odzyskania niepodległości obchodzone w 2018 r. przez Polskę i Litwę dało początek współpracy środowisk artystycznych obu tych krajów. Współcześni polscy i litewscy artyści spotkają się na wystawie poddającej refleksji wspólną
przyszłość. Wynikiem ich pracy jest wystawa Czekając na kolejne nadejście, która potrwa od 25 października 2018 do 27 stycznia 2019 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Artyści z obu państw zadają pytania o to, jak
myśleć o przyszłości i czy jest ona
w ogóle możliwa w obecnych warunkach. Każdy z artystów zmaga się ze złożonością i niepewnością aktualnej rzeczywistości,
tworząc swoje specyficzne języki,
idiomy, soczewki, sieci i taktyki.
Projekt jest współorganizowany
przez Instytut Adama Mickiewicza jako część międzynarodowego programu kulturalnego Polska
100, towarzyszącego setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dofinansowano
ze środków MKiDN w ramach
Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2021.

O

Żołnierz królowej Madagaskaru

W

Teatrze Polskim na Dużej Scenie 25 października odbędzie się premiera spektaklu Żołnierz królowej Madagaskaru. To opowieść
o przedwojennej Warszawie ukazana w formie „wesołej przygody ze śpiewami i tańcami”. W 1936 r.
Julian Tuwim opracował na nowo popularną farsę
Stanisława Dobrzańskiego, uzupełniając ją dodatkowymi scenami i kupletami. Odświeżona komedia okazała się jednym z największych sukcesów
Irena Kwiatkowska
przedwojennego teatru muzycznego. Dwukrotnie
trafiła na ekran, w tym w 1939 r. w reżyserii Jerzego Zarzyckiego z udziałem Mieczysławy Ćwiklińskiej, Ludwika Sempolińskiego i Michała Znicza. Do przezabawnej farsy reżyser powrócił po wojnie, w 1958 r., tym razem z udziałem takich tuzów
aktorskich, jak: Irena Kwiatkowska, Tadeusz Fijewski, Ignacy Gogolewski, Andrzej
Szczepkowski, Jarema Stępowski, Barbara Kwiatkowska i Jadwiga Barańska. Reżyserem spektaklu w Teatrze Polskim jest Krzysztof Jasiński, założyciel i wieloletni dyrektor krakowskiego teatru STU, który w Teatrze Polskim wystawił już wcześniej
Zemstę Aleksandra Fredy i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W nagraniu muzyki do
spektaklu udział wzięła Orkiestra Sinfonia Viva. W rolach głównych m.in. Zbigniew
Zamachowski i Joanna Trzepiecińska.
nr 10/2018
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Notatnik warszawski

d 26 października 2018 do 17 marca 2019 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentowana będzie – w ramach projektu 3 × Niepodległa – wystawa Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918. Głównym założeniem ekspozycji
jest skonfrontowanie artystycznych przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki
u progu odrodzonego państwa.
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego,
Witolda Wojtkiewicza i wielu innych artystów. Zobaczymy obraz wojny i walki o niepodległość Polski, w tym jej
głównych aktorów, uwiecznionych na obrazach i w portretach Wojciecha Kossaka, Władysława Wankiego, Leopolda Gottlieba. Panoramie symboli patriotycznych towarzyszyć będzie bogata prezentacja grafiki użytkowej
odradzającej się i odrodzonej Rzeczypospolitej: plakatów, znaczków i ulotek, dobitnych świadectw masowych
ruchów patriotycznych i solidarnościowych na terenach
zamieszkanych przez Polaków.
Osobna część wystawy poświęcona będzie wojnie
polsko-bolszewickiej i jej obrazowi w sztuce oraz grafice
propagandowej. Silnie zarysowane zostaną wątki legionowe, postać Józefa Piłsudskiego, a także motywy batalistyczne. Tematem zamykającym ekspozycję będzie
powstanie sejmu. Kilkuset obrazom, rzeźbom i grafikom
towarzyszyć będą liczne dokumenty życia społecznego
i fotografie.
Dodatkiem do wystawy jest katalog zawierający reprodukcje wszystkich wystawionych prac oraz teksty wprowadzające do prezentowanej problematyki.
Marian Wawrzeniecki Wisielcy
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Od 26 do 28 października
w klubie Stodoła przy ul. Batorego
10 trwać będzie festiwal Jazz Jamboree. W całej swojej 60-letniej
historii festiwal ten gościł prawie
wszystkich najwybitniejszych muzyków jazzowych z całego świata.
W tym roku Jazz Jamboree ma być
„przekazany” młodemu pokoleniu.
20 października w Studiu
Muzycznym Polskiego Radia
im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7
odbędzie się koncert finałowy festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej.
Konkurs wokalny na interpretację
piosenki Agnieszki Osieckiej jest
organizowany nieprzerwanie od
1997 r. Od 2018 r. głównym organizatorem konkursu wraz z Fundacją Okularnicy jest Teatr Nowy
w Poznaniu – to w jego progach odbędzie się wręczenie nagród.
3 listopada o godz. 19.30 odbędzie się w Stodole koncert Katarzyny Nosowskiej – solistki zespołu Hey, autorki książki A ja żem jej
powiedziała, zainspirowanej Instagramem. Nowa płyta Nosowskiej
zaskakuje elektryzującymi, mocnymi dźwiękami i zupełnie nowym obrazem artystki.
24 listopada na scenie Studio
w Teatrze Narodowym będzie miała miejsce premiera spektaklu Kilka
dziewczyn amerykańskiego dramatopisarza i scenarzysty Neila LaBute’a w reżyserii Bożeny Suchockiej.
W przedstawieniu zobaczymy Annę Grycewicz, Beatę Ścibakównę
i Grzegorza Małeckiego. Spektakl
realizowany jest w ramach 3. edycji Festiwalu Sztuki i Społeczności
Miasto Szczęśliwe.
Fundacja Obserwatorium
w partnerstwie z Muzeum Sztuki
Nowoczesnej realizuje projekt Neonowe opowieści, który ma przybliżyć
warszawiakom historię i przyszłość
neonowych reklam w stolicy. W ramach projektu organizatorzy proponują cykl warsztatów dla odbiorców w każdym wieku. Najbliższe
warsztaty odbędą się w terminach:
28.10, 11.11 i 25.11 – każdorazowo
w godz. 12.30-14.

Nie lawiruj, płyń prosto pod wiatr

Muzyka organowa

O

d 2 września do 21 października 2018 r.
trwa 19. Warszawski Festiwal Organowy
Organy Śródmieścia. Powołany w 2000 r. z inicjatywy warszawskiego organisty Przemysława
Kapituły, odbywa się corocznie w kolejne niedziele września i października w różnych kościołach
na terenie Śródmieścia wyposażonych w koncertowe organy. W ciągu ostatnich stuleci wzniesiono w śródmiejskich i warszawskich świątyniach
kilkadziesiąt różnego typu organów piszczałkowych. Są to instrumenty niejednokrotnie bar- Organy w kościele św. Anny
dzo różniące się od siebie, choć ich konstrukcja i możliwości brzmieniowe często
umykają uwadze przeciętnego słuchacza. Do „ekstraklasy koncertowej” zaliczane
są organy w archikatedrze św. Jana, w katedrze polowej – z XVIII w. czy organy
w nawie głównej kościoła św. Marcina. Wydarzenie zaliczane jest do najpoważniejszych i najbardziej interesujących polskich festiwali organowych. Program każdego
recitalu dopasowany jest do specyfiki konkretnego instrumentu. Koncerty poprzedza komentarz z informacją dotyczącą historii i budowy organów. Festiwal wspiera
finansowo Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście.

Tomasz Miłkowski

T

o ostatnie słowa Witolda Gombrowicza, jakie padają
w sztuce Macieja Wojtyszki Deprawator. Niczym rodzaj przesłania skierowanego do artystów (i nie tylko). Wojtyszko – reżyser, dramaturg, autor książek dla dzieci – lubi
pisać o artystach, o pisarzach, by wspomnieć takie smakowite dramaty, jak: Bułhakow, Chryje z Polską, czyli rzecz
o Stanisławie Wyspiańskim, Kraina kłamczuchów (o Petrarce i Boccacciu), Całe życie głupi (o Bałuckim). Napisał wcześniej inną sztukę, w której w roli głównej obsadził Gombrowicza – Dowód na istnienie drugiego, która przed trzema
laty była wystawiana w Teatrze Narodowym. Notowałem
wówczas w STOLICY: „Świetnie napisana sztuka, błyskotliwy zapis spotkań Witolda Gombrowicza i Sławomira
Mrożka, zakotwiczony w realiach, choć zrekonstruowany
mocą wyobraźni”.
W Deprawatorze partnerem Gombrowicza jest Czesław Miłosz, w tle pojawia się nadto Zbigniew Herbert.
Rzecz została zainspirowana przez Ritę Gombrowicz –
opowieścią o spotkaniach tych dwóch gigantów literatury – a autora sztuki przypilnował Janusz Majcherek,
który wzbudził jego zainteresowanie tematem. Wojtyszko, jak zawsze w swoich rekonstrukcjach prawdziwych
lub fikcyjnych spotkań artystów (i tego, co z nich wynikło), korzysta z dostępnych dokumentów i wspomnień,
ale ostateczny kształt wiedzionych rozmów podpowiada mu wyobraźnia i... próby z aktorami, podczas których
tekst wzbogaca się o rozmaite detale. Tak było i w tym
wypadku; do tekstu sztuki weszło m.in. znane powiedzenie Magdy Zawadzkiej, która zwykła odpowiadać
na komplementy: „Cóż winien kwiat, że pachnie”.

O znaczeniu pomników

O

d 11 listopada 2018 do 7 kwietnia 2019 r. w Muzeum Rzeźby im. Xawerego
Dunikowskiego w Królikarni będzie można oglądać wystawę Pomniki Europy Środkowo-Wschodniej 1918-2018. Celem projektu jest zrozumienie oraz opisanie
znaczenia procesów, jakim podlegają pomniki w kontekście wolnościowych i solidarnościowych dążeń społeczeństw. To próba oceny, czy z perspektywy relatywnej
wspólnoty doświadczeń Polski i innych środkowoeuropejskich krajów postsocjalistycznych oraz bogactwa aktywności związanych z upamiętnianiem można mówić
o podobieństwach form, logiki i dynamiki losów pomników. Projekt umożliwi
nie tylko lepsze zrozumienie historycznej roli pomników w budowaniu poczucia
wspólnoty obywatelskiej Polaków, ale także sformułuje racjonalne kryteria i podstawy do dyskusji o wartościach historycznych i estetycznych przy czekających nas
konsultacjach społecznych na temat dalszych losów pomników niechcianych oraz
coraz częściej pojawiających się inicjatywach wznoszenia nowych monumentów.

Trzeba niezwykłego talentu i umiejętności rozkładania
akcentów, aby – nie stroniąc od słabostek wielkich artystów, kabotyństwa Gombrowicza i skłonności do butelki
Miłosza – ukazać ich zawiłą przyjaźń. Nie tylko dowcipnie, ale z należną uwagą dla intelektualistów, którzy potrafili mierzyć się z prawdą o własnym narodzie. Na ich
tle irytująco prezentuje się Herbert; wtedy poeta młody,
ale już świetny, mający jednak problem z dystansem do
narodowej tromtadracji.
Powstał nie tylko dobry, mądry i błyskotliwy tekst,
ale powstało też doskonale zagrane przedstawienie, w którym błyszczą Andrzej Seweryn (Gombrowicz jak żywy)
i Wojciech Malajkat (jako Miłosz bez koturnów), mierzący się ze sobą na argumenty, i ten trzeci, dochodzący – Paweł Krucz (Herbert w walce na miny) – który Gombrowicza odrzuca, ale pozostaje pod jego wpływem, jak wszyscy
polscy artyści.
W obsadzie znakomite aktorki: Grażyna Barszczewska jako Janina Miłosz, Magdalena Zawadzka jako Iza
de Neyman, Anna Cieślak jako Rita Labrosse, a w roli,
jak to powiada Gombrowicz, „sługi,” Katarzyna Skarżanka. Bezbłędnemu rysunkowi postaci towarzyszy sugestywna ilustracja muzyczna Piotra Mossa i funkcjonalna scenografia Pawła Dobrzyckiego. Słowem – spektakl nie do
przechwalenia: dwie godziny z okładem pobudzające do
śmiechu i myślenia na scenie kameralnej Teatru Polskiego
w Warszawie.
Deprawator Macieja Wojtyszki w reżyserii autora, Scena Kameralna
Teatru Polskiego w Warszawie, prapremiera 28 września 2018 r.

Od lewej: Wojciech Malajkat, Grażyna Barszczewska i Paweł Krucz

Andrzej Seweryn

M. Ankiersztejn
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Aktor, reżyser, profesor, rektor…

Pisze książki, teksty satyryczne, scenariusze do widowisk przez siebie reżyserowanych
i mało kto wie, że jest pomysłodawcą fantastycznych piosenkowych kreacji aktorskich.
Z Andrzejem Strzeleckim rozmawia Ewa Sośnicka-Wojciechowska
Łomnickiego (mieszkał wtedy przy Piwnej), Jeremiego
Przyborę i wielu innych. Ale dla mnie „królem Starówki”
był Zbigniew Lengren [satyryk, grafik i rysownik – red.],
a to dlatego, że jako jeden z pierwszych miał w domu
telewizor. Przyjaźniłem się z jego córką, Kaśką –
w szkole siedzieliśmy w jednej ławce, co było wtedy
ewenementem – i często wpadałem do Lengrenów, żeby
wpatrywać się w telewizyjny ekran, cokolwiek tam było.

56
Czy mógłby Pan opowiedzieć o swojej Warszawie?
Jestem rodowitym warszawiakiem, moją dzielnicą
było najpierw, od 1954 r., Stare Miasto. Miałem dwa
lata, kiedy rodzice wprowadzili się do mieszkania przy
Nowomiejskiej. Do szkoły podstawowej chodziłem na
Zakroczymską, potem na Konwiktorską. Biegałem po
murach Barbakanu, a najciekawsze były dla nas ruiny
Zamku Królewskiego. Chodziliśmy tam m.in. po to,
aby bronić baszty – zabierałem z sobą pokrywę od kotła,
wdrapywaliśmy się na górę baszty i broniliśmy jej przed
inną grupą chłopców – chyba z Podwala – którzy z dołu
rzucali w nas kamieniami. To, że nie zdarzyło się tam
jakieś nieszczęście, to cud.
Zapewne widywał Pan plac Teatralny bez Teatru
Wielkiego?
Tak, ale nie pamiętam, co tam było. Natomiast po latach
uświadomiłem sobie, że w pobliżu mojej ulicy mieszkało
wielu znanych ludzi, których mijałem na co dzień.
Na mojej klatce mieszkał malarz i grafik Bronisław Linke,
Marian Łącz (jedyny aktor, który zagrał w reprezentacji
Polski w piłkę nożną), a przy naszym podwórku
mieszkali: Kazimierz Brandys, Janusz Minkiewicz
i Janusz Morgenstern (on nad sklepem rybnym). Na ulicy
widywałem Kazimierza Rudzkiego, Jana Świderskiego,
Ignacego Gogolewskiego, Tadeusza Kubiaka, Tadeusza

Pana Starówka to raczej ludzie, nie budynki...
Może nie aż tak, bo na przykład, będąc już uczniem
liceum im. Mikołaja Reja, napisałem pracę na temat
etapów odbudowy Teatru Wielkiego i kiedy naprzeciwko
tego teatru „wyrósł” – nie wiem kiedy – ciąg kolorowych
budynków zasiedlonych przez banki, pomyślałem
w pierwszej chwili, że to jest jakaś dekoracja filmowa
(śmiech). Generalnie dla mnie wtedy Warszawa to
była Starówka. Tylko przez chwilę, kiedy moi rodzice
dziennikarze wyjechali służbowo za granicę, mieszkałem
na Mokotowie, przy Tynieckiej, i trolejbusem dojeżdżałem
do mojego liceum. W tym czasie dopadł mnie rok 1968
i wydarzenia marcowe. A ponieważ szkoła znajduje
się niedaleko Uniwersytetu, pamiętam kordon milicji
i zalecenie, żeby rodzice odbierali dzieci ze szkoły. Kłopot
polegał na tym, że moich rodziców nie było. Raczej nie
znałem lub nie rozumiałem powodów ideologicznych
strajku marcowego, ale stanowiło to dla mnie podniecającą
przygodę: starcia z milicją, ucieczka przed powalającym
z nóg strumieniem z armatki wodnej czy przyłączenie się
do skandujących studentów… To było naprawdę duże
przeżycie i jednocześnie jakby wejście w dorosłość.
Czy zetknął się Pan z represjami dotyczącymi
Polaków pochodzenia żydowskiego?
Wielu moich bliskich kolegów i równie bliskich koleżanek
z liceum wyjechało na zachód. Z początku nawet
zazdrościłem im trochę, bo wyjazd w tamtym kierunku
był wtedy miłym przywilejem. To, że wyjeżdżają na
stałe i nie z własnej woli, dotarło do mnie z pewnym
opóźnieniem. Po latach nadal nie potrafię odnieść się do
sprawy relacji polsko-żydowskich w optyce konfliktu.
Znam mnóstwo fajnych i niezbyt fajnych ludzi po obu
stronach wzburzonej rzeki i nie umiem się wznieść
ponad niezbyt odkrywczą konstatację, że ludzie są różni
i religia nie ma z tym nic wspólnego. A jeśli ktoś chce
mnie wciągnąć w podejrzaną dysputę, mam argument.
Pokolenia powojennych Polaków zostały wychowane na
Brzechwie i Tuwimie – dwóch Polakach żydowskiego
nr 10/2018

pochodzenia. Na ich inteligencji, dowcipie i kulturze
języka. To, że na wrażliwość polskich dzieci mieli wpływ
dwaj wielcy Żydzi, jest najlepszym przykładem naturalnej
i pięknej koegzystencji bez zbędnych wartościowań
czy bezzasadnych głupawych wniosków.
Po liceum była Akademia Teatralna, potem Teatr
Rozmaitości…
Zacznę od tego, że gdy wszedłem do Akademii w 1970 r.,
to nie wyszedłem z niej do dzisiaj. Przeszedłem tam
wszystkie szczeble aż do stanowiska rektora – co zresztą
wcale nie było moim celem. Natomiast z Rozmaitościami
było tak, że na ostatnim roku stworzyliśmy kabaret Kur,
który ludziom z branży bardzo się podobał i otrzymaliśmy
sporo propozycji pracy. Wybrałem STS [Studencki
Teatr Satyryków – red.], który właśnie przeprowadził
się do Teatru Rozmaitości. Myślę, że szczególnie wielki
wpływ na mój dalszy rozwój intelektualny i artystyczny
mieli dwaj ludzie, których tam spotkałem. Pierwszy to
twórca najlepszych powojennych kabaretów – Konia
i Owcy – Jurek Dobrowolski. W starciu ze światem po
mistrzowsku posługiwał się ironią i żartem. A drugim był
współtwórca STS-u – Andrzej Jarecki – dla mnie wzór
kultury osobistej i geniusz mediacji w najtrudniejszych
sprawach. Pamiętam, jak kiedyś opowiedział nam treść
sztuki, którą właśnie przeczytał, i zrobił to tak zajmująco,
że od razu chcieliśmy ją grać. A po przeczytaniu oryginału
okazało się, że wcale nie jest taka dobra…
Był Pan później przez 10 lat dyrektorem i aktorem
Teatru na Targówku, gdzie stworzył Pan Teatr
Rampa. Jak Pan wspomina tamten czas?
Gdy tam nastałem, w 1987 r., zobaczyłem wielki
budynek w niemal szczerym polu (prawdopodobnie
był budowany jako przyszła stacja metra), a gdy
wszedłem do środka, w miejscu sceny ziała wielka
dziura. Trwał remont generalny. Poczułem wtedy
ducha amerykańskiego pioniera i postanowiłem
zacząć coś od podstaw. Zaangażowałem absolwentów
Akademii Teatralnej, musical Złe zachowanie szybko
stał się hitem i… poszło. Natomiast każdy dzień na
fotelu dyrektora teatru jest kolejnym powodem do
stresu. Siatka potrójnej odpowiedzialności oplatająca
osobę pełniącą tę funkcję zrobiona jest z niezwykle
wytrzymałego materiału i nie sposób się z niej uwolnić.
Odpowiedzialność wobec widza jest tą najważniejszą.
Teatr musi być dla kogoś, poza dyrektorem i zespołem.
Odpowiedzialność wobec zespołu jest drugim
w kolejności czynnikiem determinującym człowieka,
który ludziom wokół siebie zgromadzonym ma pracę
nie tylko dać, ale też uczynić ją w miarę sensowną
i przynoszącą satysfakcję. Trzecie w kolejce są
tzw. władze, które powierzyły stanowisko i dają na teatr
pieniądze. Jednak dyrektor nie powinien prowadzić
teatru dla „darczyńców”, którzy go na fotelu posadzili.

Od lat kształci Pan nowe pokolenia aktorów.
Co im Pan mówi o kondycji współczesnego aktora?
Aktor jest obecnie czymś w rodzaju produktu na sprzedaż.
Wiem, jak to brzmi, ale to prawda. Dawniej aktor biorący
udział w reklamie czy popularnym serialu ryzykował,
że żaden reżyser filmowy czy teatralny go nie zatrudni,
bo będzie się bał skojarzeń u widzów z produktami czy
konkretnymi rolami. Dziś wielu dyrektorów i reżyserów
angażuje aktora właśnie dlatego, że jest znany z reklamy
czy sitcomu. Każdy z nas, uprawiających zawód aktorski,
ma swoją wycenę, o której nawet nie wie. Jest ona busolą
dla reklamodawców w ewentualnym zatrudnieniu i,
w następstwie, w wysokości honorarium. Dziewięćdziesiąt
procent nie tylko aktorów, ale aktywnych zawodowo
muzyków, plastyków, tancerzy, reżyserów czy pisarzy
żyje z miesiąca na miesiąc, a bywa – że z dnia na dzień.
Zajmują się rzeczami bardzo odległymi od swego
wykształcenia i profesji. I wcale nie są to nieudacznicy.
W Pana książce Człowiek z parawanem odniósł się
Pan do zjawiska czytania performatywnego sztuk
w teatrze, które robi się coraz popularniejsze.
Czy z upływem czasu nie zmienił Pan zdania?
Przyznam się, że trochę czasu zajęło mi rozumienie całego
makiawelizmu „performatywnego czytania” i „projektu
w teatrze”. Bo na przykład w plastyce taki termin jak
„szkic” istnieje od zawsze. Czy teatr da się „szkicować”…?
Reżyser w zasadzie musi to robić, tylko jeszcze wczoraj
na „szkice” nie sprzedawano biletów. Mało tego –
nie pokazywano ich, wychodząc z założenia, że skoro
publiczność miałaby przyjść naprawdę, to nie wypada jej
pokazać czegoś na niby. Jako reżyser czułbym się w takiej
sytuacji jak piekarz, który proponuje klientom chleb tylko
wstępnie wypieczony. Jeszcze nie tak dawno to artysta miał
się wykazać wyobraźnią, a widz był niejako konsumentem
jej efektów. Dziś artysta może mieć tylko odrobinę
intuicji i odrobinę inicjatywy – to widz ma się wykazać
wyobraźnią! To wielka zmiana. Cały czas się jej uczę.
Na koniec chciałabym zapytać Pana o postać
doktora Tadeusza Koziełły z Klanu, tak lubianą przez
widzów. Czy nadal będziemy mogli go oglądać?
Tak, nadal kręcimy z Joasią Żółkowską następne
sceny. Zostałem zaproszony do tego serialu na chwilę,
na moment, a zostałem na wiele lat. Tworzymy w nim
z Joasią rodzaj kontrapunktu do tego, co się tam dzieje.
I nie chodzi o wydarzenia akcyjne, ale o kontrapunkt
natury artystycznej. Zazwyczaj w telenowelach oczekuje
się od aktorów, ażeby grali w miarę możliwości samych
siebie, ponieważ wtedy jest mniejsze niebezpieczeństwo,
że po latach grania nagle „wyjdą z roli”. Tymczasem nasze
role są od początku wykreowane, charakterystyczne.
Dlatego, moim zdaniem, stanowią kontrapunkt dla
innych postaci. Nie ukrywam, że z przyjemnością gram
doktora Koziełłę.
nr 10/2018
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e wspomnienia brałem do ręki z wielką ciekawością
i sporymi oczekiwaniami względem narratora – Zbigniew Karpiński w rewolucyjny sposób odmienił wygląd
zrujnowanego wojną centrum Warszawy. Muszę przyznać,
że Autorowi udało się wprawić mnie w zdumienie, choć bynajmniej nie z powodów związanych z architekturą. Sam
Karpiński przyznaje, że jego dzieciństwo przypominało
pejzaż z Przeminęło z wiatrem. Ośmiopokojowe mieszkanie w Łodzi, do którego ojciec przynosił wypłatę w czystym
złocie. Ucieczka przed Niemcami w roku 1914 do ukrainnej
arkadii, gdzie w bajecznie bogatych majątkach do powozów
zaprzęga się siwe angloaraby, a dzieci leczy z bronchitu według receptury: pół słoiczka kawioru i szklaneczka madery przed obiadem, a jak nie pomoże, to wyjazd na Krym.
Wieczorny szampan podawany pacholęciom przez lokajów
należy już do sfery tradycji, a nie kuracji.
Bale, uczty, polowania, ekwipaże, paryskie
kreacje… Słowem – dolce vita, choć kresowy Titanic nabiera już wody.
Rodzinie udaje się ujść cało przed pożogą rewolucji, a w następnych latach młody Zbigniew Karpiński postanawia zostać
architektem i na Politechnice studiuje pod
kierunkiem takich sław, jak Czesław Przybylski, Rudolf Świerczyński czy Zygmunt
Kamiński, praktykuje u Kazimierza Tołłoczki i Józefa Szanajcy, zwiedza świat, podziwiając cuda sztuki budowania, na czele z ukochanym przezeń Pałacem Dożów
w Wenecji. Zimą – narty w Zakopanem albo w Karpatach
Wschodnich. Przy okazji – wtedy, wcześniej i później –
poznaje Karpiński korowód ludzi, z których co drugi trafi bądź już trafił do encyklopedii. Wszystko mu się udaje:
studia, praca zawodowa, lukratywne kontrakty projektowe, żona, piękne mieszkanie wynajęte od arystokratki przy
ulicy Bacciarellego w Warszawie, później także dzieci, choć
pierwsze rodzi się już podczas kolejnej wojny. Jednak Karpińskiemu i jego rodzinie udaje się przeżyć, mimo że wpadają w łapy NKWD podczas eskapady na wschód, a nawet
cudem ocaleć spod luf plutonu egzekucyjnego w alei Szucha
podczas Powstania Warszawskiego. Ratunkiem okazuje się
wzorowo prowadzony majątek ziemski teścia na Czerniakowie, dobrze zapamiętany przez Niemca, który przypadkowo
znalazłszy się w miejscu kaźni, rozpoznaje właściciela i wyjednuje dla całej rodziny ułaskawienie.
Wstrząśnięty zburzeniem miasta Zbigniew po powrocie
do ruin natychmiast angażuje się do pracy w BOS, ale później zmienia front – chce budować, a nie rekonstruować. Na
zawsze pozostanie krytykiem powstańczego zrywu, obarczając akowskie dowództwo odpowiedzialnością za spowo-
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dowanie katastrofy cywilizacyjnej na skalę nieznaną dotąd
w narodowych dziejach. Będzie to przyczyną sporów z własnymi synami, z których dwóch wybierze drogę opozycji wobec PRL-owskiej władzy, a i sam Zbigniew poczuje wreszcie
na karku ciężką łapę „demokracji ludowej”, choć dopiero po
1968 r. Wcześniej wierzył we władzę ludową bezkrytycznie, choć do partii się nie zapisał i uważał za „bezpartyjnego fachowca”. Do 1968 r. władza go lubi, a on lubi władzę.
Oszałamiające sukcesy twórcze (m.in. ambasada w Pekinie
i Ściana Wschodnia) otwierają mu drzwi do kolejnych wojaży w czasach, w których przeciętny Polak jeździł najwyżej
na Mazury czy do Zakopanego, a ci najszczęśliwsi do Bułgarii. On tymczasem podziwia chińską dyscyplinę społeczną
w dziele budowy socjalizmu, architekturę Finlandii, Wystawę Światową w Brukseli i piękne dziewczęta na Kubie.
Za główny mankament Castrowskiej rewolucji
postrzega brak części zamiennych do amerykańskich krążowników szos. No cóż, w końcu
gościnnie mieszka w willi pośledniejszego, wyrzuconego za morze amerykańskiego milionera
i zepsuta limuzyna w drodze do rajskiego interioru może nastawić nieco krytycznie do jedynie słusznych przemian społecznych. Podczas
wojaży rozmawia i zaprzyjaźnia się z największymi twórcami epoki, nie tylko architektami.
Jak na starannie wykształconego panicza przystało, zna wszakże francuski i angielski. Korzystanie z uroków życia zajmuje w pamiętniku
więcej miejsca niż architektura, choć twórca
nie ukrywa, skąd i od kogo czerpał wzorce uznane przezeń
za aksjomaty. Najważniejszy da się wyrazić graficznie: trzy
okręgi przecinające się w ten sposób, że wspólne pole tworzy obrys krzywoliniowego trójkąta. To pole prawdziwej architektury, w którym spotykają się pola czystego funkcjonalizmu, czystego konstruktywizmu i czystego estetyzmu.
Z wykładów Czesława Przybylskiego najgłębiej zapamiętuje
zasadę trzech tras wewnętrznej komunikacji w gmachach
użyteczności publicznej – dla petentów, personelu i rzeczy –
które to szlaki powinny być jak najkrótsze i nigdy się nie
przecinać. Zastosuje ją w Domach Towarowych „Centrum”
i będzie wbijać do głowy studentom jako wykładowca na
Wydziale Architektury.
Karpiński, niestety, nie odkrywa przed czytelnikiem specjalnie dużo z tajników „kuchni” architekta, a w odniesieniu do Ściany Wschodniej najwięcej uwagi poświęca sporowi z władzami o wysokość trzech wieżowców, które partyjni
decydenci z uporem usiłowali przyciąć z 80 do 50 m. Poza
tym znajdujemy w książce wyliczenie ważniejszych realizacji oraz prestiżowych konkursów i… to właściwie koniec
wspomnień, choć publikacja ledwie przekroczyła półmetek.
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Ten zaskakująco przedwczesny finał zostaje przez wydawcę
trochę zatarty artykułami uzupełniającymi, w tym dwoma
esejami napisanymi przez synów Zbigniewa – Jakuba i Marka. Pierwszy artykuł ma dość intymny charakter, traktuje
bowiem o ojcu przez pryzmat domu rodzinnego i ocalałego z wojny księgozbioru, wnosząc sporo nowych informacji
(np. drobiazgowego księgowania w notatnikach nie tylko
wpływów i wydatków, ale i podbojów erotycznych!), choć
w sposób mocno nieuporządkowany. Tekst Marka Karpińskiego sprawia wrażenie przydługiego streszczenia życiorysu
nakreślonego uprzednio we wspomnieniach ojca. No cóż,
powtarzanie sprzyja ponoć zapamiętywaniu, w kolejnym
rozdziale zapoznajemy się więc z kalendarium życia i twórczości Zbigniewa Karpińskiego, przechodząc z fazy streszczenia do fazy wypunktowania faktów w większości nam
już znanych. Dla mnie, jako historyka warszawskiej architektury, chwilą satysfakcji jest uporządkowany spis zrealizowanych prac architekta, opracowany na bazie pracy magisterskiej Małgorzaty Buk. Należy żałować, że czytelnikowi
nie jest dane zapoznanie się z jej przemyśleniami na temat
metody twórczej i teoretycznych podstaw pracy Zbigniewa
Karpińskiego. Zamiast tego na deser otrzymujemy artykuł
pióra Tomasza Markiewicza, który – to nie żart! – raczy
nas po raz kolejny życiorysem architekta! Wprawdzie Markiewicz, uznany varsavianista i działacz ZOK, miejscami
próbuje pogłębić temat i komentuje co poniektóre projekty
i realizacje Karpińskiego, ale te kilkuzdaniowe oceny nie
są w stanie wypełnić luki, jaką pozostaje w prezentowanej
książce brak krytycznej analizy dzieł Zbigniewa Karpińskiego. Taka rekapitulacja pozwoliłaby uniknąć błędów,

Tamte dni w obrazach

C

zy blisko końca roku obchodów stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości ktoś jeszcze nie ma pełnego obrazu długoletnich starań narodu polskiego o wybicie
się na niepodległość? Ktoś, kto nie uczestniczył w wykładach, spotkaniach, prelekcjach, wystawach, nie czytał, nie
słuchał…? Ale wiedzieć to jeszcze mało – trzeba zobaczyć.
Muzeum Niepodległości wydało właśnie dwutomową publikację Polonia Restituta. Pierwszy tom dotyczy wydarzeń
z lat 1914-1918, drugi – 1919-1921. Treści tu niewiele, co
zaskakuje przy potężnej objętości każdego tomu, ale zamierzeniem wydawcy było – co wyjaśnione zostało w krótkim
wstępie – stworzyć album, w którym zaprezentowany zostanie olbrzymi materiał ikonograficzny dotyczący tamtych
dni. I to udało się znakomicie – trzeba przyznać, że zestaw
zdjęć, dokumentów, reprodukcji dzieł sztuki robi wrażenie.
Twórcy albumu spenetrowali archiwa Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Niepodległości, Fundacji Narodowej im.
Romana Dmowskiego, prywatnego archiwum Jana Engelgarda i domenę publiczną. Szkoda, że wydawca nie zdecydował się przygotować w rozszerzonej wersji podpisów pod

takich jak w przypadku gmachu przy Świętokrzyskiej,
zwanego prześmiewczo muchomorem, w sumie jednak bardzo udanego. W spisie dzieł i w komentarzach zawartych
w książce figuruje on jako dom mieszkalny z salonem Motozbytu, zrealizowany w l. 1952-1955. Tymczasem zgodnie
z projektem z 1951 r. miał tu powstać socrealistyczny gmach
Polskich Wydawnictw Gospodarczych, ale jeszcze w roku
1956 na placu budowy nic się nie działo, co udowadniają fotografie z epoki, a ostatecznie został zrealizowany zupełnie
inny projekt, właśnie dla Motozbytu. Przy okazji w spisie
został pominięty stworzony z Tadeuszem Zielińskim projekt przebudowy historycznego gmachu Stowarzyszenia
Techników (1951), który zakładał zniszczenie wspaniałej,
eklektycznej fasady i zastąpienie jej sztampową socrealistyczną. Tym „dziełem” w swym dorobku nie pochwalił się
ani architekt, ani żaden z jego apologetów.
Książka inauguruje cykl Biblioteki „Kroniki Warszawy”
wydawanej przez Dom Spotkań z Historią i Archiwum
Państwowe w Warszawie. Tak jak wspominany, wielce zasłużony periodyk, który „po przejściach” nieco zatracił tożsamość i koncepcyjną spójność, również pierwsza książka
w serii sprawia wrażenie nieco chaotycznego almanachu,
w który upchnięto wszystko, co na temat Zbigniewa Karpińskiego udało się znaleźć, bez dbałości o unikanie męczących powtórzeń i merytoryczną spójność całości. W sumie
więcej w tej lekturze laurki niż obiektywnej oceny, więcej samozadowolenia autora wspomnień z pełnego przygód życia
i sukcesów niż autorefleksji. Oczywiście szampana i kawioru wypominać nie będę, bo takie opowieści każdy lubi.
Zbigniew Karpiński – wspomnienia, Biblioteka „Kroniki Warszawy”, Warszawa 2018

niektóre arcyciekawe, rzadkie lub wręcz nieznane zdjęcia.
Albumy stanowią znaczącą pozycję wydawniczą w roku niepodległości. Czy jednak czytelnik pozna historię wydarzeń,
które doprowadziły nas do wolności, poprzez zbiór pięknie
wydrukowanych ilustracji – z pewnością nie. Ale na pewno
poczuje atmosferę tamtych dni.
Polonia Restituta, red. T. Skoczek, t. 1: 1914-1918, t. 2: 1919-1921,
wyd. Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018
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Krzysztof Jendrzejczak

Zapraszamy do Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, które zostało nagrodzone
w tegorocznej edycji konkursu Mazowieckie Wydarzenie Muzealne – Wierzba, w kategorii
mniejszych muzeów

J

ednym z wielu miejsc, które z pewnością warto odwiedzić w Żyrardowie, jest willa reprezentacyjna Karola
Dittricha juniora. Ten neorenesansowy pałacyk, wzniesiony w latach 1885-1890, znajduje się w samym sercu miasta, w malowniczym parku im. Karola Augusta Dittricha.
Obecnie służy za siedzibę Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.
To muzeum pod wieloma względami wyjątkowe. Przede
wszystkim dlatego, że ci, którzy w nim pracują, potrafią
o historii miasta opowiadać z nieukrywaną pasją – ani
przez chwilę nie można się tu nudzić. Każdy zwiedzający
może tu liczyć na indywidualne podejście. Wyjątkowe są
też zgromadzone w muzeum zbiory i eksponaty. Już po
przestąpieniu progu przystajemy z zapartym tchem przed
imponujących rozmiarów obrazem sygnowanym Eckert
Pflug, Kunstverlag Leipzig-München. Panorama Żyrardo-

wa przedstawia osadę fabryczną z oddaniem najdrobniejszych szczegółów, jak dorożki, piesi, wozy, elewacje budynków. A wszystko to widziane z lotu ptaka. Mimo że obraz
powstał w 1899 r., większość widocznych na nim obiektów przetrwała do dziś w niemal niezmienionej formie.
– Panorama to jeden z naszych najbardziej interesujących eksponatów – mówi Bogusław Nietrzebka, dyrektor muzeum. – Ma 140 cm wysokości i 367 cm długości.
Co ciekawe, jest to akwarela. W 1900 r. została zaprezentowana na Wystawie Światowej w Paryżu, na której Zakłady Żyrardowskie zdobyły Grand Prix za swoje wyroby.
Muzeum posiada też kolekcję obrazów Józefa Rapackiego,
jedyną kolekcję tego artysty w Polsce. Ponad 80 obrazów
olejnych i grafik. Ten pochodzący ze znanej warszawskiej
rodziny aktorskiej malarz był związany z Mazowszem,
malował tutejsze krajobrazy, mieszkał w Olszance niedanr 10/2018

leko Żyrardowa. Był bardzo ceniony za życia. W 1929 r.
warszawska Zachęta zorganizowała pośmiertną, przekrojową wystawę jego prac. Z czasem sława artysty zaczęła
gasnąć, ale dziś znów wraca moda na Rapackiego.
Muzeum organizuje też wystawy czasowe. – Co roku
współpracujemy z Interdyscyplinarnym Festiwalem Sztuk
Miasto Gwiazd. Na ogół nasze ekspozycje związane są
z historią miasta, z Mazowszem, ale staramy się różnicować ofertę – podkreśla Bogusław Nietrzebka. – Mieliśmy
na przykład wystawę 88 lat dookoła świata. Historia Polskich Linii Lotniczych LOT. Będąc w Żyrardowie, warto

Zdjęcia: zbiory Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Inne niż wszystkie

Panorama Żyrardowa na obrazie z 1899 r. w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Willa Karola Augusta Dittricha na kolorowanym
zdjęciu z 1899 r. (powyżej) i obecnie
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Mowa z Grochowa
nie postąpił wbrew woli swego ojca, to tenże przeznaczył
pół miljona marek czy lirów, ażeby ona zmieniła swoje
nazwisko i raz na zawsze zerwała przyjaźń i miłość, jaką
posiadała dla Karola Dittricha. Łakoma i chytra artystka
ta śpiewaczka wolała zdobyć majątek i zginąć raz na zawsze z oczów i serca nieco ryżego i niezbyt przystojnego
fabrykanta, jakim był Karol Dittrich, gdyż rychło wyszła
za mąż i zmieniła nazwisko, co jej dość łatwo przyszło”.
Kobieta zniknęła, a zrozpaczony i oszalały z tęsknoty Karol próbował ją odnaleźć, jeżdżąc ponoć po całej

Karol Teodor Hielle i Karol August Dittrich, ok. 1880 r.
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zajrzeć do gabinetu Pawła Hulki-Laskowskiego, pisarza,
religioznawcy, tłumacza, który tutaj się urodził i spędził większość życia. Gabinet mieści się przy ulicy Narutowicza i jest oddziałem muzeum. Z naszych stałych
ekspozycji na szczególną uwagę zasługuje Żyrardów –
miasto tkaczy i wizjonerów. Wystawa jest prezentowana
w budynku dawnej kręgielni, w sąsiedztwie zabytkowej
Resursy. Składa się na nią wiele pamiątek związanych
z miastem, na przykład portrety Łubieńskich, popiersie
Philippe'a de Girarda, bezcenne dokumenty, m.in. akt założycielski fabryki i albumy ze starymi zdjęciami. Fabryka wydała takie albumy w latach 1906-1908. Unikatowa
rzecz, chyba nawet Łódź nie ma takiej dokumentacji.
Ale jest jeszcze coś, co sprawia, że Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie jest wyjątkowe. Z pałacykiem Karola Dittricha jr. wiąże się bowiem historia
wielkiej, lecz niespełnionej miłości. Młody Karol zakochał się bez pamięci w pewnej włoskiej śpiewaczce operowej o niepowtarzalnej urodzie, jednak jego ojciec od początku był przeciwny temu związkowi, uważając, że dla
przyszłego spadkobiercy ogromnej fortuny nie jest to
odpowiednia partia. Józef Procner, pierwszy burmistrz
Żyrardowa, który objął tę funkcję w 1915 r. (rok przed
nadaniem Żyrardowowi praw miejskich), tak opisuje
dzieje tego romansu w swoich pamiętnikach: „Ażeby syn
Jedna z sal ekspozycyjnych w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Karol Dittrich jr., ok. 1880 r.

Europie. Na próżno. Wiele lat później otrzymał od niej
list z dalekiego Charkowa. Pisała, że jest ciężko chora
i że przeprasza za wyrządzoną mu krzywdę. Nie namyślając się długo, Karol wyruszył do Charkowa, ale gdy
dotarł na miejsce, ona już nie żyła. Pozostało mu jedynie
wznieść jej nagrobek. Ilekroć potem był w Żyrardowie,
miał w zwyczaju oddawać się bolesnym wspomnieniom
o ukochanej, przesiadując w pokoju na piętrze, gdzie wisiał jej portret, a gdzie dziś znajduje się gabinet dyrekcji muzeum. Nikt nie miał tam prawa wstępu z wyjątkiem zaufanego kamerdynera (niejakiego Stefaniego)
i starszej wiekiem gospodyni, panny Trombers. Około
1905 r., gdy Dittrich był w podróży, w jego willi wybuchł
pożar, w którym spłonął hołubiony obraz. Ten fakt tak
bardzo nim wstrząsnął, że postanowił już nigdy nie wracać do Żyrardowa. Do końca życia – jak pisze Procner –
mieszkał w miejscowości Weisser Hirsch koło Drezna.
Zmarł w 1918 r. w wieku 65 lat. Przyczyną śmierci był
zawał serca. Zgodnie z ostatnią wolą niemieckiego fabrykanta jego ciało spalono, a prochy rozrzucono na falach
Adriatyku.
I tak kończy się opowieść (choć może bardziej legenda) o pogoni za miłością, która – jak powiedział kiedyś
Stendhal – przeważnie jest bezcelowa, ale dla której warto poświęcić życie…
Muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godz. 8-16 (czwartek do 17)
oraz w soboty i niedziele w godz. 11-17.
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Pokerek
Przemysław Śmiech
Ponieważ że idzie polska szczerozłota jesień, siedziałem sobie na naszej podwórkowej ławeczce i kompinowałem o nieznośnej letkości pobytu. W tej przyjemnej chwiluni złapał
mnie pan Benek, osobisty mój sąsiad.
– Co pan tak tu spekulujesz?
– A, tak różnie. Kwadratowo i podłużnie. O mądrościach
ludowych. Czy się sprawdzają.
– Na przykład?
– Kto nie ma szczęścia w grze, posiada je w miłości.
– No? I co z grą?
– Klops.
– A z miłością?
– A co się pan pytasz, panie Benku, jakbyś pan nie znał
mojej żoneczki...
– O, pardons... Apropos gry, mówiłem panu o naszem ostatniem turnieju?
– Nie, wyszczególnij pan.
– No więc spotkaliśmy się w pewnem grochoskiem lokalu gastronomicznem schwytani szponem hazardu: ja, moje
szwagroszczaki: Wincenty Guść i Konstanty Brzeszczot,
pan Marceli Nienuć oraz wielokrotny miszcz Kamionka
pan Hieronim Oko.
– Mocna obsada!
– Tak jest! Razem z panem Marcelim przyszła jakaś blondyna o niewąskiej urodzie. Pan Hieronim grubo się spóźniał.
W końcu przyszedł. „Co jest, panie Hieronimie? Sikora pan
przegrałeś, jak pragne zakwitnąć?” – zapytałem. Pan Hieronim się zaczerwienił i zaczął przepraszać: „Pardonsik, ale
czarny kot mnie przebiegł drogie, musiałem szorować naobkoło”. No nic, mówi się trudno, zaczęliśmy rozgrywkie.
I tak gramy i gramy, mój pugilares coraz lekciejszy, emocje
sięgają do zenita i się pokazuje, że pan Hieronim jest prima
sort filut oraz że karta mu idzie jak marzenie.
– A panu, panie Benku?
– Ja, niestety, coraz większy golec się robiłem.
– Może ten dany Hieronim jakiś szemrany kant
odstawiał?
– Nie, skąd, zimna matematyka mie tak załatwiała na cacy.
Godzinka leci za godzinką, co i raz wyskakujemy z mamony, flota odpływa w sine dal, a pan Hieronim coraz bardziej
tryska z humorem.
– Nie mogłeś pan prysnąć?
– Co pan, mniałem ambit się odegrać.
– A co pan taki chapczywy na forse?
– Nie o forse chodzi, ale o honor Grochowa! Mniał potem
pan Hieronim humorystyczne drakie z nas uskuteczniać?
– No, defakto nie.
– Niestety się pokazało, że pan Hieronim główkie posia-

da nie od paradejki, znakiem tego zbliżała się ogólna krewa. W końcu spasowaliśmy. W szrankie stanął tylko pan
Marceli. Z temże ponieważ że dzieńgów już nie posiadał,
zaproponował żone.
– Żone? Wysoko zagrał!
– Pan Hieronim zaczął mantykować, że na co mu żona,
że taka osobistość to zanieczyszczenie spokoju, wydatki
związane i temuż podobnież. I tak trajlował, ale kikował
na te blondyne co wyzawi figurowała i oczka mu cokolwiek
błyszczeli. Na to mu pan Marceli zaczął tłumaczyć, że małżonka mu zapewni koryto, rozrywkie umysłowe, po pifko
może skoczyć, a wogle człowiek powinien mieć w domu żywe stworzenie. To przekonało pana Hieronima. Zaczęła się
ostateczna rozgrywka.
– A jak się skończyła?
– Pan Marceli mniał kolorek. Kierowy. Pięć serduszek – widoczek, że do rana przyłóż.
– A jego rywal?
– Ful. Damy na waletach.
– Nie, no skoro jeżeli damy na waletach, to żadne serca nie
pomogą...
– Rzecz wiadoma... Pan Hieronim wstał i zaznacza do blondyny, że „pani pozwoli”.
– Co na to Marceli?
– Że chwilunia, lecz niestety ta boginia nie jest jego żoną.
Tu pan Hieronim wyszedł z nerw: „To kto to jest?!”. „Sąsiadka. Przyprowadziłem, bo mi przynosiła farta” – mówi
Marceli. „A gdzie żoncia?” – i w tem momencie weszła magnifika pana Marcelego. „Oto pańskie trofeum...” – wyszeptał. Pan Hieronim zbladł. Jego nadgroda była trącona w ząb
czasu, posiadała obfite kształty oraz wałek w dłoni, gdyż było dosyć późno, a pan Marceli był nieobecny w mnieszkanku; „I co? Lefrektujesz pan na ten ogród rozkoszy?”.
– Lefrektował?
– Nie, na dodatek na gorące prośbe pani Marcelowej oddał całą monetę wygraną od jej męża, wyraził ubolewanie
i obiecał, że już nigdy nie zasiądzie z niem do stołu.
– Czyli że się sprawdziło, panie Benku.
– Co się sprawdziło?
– Ludowa mądrość. Pan Marceli nie miał szczęścia w kartach, za to ma wielkie szczęście w miłości...
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Tropem starych gazet

„O których godzinach
z rana i po południu
omnibusy odjeżdżać
będą do Królikarni?
Podług którego zegara
odjazd ten nastąpi?” –
pytał czytelnik „Gazety
Codziennej” z 5 maja
1835 r. Wszystko dlatego,
że pojazdy uważane
za pradziadków naszej
obecnej komunikacji
miejskiej jeździły
wtedy bez jakiegokolwiek
rozkładu jazdy
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Ach, te omnibusy!

Mieszkańcom przeszkadzało jednak nie tylko zachowanie pijaków w omnibusach. Nie zawsze byli zadowoleni
z tras, jakimi kursowały pojazdy, a dodatkowy problem
stanowił brak konkretnych godzin odjazdów. W „Kurierze Warszawskim” z 4 grudnia 1863 r. zamieszczono list,
którego autor proponował zupełnie nowe trasy warszawskich omnibusów, dodając na końcu: „Ażeby jednak nowe te linje korzystne były dla właściciela, uważam za konieczne dwa warunki: 1) ażeby omnibusy były wygodne,
jakiemi są szczególniej tak zwane Wiedeńskie, złożone
z 2ch karetek na 6 osób; 2) ażeby odchodziły z miejsca
stale o jednej godzinie. Dotąd zwykle konduktor wyczekuje na zapełnienie omnibusu; zdaje mi się, że korzystniej
byłoby dla właściciela, gdyby osoby mieszkające po drodze
tej nowej linji wiedziały, że na minutę o stałej godzinie
omnibus przed ich domami przechodzić będzie”.
Problemem była też nieuczciwość konduktorów. „Kurier Niedzielny” z 27 czerwca 1863 r. opisał, jak to „starozakonny” właściciel jednokonnych omnibusów „wymyślił
nader dowcipny i, trzeba przyznać, uczciwy zarazem sposób kontrolowania swoich konduktorów – oto zawiadomił
na tablicy znajdującej się wewnątrz omnibusów, iż przeznaczył pół grosza od każdej dziesiątki za przejazd każdej
osoby przewożonej na dochód Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności; że jednak półgroszki u nas w naturze nie istnieją prawie, przeto konduktor każdemu z passażerów wsiadających do omnibusa obowiązany jest dać
markę przedstawiającą wartość pół groszka, którą passażer
wrzuca do zamkniętej na klucz skrzyneczki umieszczonej
w powozie. Po zakończeniu całodziennej jazdy konduktor

składa właścicielowi ową skrzyneczkę, który z ilości marek kontroluje ściśle ilość przewiezionych osób i wnosi za
nie do kassy Towarzystwa Dobroczynności odpowiednią
kwotę pieniędzy”.
Kłopoty w omnibusach sprawiali także pasażerowie,
którzy wzajemnie sobie przeszkadzali. Aleksander Niewiarowski w dalszej części artykułu pisał o tym, że jedno
z warszawskich czasopism wystąpiło „z propozycją, ażeby
pp. przedsiębiorcy tych wehikuł publicznych rozdzielali
je na dwie połowy dla odgrodzenia płci męzkiej od żeńskiej, które podczas chwilowej a wspólnej podróży przeszkadzają sobie wzajemnie, bądź w paleniu cygar i papierosów z jednej, bądź w rozlokowaniu szerokich i sztywnych
krynolin z drugiej strony”. Autor artykułu był wprawdzie
przeciwny tej segregacji ze względu na płeć, jednak apelował o porzucenie nałogu palenia.
Ale to nie palenie było największym problemem
w omnibusach, lecz… stanie na środku lub prawie
w drzwiach. „Kurier Warszawski” z 4 sierpnia 1866 r. informował, że pomiędzy niektórymi „passażerami panuje
zwyczaj niechętnego usuwania się do środka, w razie jeżeli
później przybyła osoba wchodzi do omnibusa i zwiększa
liczbę podróżujących. Rzeczywiście przyjemniej jest siedzieć bliżej okna niźli w środku powozu; ale przecież łatwiej jest osobie, która już w nim siedzi, usunąć się dalej,
niźli wchodzącej do powozu deptać po nogach wszystkich
siedzących”.
Co najciekawsze, 150 lat później w tej ostatniej kwestii
niewiele się zmieniło. Wystarczy wsiąść do jakiegokolwiek
współczesnego środka komunikacji miejskiej.

Małgorzata Karolina Piekarska

T

en sam czytelnik proponował, aby właściciel omnibusów „ustanowił kassy, w których
by biletów na miejsca w omnibusach dostać
można już naprzód, i to na odjazd o pewnej,
na bilecie wyrażonej godzinie”. Postulował
też, aby ogłosić, że „bilety ważne są tylko na tę godzinę,
która na nich jest wyrażona” i że „z uderzeniem godziny
omnibus niezawodnie odjeżdża, nie czekając ani na większą ilość gości, ani na przybycie tych, którzy bilety zakupili,
ale na oznaczoną godzinę nie przybyli”.
W ciągu następnych lat omnibusy stały się niezwykle
popularne. Zapewne dlatego 30 listopada 1862 r. „Kurier
Niedzielny”, tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny, zamieścił pytanie jednego z czytelników, pana Kaliksta Grzędy: „Czy omnibusy mogą przewozić pijaków lub
nie?”. Pytaniu towarzyszyła historia, której czytelnik był
świadkiem: „Kilka dni temu jeden z konduktorów omni-

busu wpuścił do przedzielonej jego części (coupée), głównie dla dam przeznaczonej, dwóch sprośnych pijaków.
Ci ichmości zasiedli naprzeciw kobiety już tam poprzednio będącej i rozpoczęli rozmaite mamroty, a wkrótce potem objawili tak wyraźne oznaki nadchodzących mdłości,
iż biedna niewiasta, obawiając się ostatecznego wyrazu...
tej tak groźnej manifestacji, zmuszoną była wysiąść pośród
drogi. Będąc naocznym świadkiem tego zdarzenia, ośmielam się za pośrednictwem «Kurjera Niedzielnego» rzucić
myśl, czyby nie lepiej było urządzić w Warszawie kilkadziesiąt lektyk, przeznaczonych ad hoc do przenoszenia ludzi pijanych? W omnibusach albowiem sprawiają oni zbyt silne
wrażenia na trzeźwej części jadącego personelu”. Redaktor
Aleksander Niewiarowski w odpowiedzi zalecał namówić
konduktorów na… prenumeratę „Kuriera Niedzielnego”,
bo „niezawodnie by się poprawili, przeczytawszy w dzisiejszym numerze Twoje wymowne kondamnacje”.
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Z notatnika miastoluba

Refleksje nadwiślańskie

Niegdysiejsza
masa
rowerowa

J. Roqueblave

Rozmyślania
wyborcy
Jacek Fedorowicz
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N

apiszę nieskromnie, że jestem prekursorką dzisiejszej
rowerowej Masy Krytycznej, jeździłam bowiem po
mieście i za miasto rowerem już na początku lat 60. ubiegłego wieku. Moja ulubiona trasa prowadziła wzdłuż Wisły Wałem Miedzeszyńskim, szosą wtedy pustą i bezpieczną. Docierałam do Świdrów Wielkich, czasami dalej, gdzie
mnie mój rower poniósł.
Jego nazwa fabryczna brzmiała Korlis. Czerwony metalik, odrzut z eksportu. Był ni to męski, ni to damski,
z niską, ładnie wygiętą ramą. Miał dużą lampę na baterię, z tyłu odblask, hamowanie pedałem, żadnych bajerów,
za to forma – piękna. Kupiłam go w 1963 r. w Centralnym Domu Towarowym w Alejach Jerozolimskich. Polowałam na rower od dłuższego czasu, był to wtedy towar trudno dostępny, jak wszystko co „luksusowe”. Kiedy
ekspedientka w CDT tajemniczym szeptem powiedziała
mi, że niebawem będzie dostawa odrzuconych z eksportu rowerów, pojechałam po jednoślad tramwajem. Wracałam z korlisem pieszo, przez most na Pragę, albowiem
fabryczny serwis nie podokręcał śrub, nie naoliwił łańcucha, nie napompował kół.
Oprócz mnie wzdłuż Wisły jeździł chłopak na wyścigówce. Mijał mnie jak wicher, ja na korlisie jeździłam
z szybkością „bezpieczną”. W końcu zaczęliśmy się pozdrawiać i – od słowa do słowa – okazało się, że pracuje w teatrze Klasycznym (obecnie Studio). Przemycał mnie potem za friko na co ciekawsze spektakle. Oprócz nas nikogo
innego na tej trasie nie widziałam, zatem ja i Paweł R. z Klasycznego byliśmy ówczesną „rowerową masą krytyczną”.

Nie przypinałam roweru do drzew, słupów i innych stałych elementów. Teraz nie sposób zostawić jakikolwiek rower bez zabezpieczenia.
Moja najdłuższa wyprawa korlisem odbyła się do wsi
Rostki Wielkie pod Małkinią, gdzie spędzała lato moja
mama. Uzbrojona w mapę samochodową Polski, wsiadłam
na rower. Łańcuch spadł mi kilka razy, ale on często spadał. W Wyszkowie zostawiłam pojazd przed restauracją
i poszłam coś zjeść. Korlis na mnie czekał. Nieprzywykła
do dalekich wypraw, opadłam z sił, ale było już bliżej niż
dalej do wsi Rostki Wielkie. Dotarłam tam późnym popołudniem. Na mój widok matka jęknęła: „Czyś ty na głowę
upadła?”. Ledwie żywa, ale szczęśliwa, że jednak dojechałam, „zaległam” za stodołą, w cieniu starej gruszy. Powrót
po tygodniu do Warszawy to już była bułka z masłem.
Korlisa sprzedałam w latach 70.; miałam małe dziecko
i rowerem nie jeździłam. Nabywca długo się nim nie cieszył, oparł go o mur, wszedł do sklepu, a gdy z niego wyszedł, po rowerze śladu nie było.
Ulice i szosy w latach 60. były bezpieczne, ruch samochodowy mały, o ścieżkach rowerowych nikomu się jeszcze nie śniło. Kierowcy aut byli życzliwi – kiedy coś się
zepsuło, zatrzymywali się, pomagali usunąć usterkę. Teraz
miejski rower to nie tylko moda, ale i konieczność. Wieś
od zawsze rowerami jeździła, stara poczciwa ukraina do
dziś popularna jest na prowincji. Na każdej podmiejskiej
stacji stoją przytroczone do barierek „zabytkowe” jednoślady. Kiedy są w ruchu, klekoczą, piszczą, skrzypią – złodziei nie kuszą.
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tóry kandydat na samorządowca powinien otrzymać
ode mnie głos? Logicznie rozumując, ten, który swym
programem wyborczym trafi w moje warszawskie marzenia,
obsesje i fobie. Przez lata nazbierało się ich wiele, najdłużej
trzymają się trzy.
Po pierwsze: żeby wreszcie zasłonić ścianę kamienicy
(niegdyś szczytową, obecnie z wydrążonymi oknami),
która z powodu chronicznej nieobecności pałacu Karasia
stanowi bolesną wyrwę w pejzażu i wespół z parkingiem
tworzy fatalne tło dla pomnika Kopernika. Co jakiś czas
piszę felieton z apelem, żeby odbudować to, co pan Karaś
kiedyś tam miał. Niekoniecznie wiernie. Byle tylko pasowało do okolicy i nie raziło brzydką innością.
Po drugie: zrobić coś z rowerzystami rozjeżdżającymi
przechodniów na chodnikach. Tak, tak, słyszałem wielokrotnie: na jezdniach to nas, rowerzystów, rozjeżdżają, po
naszych ścieżkach całe rodziny z dziećmi
w wózkach lub luzem przechadzają się
tam i z powrotem w złośliwie wolnym
tempie i szeroką ławą, a w ogóle to nasza
masa (krytyczna) jest niezwykle kulturalna, a na przechodniów wpadają tylko
niekulturalne wyjątki. Wciąż słyszę te
solenne zapewnienia, nic jednak na to nie
poradzę, że będąc od lat przechodniem
rozmiłowanym w używaniu chodnika do
celów chodzeniowych, trafiam nagminnie na te wyjątki. A one czasem trafiają
we mnie. Na szczęście częściej zdarza im
się wyhamować, niż poturbować, to muszę przyznać, bardzo się ostatnio podciągnęli w technice jazdy. Zdarza im się też
szczęśliwie wykręcić w ostatniej chwili,
ale wtedy zazwyczaj starcza im jeszcze
czasu na pouczenie, że skoro widzę takiego, jak nadjeżdża z naprzeciwka, to powinienem mu ustąpić. Nie wiem, jak zwalczyć tę plagę, ale jakoś trzeba.
Trzecim i ostatnim punktem programu wyborczego mojego idealnego kandydata powinna być likwidacja
żółtych Pudełek Idioty. Przepraszam za to określenie,

ale trudno mi to nazywać inaczej. Czekam na skrzyżowaniu na zielone dla pieszych. Sznur samochodów stanął,
zielone powinno się zapalić, a nie zapala się. Wciąż czerwone. Sznur znowu rusza, zielonego nie było. Dlaczego?
Aaaa! Bo nie przycisnąłem przycisku na żółtym pudełku!
Przyciskam. Po chwili sznur staje. Ale zielone się nie zapala. Dlaczego? Bo przycisnąłem za późno! Przycisnąłem
wtedy, kiedy czerwone dla samochodów już się powoli zbierało do zapalenia. Muszę znów przeczekać jadący
(długo!) sznur, więc stoję jak głupi. To trwa w sumie kilka minut. I nigdy nie wiadomo, na którym skrzyżowaniu
zielone zapali się bez przyciśnięcia, na którym zaś trzeba
przycisnąć. Nabieram już nawyku, żeby przyciskać zawsze.
I w ogromnym procencie przypadków robię to całkowicie
niepotrzebnie. Wykonuję ruchy idioty.
Czy gdyby pojawił się kandydat z programem, który
trafia w te lub także rozleglejsze
moje marzenia, to zagłosowałbym
bez wahania? Niestety, nie. Bo jestem już dużym chłopcem i wiem,
że kandydat może trafiać mi do serca tłem dla Kopernika, może też
obiecywać nowe mosty i linie metra w liczbie od dziesięciu do nieskończoności, ale jak mu szef partii każe zamiast tego wybudować
największy na świecie Pomnik Poległego Prezydenta, to on wybuduje. W dodatku odrzucając z godnością pieniądze z Unii, jeśli szef uzna,
że nie po to wstaliśmy z kolan, żeby
w tej Unii stać, lecz po to, by z niej
wyjść i ruszyć na wschód. Uważam
zresztą, że już uznał i ruszył.
Ja bym jednak wolał, żeby Warszawa jak najdłużej była tu, gdzie jest, więc będę głosować,
nie zwracając uwagi na niczyje obietnice, tylko po prostu
na tych, którzy będą mieli w dniu wyborów największe
szanse na pokonanie miłośników obrządku wschodniego.
Inne kryteria z żalem odkładam na normalniejsze czasy.
Rys. J. Fedorowicz

E. Lange

Maria Terlecka
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Zwierzę w mieście

Jeżycjada na Agrykoli

STOLICA pisała w Październiku

Arkadiusz Szaraniec

„Powszechne Domy Towarowe w Warszawie stosunkowo późno przystąpiły
do pracy, podczas gdy w Katowicach
dla potrzeb górników i hutników uruchomiono Dom Towarowy w kwietniu
1947” – pisze A.W. Sochacki w październikowej STOLICY z 1948 r. Jako
pierwszy, w sierpniu 1947 r., uruchomiono Dom Towarowy na Żoliborzu,
który był jedną z najmniej zniszczonych dzielnic. Cztery miesiące później w domu, gdzie znajduje się kino
Palladium, przy ulicy Złotej, powstał
drugi DT, a trzeci dopiero w marcu
przy ul. Puławskiej 47A. Ich ciasne
pomieszczenia i złe warunki lokalowe
nie pozwalały na sprawne funkcjonowanie. Dlatego w planach rozbudowy
Warszawy przewidziano kolejne punkty PDT, które „wyglądem estetycznym
pobiją zagraniczne przedsiębiorstwa
tego typu”.
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wa jeżycjada, bo musi się przemieszczać po gołym asfalcie,
odsłonięty ze wszystkich stron. Pal licho, jeśli na podobną
eskapadę decyduje się bywały jeż, otrzaskany z wielkomiejskim szumem i takimi przeszkodami, jak wysokie krawężniki i żelazne siatki pułapki. Przenosiny malucha w takich
warunkach są o wiele gorsze niż skok na głęboką i rwącą
wodę (jeże całkiem sprawnie pływają).
Zdesperowana matka chwyciła jedynaka za kark i w drogę! Miała wielkie szczęście, bo trafiła na uważnego fotografa
warszawskiej dzikiej przyrody. Joanna Godlewska-Gorczyca
nie tylko uwieczniła tę wyprawę-przeprawę, ale też dopilnowała, jak najlepsza przyszkolna „Pani Stopek”, by matka i dziecko dotarli cali do happy endu karkołomnej, straceńczej przeprawy. To był rzeczywiście szczęśliwy koniec,
ale tylko jednego etapu życia małego jeża, zawsze najeżonego przeciwnościami. Jeszcze wiele przed nim. Ale może
ocaleje… Wspaniałą masz matkę, smarkaczu. A może trafisz na życzliwych ludzi, którzy przy jesiennych porządkach
zostawią w ogrodzie stertę liści na zimowisko i nie spalą jej
na wiosnę z małym, jeszcze śpiącym jeżem w środku oraz
wieloma innymi stworzeniami?

1958 (nr 40)
Samopomoc budowlana
pracujących

Archiwum Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

M

łode jeże długo po urodzeniu są ślepe,
bezradne i kompletnie bezbronne. Ich
igiełki są miękkie i nie stanowią żadnego zabezpieczenia przed ciosem ostrych
zębów i dziobów. Zanim jeżyki podrosną, wiele z nich ginie jeszcze jako oseski i ledwie raczkujące maluchy. Mama
kilkorga jeżątek musi stosować cały arsenał chwytów i forteli, by jej potomstwo przetrwało, jednak maluchy rzadko przeżywają w komplecie. Ona sama może się obronić
przed atakiem kuny, kota, lisa, psa, a także wielu skrzydlatych białkożerców, ale jej igły i umiejętność natychmiastowego zwijania się w kolczasty kłębek w żaden sposób nie
mogą ocalić całego miotu. Dobrze o tym wie, więc często
zmienia kryjówki. Dwoi się wtedy i troi, ale choć jeże to
szparkie dreptacze, każda przeprowadzka jest istną loterią,
przy której „rosyjska ruletka” daje sporo szans na przeżycie. W naturze czyha wiele niebezpieczeństw, w mieście
jest ich jeszcze więcej. Jeże często giną na drogach, pod kołami aut, bo ufne w moc kolców zwijają się w kłębek i…
Na szczęście Agrykola jest zamknięta dla ruchu samochodowego. Mama jeżyca chyba dobrze o tym wiedziała...
Jeże mają słaby wzrok, ale dobry węch, słuch i sejsmograficzne wyczucie wstrząsów
podłoża. Brzuszek przy samej ziemi daje czasem jakieś
korzyści, rejestruje zbliżające
się kroki. Dlatego jej maluchy przyszły na świat w tych
właśnie okolicach, gdzieś na
terenie Łazienek. Aliści coś
im jednak zagroziło – może
zwiększony ruch spacerowiczów dotarł zbyt blisko, może
lis natrafił na „żłobek” albo
puszczyk (ma gniazdo w pobliżu) splądrował kolejną jeżą
kryjówkę – i matka zdecydowała się przenieść już jedyne,
ocalałe z wielu opresji, ostatnie dziecko. Musiała działać pod wielką presją, skoro
uczyniła to w biały dzień, na
oczach ludzi!
Pokonanie wszerz Agrykoli to dla ludzi krótki spacerek, dla jeża – istna odyseja,
heroiczna epopeja, prawdzi-

1948 (nr 41)
Domy towarowe

nr 10/2018

O tęsknocie za własnym domkiem,
a także o potrzebie zrealizowania programu budownictwa mieszkaniowego
pisze Stanisław Jankowski. Ciekawe,
zdaniem autora, rozwiązanie tego problemu przedstawił inż. arch. Stanisław
Buczkowski, prezentując projekt osiedla
na Sadybie, w rejonie ulic: Sobieskiego,
Bonifacego i Powsińskiej. Pomysł został
oparty na budownictwie interwencyjnym z Kanady i Australii. Szybko, tanio
i solidnie, a „podstawową cechą projektu
jest prostota konstrukcyjna”. Koszt katalogowy domu wolnostojącego z osiedla
Samopomoc Budowlana dla Pracujących
to 169 tys. zł plus koszt uzbrojenia i urządzenia terenu. Minusem jest tylko monotonne ustawienie domów, które kojarzy
się autorowi bardziej z przedwojennym
zabiegiem parcelacyjnym niż szczegółowym projektem urbanistycznym. Nie
neguje to oczywiście zasadności budowy
takiego osiedla, ale trzeba nanieść ewentualnie pewne poprawki.

1968 (nr 42)
Warszawska gastronomia

„W chwili obecnej mamy już w Warszawie 18 zakładów specjalistycznych,
w tym 6 rybnych, 2 drobiarskie, 1 wegetariański, 1 dietetyczny, 1 sprzedający wyłącznie flaki, 7 paszteciarni” – odnotowała październikowa STOLICA
w 1968 r. „Mimo tych pozytywów sytuacja w warszawskiej gastronomii nie
jest najlepsza” – w mieście, w którym
żyje 1 mln 300 tys. mieszkańców, znajduje się 571 placówek gastronomicznych, zatem na jedną z nich przypada
2200 osób. W poszczególnych dzielnicach sytuacja ta wygląda jeszcze gorzej.
Najlepiej jest w Śródmieściu, gdzie na
jeden zakład przypada tylko 726 osób,
a najgorzej na Mokotowie – 3748. Drugą sprawą jest stan lokali. Mimo że wiele
z nich szczyci się tabliczką z napisem lokal kategorii „I” lub „S”, to ich stan pozostawia wiele do życzenia. Jednak taka
tabliczka daje lokalowi prawo do pobierania wyższych opłat za usługi. Czas też
już pomyśleć o wyposażeniu warszawskiej gastronomii w odpowiednią liczbę urządzeń chłodniczych i większym
zmechanizowaniu pracy. W karcie każdego prawie lokalu można znaleźć schabowego oraz flaki i wódkę, a za mało
jest placówek oferujących lekkostrawne
dania mleczne czy wegetariańskie.
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1978 (nr 44)
Jakie buty, takie nogi

„Chirurdzy mówią, że nie ma już zdrowych nóg i że nie spowodowała tego
żadna epidemia, lecz przemysł obuwniczy” – pisze Barbara Ubysz. Stopa
ludzka, dodaje, jest tak znakomicie
zbudowana, że służyła starożytnym za
wzorzec do konstruowania wielkich
budowli. Człowiek pierwotny okrywał stopy kawałkiem skóry dla ochrony przed zranieniem. Rzymianie nosili sandały zupełnie niekrępujące stopy.
Jednak w miarę postępów cywilizacji
człowiek coraz bardziej oddalał się od
warunków naturalnych. Jego ubranie
stawało się coraz wymyślniejsze i coraz
mniej wygodne. Buty także podlegały
nr 10/2018

rygorom mody. Obecnie moda lansuje
buty z wąskimi czubkami i na wysokim,
ponad dziesięciocentymetrowym obcasie. A właśnie takie buty uważane są
przez lekarzy za najbardziej szkodliwe
dla stopy i dla naszego zdrowia. Cieszą
się one jednak tak dużą popularnością,
że możemy mówić już o chorobie społecznej. Ale kto myśli o zdrowiu, kiedy
w grę wchodzi elegancja?
Opracowała Małgorzata Kubicka

Warszawa na starej fotografii

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.

Dobroczynna
Jagiellońska

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

Dom noclegowy
przy ul. Jagiellońskiej 21

T
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rudno powiedzieć, dlaczego akurat ulica Jagiellońska, a właściwie
jej część zwana przed pierwszą wojną światową Petersburska, stała się od
schyłku XIX w. największym na Pradze rewirem wszelkiego rodzaju działalności charytatywnej. Niezwykły rys
tym inicjatywom nadawał jej wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter.
Dziś do najlepiej rozpoznawalnych należy kompleks gmachów Towarzystwa
„Synagoga”, które pod obecnym numerem 28 uruchomiło w latach 1913-1914
szkołę, bóżnicę, bursę i przedszkole, ale
też przytułek dla bezdomnych dzieci żydowskich. Więcej placówek dobroczynnych koncentrowało się naprzeciw tych
gmachów, w tym zachowany do dziś
budynek (nr 17) Zakładu dla Wdów
po Poległych Żołnierzach i Oficerach.
Wzniesiony w latach 1896-1900 z inicjatywy rosyjskich władz wojskowych
u zbiegu z ulicą Konstantynowską
(obecną Floriańską), mieścił w narożniku cerkiew zwieńczoną kopułą (dziś
nieistniejącą). Wraz z osadzonym pod
nią ogromnym, witrażowym oknem
dodawała ona splendoru i pozoru monumentalności dwuskrzydłowemu budynkowi, który miał jedynie dwie kondygnacje. W naszych czasach obiekt ten
jest bardziej kojarzony z pełnioną w epoce II Rzeczypospolitej funkcją Schroniska dla Weteranów Powstania 1863 r.
Działał przy nim także dobroczynny
zakład Świętej Teresy.

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.

Kalendarz Adresowy na 1894 r.

Jarosław Zieliński

Współczesne przeznaczenie gmachu
w niczym nie kojarzy się z biedą i wspólną pobożnym Polakom, Rosjanom i Żydom potrzebą niesienia pomocy ubogim bliźnim. Schronisko dla wdów
sąsiadowało od 1900 r. z piętrowym
domem Towarzystwa Kuchni Ruchomych (nr 19), budynkiem o ceglanych,
neoromańskich elewacjach. Instytucja
prowadziła dożywianie za symboliczną
opłatą i zyskała szczególnie dużą popularność w czasach powszechnego głodu,
który przyniosła pierwsza wojna światowa. Piękny dom został zrównany z ziemią około połowy lat 60. XX w. jednocześnie z kamieniczką pod numerem 21.
Ona także liczyła zaledwie dwie kondygnacje, ale w opisanym już gronie siedzib szacownych instytucji dobroczynnych wyróżniał ją wiek, została bowiem
wystawiona w 1892 r. Tę właśnie datę
widać na wykonanym dwa lata później
zdjęciu. Skromność wystroju elewacji
frontowej była odpowiednia dla jednej z kilku noclegowni prowadzonych
w Warszawie zrazu przez Warszawskie
Towarzystwo Dobroczynności, a od
1895 r. (jak w tym wypadku) przez Towarzystwo Przytułków Noclegowych
i Domów Zarobkowych. Przy Petersburskiej obok noclegowni uruchomiono
tanią kuchnię, która pozostała w gestii
WTD. Wstęp do przytułku kosztował
cztery kopiejki – pozornie mało, ale nie
każdego biedaka było stać choćby na tyle. W ramach tej kwoty gościowi przynr 10/2018

sługiwało nie tylko miejsce do spania
(zazwyczaj prycza), ale też filiżanka herbaty z cukrem oraz funt chleba razowego lub pół funta chleba lepszej jakości.
Z czasem opłatę za sam nocleg zniesiono, a o przyjęciu delikwenta decydował
dozorca. Przyjęcia latem odbywały się
w godzinach od 19 do 22, a zimą od 18
do 21. Mały budynek był w stanie pomieścić aż 350 osób, sale noclegowe muNa publikację złożyły się wywiady z absolwentami Gimnazjum
siały więc być niebywale
przeludnione.
i Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Batorego w Warszawie z różnych
lat powojennych
z ludźmi wybitnymi, którzy
Lakoniczne informacje
zawarte
w –ofiosiągnęli sukces, zdobyli prestiż i uznanie, nierzadko sławę.
Książka dokumentuje
wkład pedagogów
cjalnych publikacjach,
jak polski
Ka- i absolwentów Batorego we współczesne, najnowsze dzieje polskiej nauki, kultulendarz na Pogotowie
Ratunkowe
czy w kształtowanie
ry, życia umysłowego,
a nawet religijnego,
postaw społecznych.
rosyjskojęzyczny Kalendarz
Adresowy,ZE WSTĘPU OD WYDAWCY
nie dają pojęcia o trudnych
Niniejsza książka warunkach
jest rodzajem podróży po osobistych przei doświadczeniach znanych absolwentów Batorego,
panujących w tegożyciach
rodzaju
przybytku,
którzy z okazji jubileuszu ich szkoły zechcieli podzielić się
swymi
wspomnieniami
z obecnymi
uczniami liceum. Zapisy
ale zachowały się ponure
w nastroju
retych międzypokoleniowych spotkań są również swoistą wędrówką po powojennej
historii Polski.
lacje dotyczące innych
warszawskich
JERZY S. MAJEWSKI
przytułków, na przykład słynnego
„cyrku” na Dzikiej. Felczer zatrudniony w funkcjonującym przy noclegowni
ambulatorium z pewnością miał pełne
ręce roboty.
W 1893 r. przy prawym boku podwórza oddano do użytku parterową
oficy- PATRONAT MEDIALNY
DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
nę, w której pomieszczono
warsztat
MINISTRA KULTURY proI DZIEDZICTWA
dukujący składane prycze iNARODOWEGO
stoły. Był to
jeden z tzw. domów zarobkowych, w których biedacy znajdowali nie tylko doraźne zatrudnienie, lecz także przyuczali się
do zawodu. Zarobek umożliwiał im co
najmniej opłacenie posiłku w przytułku.
Po domach noclegowych nie został przy
Jagiellońskiej najmniejszy ślad, a przydałoby się uczcić je tablicą pamiątkową.
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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.
Jerzy S. Majewski

...pytajcie w dobrych księgarniach...
Książki można zamawiać również w redakcji
tel. 22 741 01 30

