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 Miejskie Zakłady Autobusowe ogło-
siły przetargi na dostawę 80 autobusów 
gazowych wraz z paliwem. W tej chwili 
przedsiębiorstwo dysponuje 60 autobu-
sami nisko- lub bezemisyjnymi; do koń-
ca 2020 r. liczba takich pojazdów ma 
wzrosnąć do 270, co stanowić będzie 
prawie 20 procent całej floty.

 Od 2017 r. o dotacje na remonty i kon-
serwacje warszawskich zabytków mogą 
się ubiegać nie tylko właściciele obiektów 
wpisanych do rejestru, ale też tych figu-
rujących w gminnej ewidencji zabytków. 
Do Biura Stołecznego Konserwatora Za-
bytków wpłynęło w styczniu 430 wnio-
sków o dofinansowanie. W tym roku 
do podziału jest 27 mln zł. 

 W ramach Programu Rozwoju Biblio-
tek Miasto będzie tworzyć nowocze-
sne centra biblioteczne, funkcjonujące 
w oparciu o nowoczesne technologie. 
Rozpoczęły się też prace nad wspólnym 
portalem bibliotecznym i wspólną kartą 
dla wszystkich warszawskich bibliotek.

 Gmach jednej z najstarszych szkół na 
Ursynowie, SP nr 100 im. płk. France-
sco Nullo, został rozbudowany o nowe 
skrzydło, w którym znalazło się m.in. 
siedem sal lekcyjnych, dwie świetlice, sa-
la korektywy i pomieszczenia rekreacyj-
ne. Obiekt jest dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. Koszt 
rozbudowy to 7,6 mln zł.

 Rośnie popularność rowerów jako 
środka transportu w mieście. W 2015 r. 
na dwóch kółkach poruszało się 3,8 pro-
cent warszawiaków, dziś – 5,5 procent. 
Sieć rowerowa w stolicy to 531 km dróg 
rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych 
i pasów dla rowerów. Rowerzyści mają 
możliwość korzystania z ponad 1000 
parkingów dla dwóch kółek, bardzo ce-
nią sobie też samoobsługowe stacje na-
prawy rowerów.

 1 marca wróciły miejskie rowery w sys-
temie Veturilo. Dostępnych jest 366 sta-
cji i ponad 5200 rowerów, w tym 60 ro-
werków dziecięcych, 45 tandemów 
i 110 rowerów elektrycznych. Pierwsze 
20 minut jazdy tradycyjnym rowerem 
jest bezpłatne, kolejne 40 minut kosz-
tuje złotówkę, a druga godzina – 3 zł. 
Od czwartej godziny jazdy włącznie 
płacimy 7 zł. Sezon potrwa do końca 
listopada.

90 lat Biblioteki Narodowej

24 lutego 1928 r. prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie reakty-
wujące Bibliotekę Narodową. Książnica ta jest jedną z najstarszych instytucji 

kultury w Polsce, jako że kontynuuje tradycje działającej w latach 1747-1795 Biblio-
teki Załuskich. Jest tym samym jedną z pierwszych bibliotek narodowych w Euro-
pie. W wyniku rozbiorów Polski bibliotekę zamknięto, a zbiory wywieziono do Pe-
tersburga. Po odzyskaniu niepodległości książnica ta została ponownie powołana. 
Jubileusz uświetniły uroczyste obchody 26 lutego 2018 r. w pałacu Krasińskich 
z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, pierwszej damy Agaty Kornhauser- 
-Dudy oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. 
Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski zwrócił się z prośbą do wszyst-
kich gości obecnych na obchodach o przekazywanie książek, czasopism i innych 
druków, których nie ma jeszcze w zbiorach BN. Podczas uroczystości można było 
obejrzeć najcenniejsze zabytki polskiego i europejskiego piśmiennictwa ze skarbca 
Biblioteki Narodowej oraz najnowsze nabytki narodowej książnicy.

Relikty muru getta w rejestrze zabytków
Mazowiecki konserwator zabytków wpisał do reje-

stru zabytków dwa fragmenty muru getta zacho-
wane w podwórzach sąsiadujących ze sobą kamienic przy 
ul. Siennej 55 i ul. Złotej 62. Są to nieliczne ślady dawnej 
zamkniętej enklawy dla ok. 450 tys. Żydów, utworzonej 
2 października 1940 r. przez niemieckich okupantów. 
Pozostałe wolnostojące fragmenty muru zostały wybu-
rzone po wojnie. W latach 70. planowano rozbiórkę tak-
że reliktów przy Siennej i Złotej, ale ostatecznie nie zre-
alizowano tych zamierzeń. W powstrzymanie rozbiórki 
zaangażował się wówczas były żołnierz AK Mieczysław 
Jędruszczak; na murze zawisły tablice informujące o hi-
storii miejsca. Teraz zachowane relikty muru będą pod-
dane konserwacji: czyszczeniu, uzupełnieniu ubytków 
i zabezpieczeniu przed wpływem warunków atmosferycznych. Zostaną też pod-
świetlone. Przybudówki pod murem będą rozebrane, co pozwoli na uzyskanie 
przestrzeni dochodzącej do alei Jana Pawła II. Miasto planuje podzielenie tak po-
zyskanego terenu na dwie strefy: bliżej muru – dydaktyczno-historyczną, z tabli-
cami informacyjnymi, gablotami ekspozycyjnymi etc., a dalej od muru – rekre-
acyjno-sportową, m.in. z ławkami i stolikami do gry w szachy. Do muru będzie 
można dojść przez teren XII LO im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Siennej 53. 
Do tej pory zwiedzający (w skali roku – setki tysięcy turystów!) musieli przecho-
dzić przez podwórza kamienic przy Siennej i Złotej, co niejednokrotnie było przy-
czyną waśni z mieszkańcami.
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 10 lutego 1648 r. król Władysław IV 
wyraził zgodę na założenie naprze-
ciw Warszawy miasta Pragi. Z okazji 
370. urodzin Pragi Muzeum Warszaw-
skiej Pragi zaprezentowało oryginalny 
akt lokacji Pragi, rzadko pokazywa-
ny publicznie, na co dzień przecho-
wywany w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych. 

 Przy udziale dotacji samorządu war-
szawskiego w wysokości 290 tys. zł wy-
remontowano fasadę Domu Towarowe-
go Bracia Jabłkowscy przy Brackiej. 

 W ramach 3. edycji konkursu Dy-
plomy dla Warszawy autorzy prac dok-
torskich i magisterskich obronionych 
w 2017 r. mogą ubiegać się o nagrody fi-
nansowe w wysokości odpowiednio: 15 
i 7 tys. zł. Oceniana jest m.in. wartość 
naukowa oraz ujęcie problemu w kon-
tekście rozwoju Warszawy. Zgłoszenia 
do 30 marca.

 Od ponad 20 lat Warszawa czynnie 
uczestniczy w targach inwestycyjnych 
w Cannes. Tegoroczna oferta Mia-
sta na MIPIM to działki inwestycyjne 
przy ulicach: Stalowej 55/57 na Pra-
dze-Północ (1955 m2), Cieszyńskiej na 
Mokotowie (3539 m2), Czapelskiej, róg 
I. Kruszewskiego na Pradze-Południe 
(1800 m2), w alei Prymasa Tysiąclecia 
na Woli (4179 m2). Inwestorom zagra-
nicznym Miasto oferuje również działki 
przy ul. J. Kasprowicza 14, 16, 18 i 18A 
na Bielanach (1972 m2), przy Mariań-
skiej 5 i Twardej (1027 m2) oraz teren 
przy ul. Grochowskiej 23/31 na Pradze- 
-Południe (3865 m2) z przeznaczeniem 
na zabudowę hotelową,

 Ogród Zoologiczny w Warszawie zo-
stał otwarty 11 marca 1928 r. Swoje 
90. urodziny będzie świętować przez 
cały rok. Dyrekcja placówki chce rozpo-
cząć starania o ustanowienie 11 marca 
dniem Misji Ogrodów Zoologicznych.

 Przy ulicy Hrubieszowskiej, w bu-
dynku dawnej wolskiej fabryczki, po-
wstanie dom wsparcia dla powstańców 
warszawskich. Ruszyły konsultacje 
społeczne na temat zaplanowania tej 
placówki i roli, jaką miałaby spełniać. 
Zanim projekt zostanie zrealizowa-
ny, powstańcy warszawscy będą dwa 
razy w roku otrzymywać stypendia 
od Miasta.

Czy chcemy odbudować Pałac Saski?
Powraca temat odbudowy Pałacu Saskiego i pałacu Brühla na placu Piłsudskie-

go. Prace przygotowawcze do tych gigantycznych inwestycji ruszyły w 2006 r., 
za prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięto wówczas fundamenty i piwni-
ce obiektów, przeprowadzono badania archeologiczne. Część piwnic z okresu od 
lat 60. XVII do lat 40. XIX w. wpisano w 2007 r. do rejestru zabytków. W 2008 r. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz przerwała prace, piwnice zasypano, a środki przezna-
czone na rekonstrukcję budowli przesunięto na budowę mostu Północnego. Teraz 
pomysł odbudowy znów mamy na wokandzie.

Za ideą opowiada się prof. Jakub Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator 
zabytków. Uważa on, że Pałac Saski oraz pałac Brühla powinny ponownie poja-
wić się w krajobrazie Warszawy – w formie sprzed 1 września 1939 r. Za szcze-
gólnie istotne w przypadku drugiego z obiektów profesor uznaje odtworzenie 
wnętrz – zaprojektowanych przez Bohdana Pniewskiego i uznawanych za jedną 
z najwybitniejszych architektonicznych kreacji dwudziestolecia międzywojenne-
go. W wywiadzie dla „Spotkań z Zabytkami” (nr 1-2/2018) Lewicki poinformo-
wał, że pogląd w sprawie rozpoczęcia wielkiej odbudowy w stulecie niepodległości 
w pełni podzielają jego przełożeni. 

Przeciwnikiem koncepcji jest Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabyt-
ków. Odbudowę – i to w jakiejkolwiek formie – uznaje on za sprzeczną z doktry-
ną konserwatorską. Ponadto, jego zdaniem, rekonstrukcja obiektów pozbawiłaby 
pusty obecnie plac Piłsudskiego, dawniej Saski, jego symbolicznej wymowy. Kra-
sucki poddaje jednak pod rozwagę odbudowę w przypadku, gdyby chcieli tego 
sami warszawiacy.

A więc, warszawiacy, chcecie czy nie chcecie odbudowy Pałacu Saskiego i pałacu 
Brühla? Nam w całej dyskusji brakuje wątku o kosztach, które pochłonie ewen-
tualna rekonstrukcja, i źródłach finansowania, jak również informacji o funkcji 
i przeznaczeniu odbudowywanych obiektów.

Pałac Saski w 1933 r.
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Odsłonięte piwnice Pałacu Saskiego, 2007 r.
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Co nam budują

Miejsce po kultowym i bardzo 
lubianym przez warszawiaków 
Universamie Grochów zajął 

wielofunkcyjny kolos mieszkalno-biuro-
wo-handlowy Rondo Wiatraczna. Jego 
otwarcie ostatniego dnia lutego ściągnęło 
tłumy warszawiaków – zachęciły ich zwy-
kle towarzyszące otwarciom promocyjne 
ceny, a także ciekawość lub sentyment do 
miejsca i dawnego Universamu, którego 
rozbiórka wywołała niegdyś protesty. Kul-
towy budynek Universamu Grochów po-
wstał w 1977 r. według projektu słynnego 
polskiego architekta Józefa Zaborowskie-
go. Był to pierwszy w historii Warszawy 
wielkopowierzchniowy dom handlowy. 
Można było w nim kupić wszystko – na 
jego terenie znajdował się wspomniany 
samoobsługowy supersam, a także skle-
py z ubraniami, gospodarstwem domowym, pasmanteria, 
kwiaciarnia, pralnia i kawiarnia. Był też punkt fotogra-
ficzny, fryzjer, krawiec i bank. Dla grochowian Universam 
stał się punktem centralnym dzielnicy i miejscem spotkań. 
Przed obiektem stały ławeczki – można było przysiąść na-
przeciw fontanny i rzeźby Kazimierza Zielińskiego Pora-
nek, znanej bardziej pod nazwą Panienka, jaką nadali jej 
mieszkańcy Grochowa.

Rondo Wiatraczna tworzą dwie 17-piętrowe 
wieże mieszkalne oraz dwukondygnacyjna galeria 
handlowa o powierzchni 11 tys. m2. W wieżach, 
na przestrzeni ok. 23 tys. m2, znajduje się 470 miesz-
kań. Półtora tysiąca metrów kwadratowych liczy 
powierzchnia biurowa, a podziemny parking ma 
160 miejsc postojowych. Głównym wygranym na 
nowej inwestycji jest prezes WSS ,,Społem” Praga- 
-Południe Bogusław Różycki i to jemu należą się 
specjalne gratulacje – udało mu się bowiem od-
tworzyć w nowym obiekcie powierzchnie handlo-
we oraz liczący teraz 2 tys. m2 sklep spożywczy. 
Nie tylko utrzymał dotychczasowy stan posia-
dania 70-letniej grochowskiej spółdzielni spo-
żywców, ale również rozwinął go i unowocześnił 
dzięki spółce z warszawskim deweloperem – firmą 
Dantex. Do biur w nowym obiekcie WSS ,,Spo-
łem” Praga-Południe przenosi też swoją siedzibę. 
Prezes Dantexu Marek Roefler w dniu otwarcia 

ogłosił, że prawie wszystkie mieszkania znalazły już na-
bywców i prawie cała powierzchnia handlowa została wy-
najęta. Powoływał się na tradycje miejsca, które deweloper 
bardzo ceni i które starał się uszanować na tyle, na ile moż-
na je było połączyć z nową architekturą i nowym przezna-
czeniem obiektu. Na elewację powrócił stary neon Univer-
sam, a do wnętrza – Panienka. Otwarcie połączone było 
z akcentami warszawskiego folkloru.  [ekc]

Rondo Wiatraczna

Rzeźba Kazimierza Zielińskiego 
Poranek

Otwarcie Ronda Wiatraczna ściągnęło tłumy warszawiaków – zachęciły ich zwykle 
towarzyszące otwarciom promocyjne ceny, a także ciekawość oraz sentyment do miejsca 
i dawnego Universamu
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To był rekordowy rok dla warszawskiego rynku 
mieszkaniowego. W 2017 r. nabywców znalazło 
28 500 nowo wybudowanych mieszkań. Tak zna-

komitym wynikom, znacznie lepszym od optymistycznych 
prognoz sprzedaży, sprzyjają czynniki makroekonomiczne, 
które jednym tchem wymienia Jarosław Szanajca, prezes za-
rządu największej warszawskiej firmy deweloperskiej. Tymi 
czynnikami są: niskie stopy procentowe, niski, a właściwie 
zerowy w Warszawie poziom bezrobocia, wzrost PKB oraz 
silny wzrost płac. Przy tym faktem godnym odnotowania 
jest wielki procent transakcji gotówkowych, bez zaciągania 
kredytu. Prawie cztery tysiące mieszkań sprzedał lider war-
szawskiego rynku – firma Dom Development, przy czym 
prawie 50 procent sprzedanych mieszkań należało do naj-
droższych, których ceny przekroczyły 450 tys. złotych. 
Powyżej trzech tysięcy lokali sprzedały Murapol i Robyg, 
powyżej dwóch tysięcy – Atal i LC Corp. Średnio jest to 
o 30-40 procent więcej niż w roku poprzednim. Ten nie-
bywały wzrost sprzedaży, który nie zdarzył się od początku 
wolnego rynku mieszkaniowego, czyli od ponad 20 lat, jest 
też zapowiedzią wzrostu cen. Od dłuższego czasu utrzymy-
wały się one na stabilnym poziomie lub nieznacznie wzra-

Decyzja o powołaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
i budowie jego siedziby na placu Defilad zapadła 
w 2005 r., kiedy prezydentem Warszawy był Lech 

Kaczyński, a ministrem kultury i dziedzictwa narodowego 
Waldemar Dąbrowski. Panowie podpisali stosowne poro-
zumienie, wyznaczyli miejsce pod przyszłe muzeum, ogłosi-
li konkurs na projekt architektoniczny. Wyniki poznaliśmy 
już na początku 2007 r. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w no-
wo wybudowanym gmachu według projektu szwajcarskiego 
architekta Christiana Kereza miało być otwarte do 2012 r. 
Zamiast tego – od października 2012 do maja 2016 r. – 
zajęło wolne powierzchnie w pawilonie meblowym Emilia 
przy Świętokrzyskiej. W międzyczasie zerwano umowę ze 
szwajcarskim architektem, zmieniano co rusz koncepcję bu-
dowy, ogłoszono wreszcie nowy konkurs – już nie na jeden 
budynek, ale na dwa – który tym razem wygrał nowojorski 
architekt Thomas Phifer. Rozebrano też Emilię i postawio-
no tymczasowy pawilon nad brzegami Wisły, w którym – 
przy Centrum Nauki Kopernik – muzeum tymczasowo re-
zyduje, pracując bardzo wydatnie i organizując znakomite 
wystawy. Ten ponad dekadę trwający pat samorządowo-or-
ganizacyjno-decyzyjny ma się chyba wreszcie ku końcowi. 
Właśnie w lutym, jak uroczyście i radośnie ogłoszono w Ra-
tuszu, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz własnoręcznie 

Będą budować muzeum
podpisała pozwo-
lenie na budowę. 
– Za kilka dni 
ogłosimy przetarg 
na wykonawcę – 
z ap ow ie d z i a ł a 
podczas uroczy-
stości dyrektorka 
MSN Joanna Mytkowska. Budowa ma trwać 36 miesięcy. 
Jeśli w tym roku uda się wybrać wykonawcę, to w 2021 r. Jo-
anna Mytkowska zaprosi nas do muzeum. Miejmy nadzieję, 
że wreszcie twórcom placówki – bo przecież jako instytucja 
Muzeum działa, i to znakomicie, od lat – sprzyjać będzie 
szczęście. Oby. 

Dwa budynki – drugi dla TR Warszawa – które mają 
stanąć na placu, będą ułożone w kształt litery L. Muzeum 
znajdzie się bliżej Marszałkowskiej. Jego bryła będzie pro-
sta, jasna, niemal biała. Cały parter otaczać będą podcie-
nie, a przez szklaną elewację zajrzymy do wnętrza. Wydane 
właśnie pozwolenie dotyczy tylko gmachu Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, natomiast TR Warszawa wciąż czeka na wy-
jaśnienie kwestii spornej działki, która została wprawdzie 
wywłaszczona na początku roku, ale od tej decyzji właści-
cielowi wciąż przysługuje odwołanie.

Warszawiacy coraz bogatsi

stały. W ubiegłym roku – zwłaszcza po półroczu – zaczęły 
rosnąć. Zważywszy, że coraz mniej jest w Warszawie wol-
nych terenów pod zabudowę i rośnie konkurencja wśród 
deweloperów zabiegających o zakup działek, wartość ziemi 
będzie miała wpływ na ceny przyszłych mieszkań. Wzra-
stają też koszty budowy i dają się zauważyć problemy firm 
budowlanych z niedoborem pracowników. Póki co, jak pod-
kreślają deweloperzy, podaż nadąża za popytem.

Osiedle Forma, wizualizacja 
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Rozpocznę od spostrzeżenia, że był Pan pierwszym 
i jedynym z przedstawicieli władzy, który okazał 
zainteresowanie losami Parku Miniatur, kiedy już 
wiadomo było, że musi on opuścić budynek dawnego 
banku Landaua i nie ma gdzie się podziać. Jest jakaś 
nadzieja na jego uratowanie?
Miniatury nieistniejących pałaców warszawskich są 
piękne, jestem nimi zachwycony. Byłoby wielką stratą dla 
Mazowsza, gdyby zostały rozproszone czy powędrowały 
gdzieś w Polskę. W Sulejówku burmistrz Arkadiusz Śliwa 
i wiceburmistrz Remigiusz Górniak planują stworzenie 
parku o charakterze rekreacyjnym i turystycznym 
na zrewitalizowanych terenach po wyrobiskach gliny. 
Zaproponowałem władzom Sulejówka zaaranżowanie 
tam Parku Miniatur. Trwają rozmowy o wydzierżawieniu 
przestrzeni dla fundacji, która jest właścicielem Parku 
Miniatur. Mam nadzieję na szczęśliwy finał. Fundacja 
przede wszystkim musi gdzieś zakotwiczyć i mieć stałego 
partnera, ale też partnerów z innych miast i powiatów 
województwa zainteresowanych w tworzeniu miniatur 
mazowieckich zamków i pałaców. W ciągu kilku, 
kilkunastu najbliższych lat może powstać duży edukacyjny 
projekt, który będzie jednocześnie wielką atrakcją 
turystyczną. Mazowiecki Park Miniatur może być kolejną 
doskonałą wizytówką Mazowsza. 

Mam całą listę miejsc, które uratował Pan 
od unicestwienia. Choćby Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, dwór 
we Wsoli, poprzemysłowe obiekty w Radomiu, 
zespół pałacowy w Sannikach, Bieżuń… Może Pan 
powiedzieć: ratowanie obiektów kultury to moja 
specjalność.
Bieżuń to wyzwanie, które jeszcze stoi przed nami. 
Na razie jesteśmy na etapie ratowania spuścizny Stefana 

Gołębiowskiego [1900-1999, poeta, nauczyciel, działacz 
społeczny, który podarował społeczeństwu Bieżunia 
swój dom z ogrodem oraz bogaty księgozbiór – red.]. 
Natomiast losy odnowienia XVIII-wiecznego pałacu 
Zamoyskich właśnie się ważą – jesteśmy na etapie 
rozmów z władzami gminy. Jestem przekonany, 
że znakomite koleje, dobre lotniska, zmodernizowane 
drogi, nowoczesne szpitale to nie wszystko – trzeba też 
dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego, pielęgnować 
tradycje, okazywać szacunek przeszłości. Kiedy powstał 
samorząd województwa mazowieckiego, otrzymaliśmy 
„w darze” kilkanaście instytucji kultury, które były 
bardzo zaniedbane lub stały przed groźbą likwidacji. 
Dziś, po 20 latach, jestem dumny z tego, jak wiele z nich 
uratowaliśmy i rozwinęliśmy. Niektóre przy udziale władz 
i społeczności lokalnych, jak np. Europejskie Centrum 
Artystyczne w Sannikach, które powstało dzięki 
inicjatywie wspólnej samorządu województwa i władz 
gminy Sanniki. Teraz już miasta Sanniki, bo 1 stycznia 
miejscowość uzyskała prawa miejskie. Oczywiście cały 
ciężar inwestycyjny spoczął na nas – zainwestowaliśmy 
pieniądze samorządowe i unijne, ale warto było, bowiem 
powstała instytucja kultury, perła Mazowsza. W pałacu 
w Sannikach, co zostało dowiedzione, spędzał wakacje 
Fryderyk Chopin.

Wśród 28 placówek kulturalnych Mazowsza jest 
więcej nowo utworzonych – to nie tylko Europejskie 
Centrum Artystyczne, ale też np. Centrum Kultury 
Elektrownia, Muzeum Witolda Gombrowicza…

Z Adamem Struzikiem, marszałkiem 
województwa mazowieckiego, o nowym 
podziale statystycznym Mazowsza 
rozmawia Ewa Kielak-Ciemniewska

Wspólnie 
można 
więcej

Rozmowa STOLICY
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Wspomniała Pani o Wsoli – to też jest piękna opowieść. 
Kiedy byłem senatorem, jednym z moich kolegów 
senatorów był Zdzisław Kierzkowski, późniejszy starosta 
radomski. Swego czasu odwiedziłem go – już jako 
marszałek województwa. Szukał sposobu i pieniędzy, żeby 
wyremontować most w Bartodziejach. Przyszło mu do 
głowy, żeby sprzedać pałac we Wsoli, dość zaniedbany, 
w którym wtedy mieścił się dom pomocy społecznej 
dla osób z głębokim upośledzeniem psychicznym. 
Mimochodem nadmienił, że pałac ten jest związany 
z rodziną Gombrowiczów. Był tam majątek Pruszaków, 
a rodzony brat Witolda Gombrowicza, Jerzy, wszedł 
w posiadanie pałacu, jako że wniosła mu go w posagu 
żona Aleksandra. Mnie Gombrowicz fascynował zawsze, 
cenię sobie jego literaturę, jego sztuki… Doszedłem więc 
do wniosku, że to może być dobry pomysł, aby znowu 
powiązać pałac z osobą pisarza i rodziną Gombrowiczów. 
Kupiliśmy rezydencję od powiatu – starosta miał już 
nowy dom społeczny, z o wiele lepszymi warunkami 
dla pensjonariuszy, a pozyskane ze sprzedaży pałacu 
pieniądze przeznaczył na wyremontowanie mostu. 
My zaś – po dołożeniu niemałych środków – zrobiliśmy 
pierwsze na świecie Muzeum Witolda Gombrowicza. 
Ciekawostką jest, że w jednym z pokojów pałacu 
we Wsoli Witold podczas wakacyjnego pobytu napisał 
Ferdydurke. Przypomnę, że w Radomiu od 1993 r. mamy 
interdyscyplinarny – łączący teatr, sztuki plastyczne, 
muzykę i film – Festiwal Gombrowiczowski. A nasze 
muzeum, które jest oddziałem Muzeum Literatury, ogłasza 
konkursy literackie im. Witolda Gombrowicza połączone 
z festiwalem literackim Opętani literaturą.
Każde miejsce ma swoją historię. Mówi Pani, że ja się 
angażuję osobiście. To prawda. Chociaż z zawodu jestem 
lekarzem, zawsze byłem też po trosze humanistą – 
literatura, teatr zawsze stanowiły dla mnie olbrzymią 
wartość. Ale też prawdą jest, że mam szczęście 
spotykać na swojej drodze ludzi kreatywnych, z pasją, 
dyrektorów, którzy są zdeterminowani, którzy chcą 
i potrafią budować – zrobią jedno, za chwilę już mają 
kolejne pomysły i plany. Przykładem może być Muzeum 
Mazowieckie w Płocku czy zespół parkowo-pałacowy 
Krasińskich w Opinogórze. Samorząd stara się – 
z własnych albo unijnych funduszy – finansować rozwój 
tych i innych instytucji kultury Mazowsza. Uważam, 
że należą do dziedzictwa, które wymaga szczególnej opieki. 
Mają również znaczenie dla rozwoju regionu – generują 
wzrost gospodarczy, miejsca pracy, ruch turystyczny. 
Dzisiaj turystyka bez oferty kulturalnej praktycznie nie 
istnieje. Absolutnie najważniejszymi naszymi zadaniami 
są infrastruktura transportowa, ochrona zdrowia, a zaraz 
na trzecim miejscu – kultura i obiekty dziedzictwa 
narodowego. 

Od 2009 r. zabiegał Pan o statystyczne podzielenie 
Mazowsza. Dokonało się to w styczniu bieżącego 

roku – dla unijnych decydentów mamy teraz dwa 
regiony: Warszawę stołeczną (wraz z dziewięcioma 
powiatami: legionowskim, nowodworskim, mińskim, 
otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, 
pruszkowskim i warszawskim zachodnim) oraz 
obszar mazowiecki regionalny. Fakt ten nie został 
podchwycony przez media, więc chciałabym, żeby 
Pan powiedział czytelnikom STOLICY, jakie to ma 
znaczenie dla mieszkańców Warszawy i mieszkańców 
Mazowsza.
Chciałbym przypomnieć postać prof. Zbigniewa 
Strzeleckiego, zmarłego dwa lata temu znakomitego 
specjalisty od strategii rozwoju regionalnego, 
zagospodarowania przestrzennego, profesora SGH. 
Był przez długi czas dyrektorem Regionalnego Biura 
Planowania Przestrzennego, później Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego, czyli instytucji 
zajmujących się strategią rozwoju. Mieliśmy dzięki niemu 
pogłębione analizy kierunków rozwoju. Trzeba sobie 
uświadomić, że województwo mazowieckie powstało 
ze scalenia całych albo części małych województw, 
m.in. siedleckiego, ostrołęckiego, płockiego, kawałka 
skierniewickiego, radomskiego i kawałka bialsko-
podlaskiego. Od początku Warszawa rozwijała się 
najbardziej dynamicznie. Oddziaływanie stołeczności 
obejmuje mniej więcej obszar o promieniu 50 km od 
Warszawy. Wobec tej sytuacji samorząd województwa, 
który jest głównym kreatorem strategii rozwoju, musiał 
odpowiedzieć na pytania, jak kierować tym rozwojem, 
by był bardziej równomierny, by Warszawa nie wyciągała 
wszystkich sił żywotnych z regionu. Warto przy tym 
podkreślić, że województwo mazowieckie jest największe 
w Polsce, ma powierzchnię 35,5 tys. km2, to wielkość 
Danii, i 5,3 mln mieszkańców. Wiedzieliśmy, że musimy 
nieco inną politykę stosować wobec stolicy, a inną 

Fragment ekspozycji w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
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wobec tych obszarów, których głównymi ośrodkami 
są Ostrołęka, Siedlce, Radom, Płock i Ciechanów. 
Kiedy zaczęły napływać środki z Unii Europejskiej, 
byliśmy na początku traktowani jako region słabiej 
rozwinięty, ale z czasem zauważyliśmy, że bardzo szybki 
wzrost gospodarczy – bo na Mazowszu dynamika była 
największa w skali całej Polski – powodował, że nasze 
wskaźniki PKB na osobę rosły powyżej 5 procent rocznie.

Bo nadal, korzystając z unijnych pieniędzy, rozwijała 
się Warszawa.
Obserwując to, wiedzieliśmy też, że pieniądze z UE 
w postaci funduszy strukturalnych na politykę spójności są 
związane z określonymi wskaźnikami. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że przyjdzie taki moment, kiedy średnio będziemy 
zamożni, ale będziemy mieli z jednej strony dynamicznie 
rosnącą, bogatą Warszawę o dużych wskaźnikach, 
a z drugiej – słabo rozwinięte inne części Mazowsza. 
O statystyczny podział województwa bardzo intensywnie 
zabiegaliśmy od 2009 r. Udało nam się przekonać polski 
rząd – najpierw Ewy Kopacz, potem Beaty Szydło. 
Wnioski do UE zostały złożone w 2015 r., a w 2016 r. 
podjęta została decyzja o nowym podziale statystycznym – 
od 1 stycznia 2018 r.

Co to znaczy dla przeciętnego Mazowszanina?
Obszar pozametropolitalny, który charakteryzuje się 
wskaźnikiem PKB na głowę poniżej 70 procent, będzie 
objęty polityką wsparcia w większym wymiarze – 
mówimy tu o potencjalnym większym przydziale środków 
w ramach polityki spójności, rzędu 3-4 mld euro. To gra 
nie tylko o pieniądze dla Mazowsza, ale i dla Polski. 
Mieszkańcy pozametropolitalni, których jest mniej więcej 
połowa, mogą liczyć na wsparcie w takich zakresach, 
jak infrastruktura drogowa, kolejowa, infrastruktura 
społeczna. Dla Warszawy i okolic pomoc ukierunkowana 
będzie na takie sfery polityki miejskiej, jak gospodarka 
niskoemisyjna, transport miejski, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. Dla przeciętnego mieszkańca 
Mazowsza oznacza to możliwość uzyskania większego 
wsparcia unijnego. Ale także to, że naszą strategię 
rozwoju musimy budować inaczej dla Warszawy 
i dziewięciu okolicznych powiatów, a zupełnie inaczej dla 
tych pozostałych pozametropolitalnych 32 powiatów. 
Będziemy do tego wykorzystywali własne pieniądze, 
np. z naszego budżetu. Głównym źródłem budżetu 
województwa mazowieckiego jest obszar metropolitalny, 
pochodzi z niego 82 procent budżetu, a 18 procent – 
z pozostałej części. Musimy zbudować własne programy 
wsparcia, również dla obszaru metropolitalnego, gdzie 
będziemy świadomie inwestować np. w transport 
publiczny.

Ale to nie miasto Warszawa będzie występować 
o dotacje na obszarze metropolitalnym?

To zupełnie inna rzecz. Pani teraz pyta o ewentualną 
strukturę obszaru metropolitalnego. Są różne pomysły 
i możliwości w tym zakresie. Ja proponuję, żebyśmy 
powołali dobrowolny, a nie ustawowy, związek 
komunalny, do którego weszłaby Warszawa, dziewięć 
otaczających ją powiatów, wszystkie gminy, które są 
w tych powiatach, i województwo, ale bez odbierania im 
jakichkolwiek kompetencji. Byłoby to powołanie struktury 
wykonawczej dla rozwiązania kwestii takich, jak transport 
publiczny, czystość powietrza i wody, gospodarka 
odpadami czy zagospodarowanie przestrzenne. Chodzi 
o koncentrowanie się na sprawach najważniejszych, 
integrowaniu się po to, by rozwiązywać problemy, a nie po 
to, by tworzyć nową strukturę administracyjną. 

Czyli samorząd Mazowsza w dalszym ciągu 
obejmuje funduszami unijnymi całe Mazowsze 
wraz z Warszawą?
Tak, całe Mazowsze razem z Warszawą.

Instytucje kulturalne podległe marszałkowi są 
w Warszawie i poza nią. Czyli w przypadku tych 
warszawskich nie będzie żadnych zmian?
Ich sytuacja się nie zmieni. W obrębie jednego regionu 
administracyjnego mamy dwa regiony funkcjonalne – 
metropolię warszawską ze stolicą oraz 32 pozostałe 
powiaty. Dla tych 32 powiatów otrzymamy większe 
wsparcie unijne, do czego mamy prawo z racji wskaźników, 
będziemy ponadto wspierali w sposób celowy ich 
rozwój. Nieco inaczej będziemy wspierać rozwój 
Warszawy i okolicznych gmin. W większym stopniu 
ze środków własnych. Musimy budować inne elementy 
wsparcia dla instytucji i usług publicznych w przestrzeni 
metropolitalnej, a inne w pozostałej.

A czy mamy szansę na fundusze unijne od 2021 r.?
Wszystko będzie zależało od unijnych decyzji 
w najbliższych tygodniach. W tej chwili nie wiemy jeszcze, 
czy będzie utrzymany budżet, czy po wyjściu Brytyjczyków 
zostanie zwiększona składka. Ja myślę, że tak. Środki 
pewnie będą zredukowane, ale nie w znaczącym stopniu. 
Liczę na to, że po podziale statystycznym będziemy 
mogli aspirować o pieniądze rzędu kilku miliardów 
euro. Przypomnę, że w bieżącym okresie – 2014-2020 – 
mamy 2,8 mld euro, ponieważ byliśmy potraktowani 
jako region przejściowy. Mam więc nadzieję, że środki 
z UE będą. Mamy też własne dochody, będziemy zatem 
kierować również nasze pieniądze na rozwój, wewnętrzną 
politykę spójności, czyli wyrównywanie szans w obrębie 
województwa.

Informujecie, że w bieżącym roku na same inwestycje 
przeznaczony został ponad miliard złotych.
To są pieniądze z naszego budżetu, 1,1 mld zł w 2018 r. 
Gros tych pieniędzy to środki na transport, inwestycje 
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drogowe, tabor kolejowy, ale także na ochronę zdrowia 
i inwestycje w szpitalach, modernizacje, zakup sprzętu. 
Kolejny obszar inwestycyjny to oczywiście kultura 
i edukacja. Sporo środków przeznaczamy na programy 
wsparcia, np. ostatnio – 100,5 mln zł na wsparcie 
powiatów w zakresie budowy dróg powiatowych. To jest 
właśnie polityka spójności wewnętrznej, jako że powiaty 
często nie są w stanie sobie poradzić i zrealizować szeregu 
inwestycji z własnych pieniędzy. 

Czyli do tego miliarda dochodzą jeszcze fundusze 
europejskie…
Tak. Przykładowo – ostatnie zakupy dla Kolei 
Mazowieckich to ponad pół miliarda z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jaki jest stosunek władz Warszawy do pomysłu 
utworzenia związku komunalnego?
Władze Warszawy, władze województwa, gmin 
i powiatów będą wybierane w październiku. Warto 
wytworzyć wokół tego pomysłu odpowiedni klimat. 
Natomiast samo formalne powołanie związku powinno 
nastąpić 1 stycznia 2019 r. My zawsze sprzyjaliśmy 
programom integracji Warszawy i Mazowsza, idei Zielonej 
Metropolii Warszawa. Ustawa metropolitalna, która nie 
weszła w życie, była uchwalona pod koniec poprzedniej 
kadencji parlamentu. Nie udało się jej wprowadzić, bo PiS 
miał zupełnie inną wizję. Później była próba Jacka Sasina 
utworzenia „wielkiej Warszawy”, czyli Warszawa plus 
34 gminy z zabraniem kompetencji gminom i z likwidacją 
powiatów. Przypomnijmy jeszcze fakt funkcjonowania 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli sposób 
wydatkowania unijnych pieniędzy kierowanych do 
Warszawy i 40 otaczających gmin. Teraz powstała nowa 
jakość pod nazwą: region Warszawa stołeczna wraz 
z dziewięcioma otaczającymi powiatami. To jest naturalna 
baza, na której powinniśmy oprzeć rozwój przestrzeni 
metropolitalnej, nie dzielić już powiatów. Ten dobrowolny 
związek powinien służyć integracji, a nie wyręczaniu 
czy odbieraniu kompetencji – wszyscy powinni się 
zajmować tym, czym do tej pory. Kompetencje powinny 
pozostać takie, jakie są, a struktura związku komunalnego 
winna służyć integracji i rozwiązywaniu problemów 
ponadgminnych, ponadpowiatowych i ponadstołecznych, 
np. transportu. Mamy Koleje Mazowieckie, WKD, 

miasto ma SKM, metro, tramwaje, jest transport 
autobusowy w stolicy i poza nią – chodzi o zintegrowanie 
ich wszystkich, o wspólny bilet, system rozliczeń, o to, 
żeby posiadacz jednej karty mógł się poruszać po całej 
przestrzeni Mazowsza dowolnym środkiem lokomocji. 
Z ośrodków pozawarszawskich ludzie codziennie 
dojeżdżają do Warszawy do pracy, szkoły, na imprezy 
kulturalne, sportowe, towarzyskie… 
Kolejnym zadaniem jest rozwiązanie problemu 
odpadów – tego nie da się rozstrzygnąć tylko w obszarze 
stolicy czy jednej gminy. Cały region metropolitalny 
powinien pracować wspólnie, by problem rozwiązać. 
To samo dotyczy smogu – rozwiązania nie można 
zawężać do stolicy, bo znacznie większym źródłem emisji 
zanieczyszczeń są okoliczne gminy.

A czy jest szansa na rozszerzanie sieci ciepłowniczej?
W poszczególnych gminach jest bardzo różnie, nie 
wszędzie trzeba budować sieć, czasami należy po prostu 
doprowadzić gaz. Potrzebny jest też metropolitalny 
program wsparcia dla wymiany pieców, ale muszą to 
przeprowadzić konkretne gminy – nie da się tego zrobić 
z poziomu ponadgminnego.

Chciałabym nawiązać jeszcze do dróg – podsumował 
Pan kiedyś, że mamy na Mazowszu ok. 40 tys. 
kilometrów dróg.
40 tys. kilometrów wszystkich dróg: gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych 
i autostrad, to jest cały system dróg różnych kategorii. 
Musimy inwestować w te drogi, które mają najwyższe 
obciążenie, i to robimy. Dzisiaj to jedna z podstawowych 
barier rozwojowych – stan naszych dróg. Drogi 
wojewódzkie przejęliśmy w stanie tragicznym, ledwie 
20 procent z 3 tys. kilometrów było w przyzwoitym 
stanie. Dzisiaj, po 19 latach, mogę powiedzieć, 
że 20 procent jeszcze wymaga modernizacji, a 80 procent 
jest wystarczająco dobrych. Dużego wsparcia na 
modernizację swoich dróg potrzebują powiaty i gminy. 
Myślę, że w ciągu najbliższych 10 lat będziemy już mieli 
wszędzie na Mazowszu przyzwoite drogi, powstaną 
ponadto nowe przeprawy przez główne rzeki, w tym 
przez Wisłę; niektóre są bardzo pilnie potrzebne, jak ta 
przez Narew w Ostrołęce. Wszystko to wymaga jednak 
wielomiliardowych nakładów. 

Zespół pałacowy w Sannikach
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1918–2018

Narodziny samorządu

Zarząd Miejski Warszawy, zwany magistratem, 
pozostawał aż do wojny jednym z ogniw admi-
nistracji państwowej Cesarstwa Rosyjskiego. Był 
instytucją silnie ograniczoną w swobodzie po-

dejmowania decyzji i ściśle podporządkowaną generałowi- 
-gubernatorowi warszawskiemu oraz Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych w Petersburgu. Miejski aparat urzędniczy 
złożony był prawie wyłącznie z Rosjan przysyłanych z Ce-
sarstwa, przy czym od prezydenta miasta ważniejszą osobą 
był oberpolicmajster. Podlegały mu nie tylko sprawy policyj-
ne, meldunkowe i paszportowe – był odpowiedzialny także 
za cenzurę, kontrolę stowarzyszeń i imprez rozrywkowych, 
oświatę, służbę zdrowia, opiekę społeczną i straż pożarną, 
sprawował nadzór budowlany, kontrolował prowadzenie 
ksiąg metrykalnych ludności niechrześcijańskiej, ogłaszał 
rozporządzenia rządowe, sądowe i administracyjne. Przy 
magistracie pozostawał w tych warunkach właściwie tylko 
zarząd gospodarką miejską i ściąganie podatków.

Zmianę spowodowało dopiero wypowiedzenie 1 sierpnia 
1914 r. wojny Rosji przez Niemcy. Kiedy wiadomość do-
tarła do Warszawy, najpilniejszą sprawą stało się utworze-
nie organizacji typu samopomocowego, która wzięłaby na 
siebie ochronę interesów ludności miasta. Już wcześniej – 
jak wspomina Franciszek Herbst, ówczesny działacz spo-
łeczny i publicysta – „dla wielu trzeźwo patrzących ludzi 
było oczywistym, że w razie wybuchu wojny ciężki, biuro-
kratyczny aparat władzy miejskiej w Warszawie nie będzie 
w stanie sprostać ogromowi zadań, jakie wynikną z wyda-
rzeń wojennych”. Wyłoniony szybko z grona wpływowych 
działaczy gospodarczych i społecznych Komitet Obywatel-
ski m. Warszawy już 2 sierpnia wystąpił do władz o zatwier-
dzenie statutu, co uczyniono bez zbędnej zwłoki. Na czele 
Komitetu miał stanąć rosyjski prezydent miasta Aleksan-
der Müller. Faktycznym prezesem został jednak książę 
Zdzisław Lubomirski. Funkcję jego zastępcy powierzono 
inż. Piotrowi Drzewieckiemu, przemysłowcowi i działaczo-

Andrzej Sołtan
Po pierwszej wojnie światowej (1914-1918) rozpadły się trzy mocarstwa zaborcze. 
W rezultacie klęsk wojennych i rewolucji powstały nowe państwa i rządy. Uznano 
również prawo Polski do niepodległego bytu. Zmianie uległa również sytuacja Warszawy. 
Szczególne znaczenie dla jej dalszych losów miało odrodzenie się samorządu miejskiego, 
którego Warszawa pozbawiona była przez niemal cały okres zaborów. Był to dopiero 
pierwszy krok na długiej drodze powrotu do normalności, krok na tyle jednak ważny, 
że u jego podstaw legł rozwój zarówno gospodarczy i społeczny, jak i kulturalny stolicy 
niepodległego państwa

Warszawy 

1915-1918
droga do niepodległości 
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K a l e n d a r i u m
W a r s z a w a  w  m a r c u  1 9 1 8  r .

1 marca
 Z powodu konieczności oszczędzania energii elektrycz-

nej zmniejszono liczbę przystanków tramwajowych, 
w tym na Nowym Świecie przy Foksal oraz przy Alejach 
Jerozolimskich i Kruczej.
 Wprowadzono zakaz wypieku ciastek. Zabroniono „za-

wodowego” używania mąki do celów innych niż wypiek 
chleba. Zabroniono też wypieku herbatników i suchar-
ków. Pieczywo sprzedawane nielegalnie miało być konfi-
skowane, a sklepy i lokale karane zamknięciem. Dzień 
wcześniej wszystkie cukiernie w Warszawie były oblężo-
ne. Tworzyły się kolejki, ludzie kupowali ciastka na zapas. 
1 marca w licznych cukierniach podawano gościom chleb 
pszenny i razowy lub herbatniki, sucharki i pierniki. Nie 
brakowało jednak cukierni, które nie dostosowały się do 
zakazu i nadal oferowały ciastka deserowe i drożdżowe. 
Rozpowszechniano wiadomość, że piece cukiernicze zo-
staną wkrótce opieczętowane. Odnotowano pokątny wy-
piek ciastek w mieszkaniach.
 Zaczął obowiązywać wysoki podatek za wykonywanie 

muzyki w kawiarniach i restauracjach. Właściciele zakła-
dów w zasadzie zgodzili się na podatek, ale nie w takiej 
wysokości, jaką narzucił magistrat. Na złożoną przez nich 
propozycję obniżenia podatku władze miasta dały odpo-
wiedź odmowną, w związku z czym w wielu zakładach 
od 1 marca całkowicie zrezygnowano z muzyki. Zakaz nie 
dotyczył lokali nocnych.
 O godz. 8.40 rano niemieckie władze wojskowe wyko-

nały wyroki śmierci przez rozstrzelanie na stolarzu Stani-
sławie Nowickim, winnym posiadania broni i zabójstwa 
milicjanta Hartowskiego, oraz na Stanisławie Janiszew-
skim, kelnerze z Łodzi, oskarżonym o uprawianie szpie-
gostwa na rzecz Rosji. 
 Nowy podatek miejski od szyldów w krótkim czasie 

spowodował usuwanie niektórych z nich przez kupców, 
szczególnie w dzielnicy nalewkowskiej. Uszczuplało to 
dochód magistratu, ale głównym celem miało być prze-
ciwdziałanie oszpecaniu domów. 

2 marca 
 Po wydanym przez Komendę Placu Legionów Polskich 

zakazie bywania żołnierzy wszystkich rang w Gospodzie 
Artystycznej (Nowy Świat 59) „wskutek znaczniejszych 
przegranych w tej spelunce” lokal został czasowo za-
mknięty. „Sędzia Łabędzki w asyście 20 urzędników mi-
licji zarządził szczegółową rewizję całego lokalu, w któ-
rym znajdowało się wówczas około 100 osób”.

3 marca 
 W wyniku postanowień pokoju w Brześciu strona ro-

syjska oddała pod okupację niemiecką znaczne obszary 
Ukrainy i Białorusi oraz Finlandię, Litwę, Estonię i Ło-
twę (Kurlandię) oraz Zakaukazie. 

wi społecznemu, a sekretarza – Stefanowi Dziewulskiemu, 
który był wydawcą i redaktorem czasopisma „Ekonomista”. 
W składzie Komitetu przewagę mieli przemysłowcy i zie-
mianie, choć dużą rolę odgrywali również przedstawiciele 
inteligencji, zwłaszcza wolnych zawodów.

Podstawowym zadaniem powołanych w trybie pilnym 
komisji i sekcji było zapewnienie Warszawie regularnych 
dostaw artykułów pierwszej potrzeby i prawidłowy ich 
rozdział, pozyskiwanie niezbędnych ku temu środków fi-
nansowych, wyszukiwanie pracy dla osób pozbawionych 
środków do życia, a także organizowanie dachu nad gło-
wą licznie napływającym do miasta uchodźcom z terenów 
ogarniętych wojną. Na początku 1915 r. działało w Warsza-
wie ponad 200 różnego rodzaju placówek podległych Ko-
mitetowi – tanich kuchni i herbaciarni, sklepów, schronisk 
i przytułków oraz punktów oferujących pracę potrzebują-
cym. W miarę zbliżania się wojsk niemieckich do Warsza-
wy Komitet musiał coraz częściej interweniować u władz 
rosyjskich, broniąc mienia publicznego, występując prze-
ciw rekwizycjom i zmuszaniu przemocą ludności do budo-
wy okopów. Na kilka dni przed zajęciem Warszawy przez 
Niemców, 26 lipca, Komitet Obywatelski przystąpił do 
formowania Straży Obywatelskiej, która miała czuwać nad 
porządkiem i bezpieczeństwem. Następnego dnia Komi-
tet przejął władzę nad Strażą Ogniową i mianował kurato-
rów do roztoczenia nadzoru nad obiektami mieszczącymi 
zbiory oraz instytucjami naukowymi i artystycznymi. Ku-
ratorzy rekrutowali się spośród członków Komisji Opieki 

Zdzisław Lubomirski, prezes Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy,  
senator w latach 1928-1938 
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nad Gmachami, którą przy Komitecie utworzyło Towarzy-
stwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Ostatnią czynno-
ścią Komitetu, podjętą już w czasie wycofywania się Ro-
sjan, było zredagowanie odezwy skierowanej do ludności 
Warszawy, w której informował on, „że wobec zawieszenia 
czynności władz miejskich i cywilnych obejmuje pieczę nad 
miastem” i „będzie dążył do utrzymania porządku, zapew-
nienia bezpieczeństwa oraz – w granicach możności – nor-
malnego biegu życia”. Tak też się stało, jako że gen. Rein-
hard von Scheffer-Boyadel, głównodowodzący oddziałami 
niemieckimi wkraczającymi do miasta, wizytując 5 sierpnia 
warszawski ratusz, poinformował obecnych tam członków 
Komitetu, że władze niemieckie pozostawiają w ich rękach 

zarząd miastem, mianują księcia Zdzisława Lubomirskiego 
prezydentem Warszawy, a wiceprezesa inż. Piotra Drzewiec-
kiego jego zastępcą. Wyrażają też zgodę na pełnienie funkcji 
policyjnych przez Straż Obywatelską.

W tej sytuacji Komitet Obywatelski m. Warszawy już 
następnego dnia podjął uchwałę zmierzającą do powołania 
nowego Zarządu Miejskiego i oddania mu funkcji wyko-
nawczych. Jego prawa i obowiązki odpowiadać miały kom-
petencjom magistratu „samorządnego miasta”. Do usta-
nowionego Zarządu, poza prezydentem i jego zastępcą, 
powołano pięciu członków z grona Komitetu oraz czterech 
pracowników dawnego magistratu. W celu ułatwienia  
Zarządowi zorganizowania własnego aparatu administra-

Pałac Jabłonowskich – to w nim znajdowała się siedziba warszawskiego magistratu

W obliczu panującego głodu wspierano najuboższych. Na zdjęciach: dzieci czekające w kolejce na gorący posiłek rozdawany na placu św. Aleksandra oraz kuchnia uliczna
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 Do członków Rady Regencyjnej w Warszawie przybyła 
delegacja dowódcy I Korpusu Polskiego w Rosji, gen. Jó-
zefa Dowbor-Muśnickiego. W skład delegacji weszli m.in. 
płk Edward Malewicz oraz płk Andrzej Tupalski.
 Zakończył się strajk stróżów nocnych na Pradze.
 „Gazeta Poranna 2 Grosze” poinformowała o opraco-

waniu przez Milicję Miejską projektu tzw. zbiorowni – 
miejsca kwarantanny dla zatrzymanych „za żebractwo 
i próżniacze wałęsanie się po mieście”. Po badaniach le-
karskich zdrowi mieli być oddawani do dyspozycji władz 
milicyjnych, pozostali – „słabowici i niezdolni do ciężkiej 
pracy” – odsyłani do przytułków. 

4 marca 
 Zakończył się trwający od 4 lutego strajk pracowników 

konserwujących windy. Ruszyli oni do pracy, a część unie-
ruchomionych wind ponownie zaczęła działać.
 Po dłuższej przerwie ponownie otwarto Szkołę Baleto-

wą przy Teatrze Wielkim.
6 marca

 Na Wiśle wznowiono pasażerską żeglugę rzeczną – na 
linii od Warszawy po Włocławek. 
 Rada Regencyjna wystosowała do dowództwa I Korpu-

su Polskiego pismo stwierdzające objęcie go władzą 
zwierzchnią, z pozostawieniem dowództwa w rękach 
gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Korpus został w ten 
sposób podporządkowany lojalistycznej linii politycznej, 
właściwej Naczelnej Radzie Polskiej Siły Zbrojnej. 

8 marca 
 W Warszawie umarł Tadeusz Korzon, historyk, uczest-

nik powstania styczniowego, jeden z czołowych przedsta-
wicieli warszawskiej szkoły historycznej.

9 marca 
 Początek strajku pracowników aptekarskich. Przy pracy 

pozostali jedynie właściciele i zarządzający aptekami. 
Przy wejściach do wielu aptek wywieszono napisy: Apteka 
wykonywa tylko najważniejsze lekarstwa. 
 W Zachęcie otwarto wystawę malarstwa, na którą zło-

żyło się ponad 100 obrazów, m.in. Jacka Malczewskiego, 
Teodora Axentowicza, Aleksandra Gierymskiego, Józefa 
Mehoffera, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kazimierza 
Sichulskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Leona Wyczół-
kowskiego. Dzieła stanowiły pośmiertny legat poczynio-
ny na rzecz Zachęty przez Teodora Papieskiego. Zapis ob-
jął ponadto kolekcję medali, monet, odbitek pieczęci 
i znaków wodnych.

11 marca 
 W pogrzebie historyka Tadeusza Korzona wzięły udział 

tłumy warszawiaków – najpierw w nabożeństwie, potem 
w kondukcie na katolicki cmentarz Powązkowski. 
 Urząd starszych zgromadzenia cukierników warszaw-

skich wystąpił z prośbą do generalnego gubernatora war-
szawskiego o pozwolenie na wypiek ciastek bez mąki, 
orzechów, migdałów, cukru i jaj. 

12 marca 
 W Teatrze Polskim odbyła się premiera dramatu Karola 

Huberta Rostworowskiego Judasz z Kariothu.

cyjnego postanowiono wcielić w jego strukturę część komi-
sji i sekcji funkcjonujących dotąd przy Komitecie Obywatel-
skim. Sam Komitet miał od tej chwili koncentrować swoją 
działalność przede wszystkim na dalszej pomocy dla lud-
ności, robotach publicznych, organizowaniu powszechnego 
nauczania, wskrzeszeniu szkolnictwa wyższego i polskiego 
sądownictwa. Do jego kompetencji nadal miał należeć ogól-
ny bieg i kierunek spraw miejskich oraz przedstawicielstwo 
i obrona ludności wobec władz okupacyjnych.

Okupacja niemiecka pogłębiła jeszcze bardziej gospodar-
czą degradację Warszawy. Upadkowi przemysłu, rzemiosła 
i handlu towarzyszyła postępująca pauperyzacja ludności, 
zwłaszcza robotników i pracowników umysłowych. Docho-
dziło do rozruchów głodowych i licznych demonstracji oraz 
strajków na tle ekonomicznym. Stacjonowanie wojsk oku-
pacyjnych w rejonie Warszawy i częste rekwizycje na rzecz 
armii, a nade wszystko coraz trudniejszy dowóz towarów 
koleją zadecydowały w ostatnich miesiącach 1915 r. o ko-
nieczności wprowadzenia reglamentacji i systemu kartko-
wego na podstawowe produkty (mąka, cukier, chleb i inne) 
oraz opał. Wobec ogromu potrzeb udane osiągnięcia Ko-
mitetu, jak opodatkowanie przemysłowców warszawskich 
na rzecz kuchni robotniczych czy zorganizowanie robót 
publicznych dla blisko 10 tys. bezrobotnych, wydawać się 
mogą mało znaczącymi. Bez stałej opieki i samopomocy 
społecznej organizowanej przez Komitet Obywatelski by-
łoby jednak jeszcze trudniej. Na pokrycie wydatków Ko-
mitet i Zarząd Miejski musiały niejednokrotnie zaciągać 
pożyczki. Pierwszą z nich, w wysokości 10 mln rubli, udało 
się uzyskać już w październiku 1915 r. W sierpniu tegoż ro-
ku Komitet powołał tzw. sądy obywatelskie, przejął opiekę 
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chowych obu instytucji miejskich odniosła się do tej spra-
wy z rezerwą. Nie czekając na ich ostateczną opinię, władze 
okupacyjne ogłosiły na początku maja rozporządzenie, któ-
re włączało w obręb miasta tereny przeszło dwa razy więk-
sze, niż wynosiła dotąd jego powierzchnia. Do Warszawy 
przyłączono wówczas: Mokotów, Czerniaków-Siekierki, 
Sielce, dużą część obecnej Woli (na wschód od ulicy Płoc-
kiej), Koło, Czyste, Grochów, Saską Kępę, Golędzinów-Pel-
cowiznę, Nowe Bródno, Targówek i Marymont.

Ostatecznie przyłączenie przedmieść do miasta wyszło 
jednak Warszawie na dobre i zapewniło pomyślny rozwój 
w przyszłości. Jeszcze podczas wojny Koło Architektów przy 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przygo-
towało na zlecenie władz miejskich plan regulacyjny dla ca-
łości nowego obszaru miasta, a Zarząd Miejski, planując dal-
sze w tym kierunku poczynania, powołał specjalne Biuro do 
Spraw Regulacji i Zabudowy Miasta. Wiosna przyniosła też 
podjęcie przez Komitet Obywatelski działań zmierzających 
do reorganizacji władz miasta i powołania rady miejskiej. 
Projekt zyskał aprobatę władz okupacyjnych. Na początku 
maja generał-gubernator Hans von Beseler ogłosił dwa ak-
ty prawne: ordynację miejską miasta stołecznego Warszawy 
oraz ordynację wyborczą do rady miejskiej. Pierwszy z tych 
dokumentów, będący właściwie statutem miasta, informo-
wał, że  Warszawa będzie mieć pochodzącą z wyborów radę 
miejską, składającą się z 90 radnych, oraz magistrat złożony 

nad teatrami, powołał Komisję Teatralną, podjął uchwa-
łę o obowiązku powszechnego nauczania w Warszawie 
i uchwalił budżet szkolny.

21 września Zarząd Miejski podjął historyczne postano-
wienie o wznowieniu w użyciu urzędowym przynależnego 
Warszawie miana miasta stołecznego. Od tego momentu 
obowiązywać miały tytuły: zarząd miasta stołecznego War-
szawy oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy. Uzna-
jąc za konieczne przywrócenie miastu również jego godła 
z syreną, Zarząd ogłosił otwarty konkurs na opracowanie 
graficzne ujednoliconego rysunku pieczęci miejskiej. Kon-
kurs rozstrzygnięto w październiku, ale do realizacji prze-
znaczono pracę zakupioną dodatkowo – jej autorem był 
inż. Zygmunt Szeller. Zatwierdzony 2 grudnia projekt po-
jawił się niebawem nie tylko na pieczęciach Zarządu, ale też 
jego wydziałów.

Wiosną 1916 r. władze niemieckie, kierując się potrzeba-
mi natury administracyjnej, wysunęły projekt przyłączenia 
do Warszawy przedmieść i zażądały od Komitetu Obywa-
telskiego i Zarządu Miejskiego opinii w tej sprawie. Projekt 
był w zasadzie słuszny, bo Warszawa dusiła się w pierścieniu 
opasujących ją fortów rosyjskich. Z drugiej jednak strony 
stan warszawskich przedmieść, niemal zupełnie pozbawio-
nych infrastruktury technicznej, był fatalny. Ich przyłącze-
nie mogło sprowadzić na miasto ciężary, którym władze 
miejskie nie byłyby w stanie podołać. Większość sekcji fa-

Niemiecka pocztówka propagandowa z okresu pierwszej wojny światowej; uproszczony widok Warszawy jako twierdzy z wyeksponowanym pierścieniem fortów i miejscowościami istotnymi 
z punktu widzenia wojskowości; pominięta została zabudowa wiejska między miastami, widok oddaje jednak zasadniczo charakter okolic Warszawy. Pamiętać trzeba, że Warszawa była 
wtedy wielkości obecnego Śródmieścia i najstarszej części Pragi; zgodnie z polityką carską miała być tylko prowincjonalnym miastem na krańcach Imperium Rosyjskiego
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13 marca 
 W ślad za gabinetem cywilnym Rada Regencyjna prze-

niosła swoją dotychczasową siedzibę na Zamek Królew-
ski. Jako dni audiencji wyznaczono środy i soboty w go-
dzinach od 11 do 13. 

 Przed domem przy Krakowskim Przedmieściu 36, 
mieszczącym inspektorat kursów wykształcenia żołnierzy 
polskich, wystawiono na stałe polskie posterunki. Służbę 
pełnić mieli polscy legioniści. Ich budki pomalowano 
w biało-czerwone pasy. 
 Rezultatem strajku pracowników aptekarskich była 

strzelanina na ulicach miasta. Aleksander Łupiński, z za-
wodu czeladnik szewski, pracujący w aptece przy ul. Dzi-
kiej 23, otrzymał od grupy strajkujących zadanie wybija-
nia szyb w laboratoriach aptecznych, które nie podjęły 
strajku. Rozpoczął od apteki Gessnera w Alejach Jerozo-
limskich. Po rozbiciu szyby musiał uciekać przed zarządcą 
apteki i stróżem. Do pogoni przyłączyli się przechodnie 
i milicjanci. Uzbrojony Łapiński zaczął oddawać strzały, 
a potem ukrył się w oficynie kamienicy przy ul. Nowo-
grodzkiej 3. Otoczony przez milicję niemiecką, milicję 
kryminalną i niemieckich żołnierzy, ostrzeliwał się przez 
godzinę, aż dosięgła go kula z karabinu.
 Elektrownia rozpoczęła akcję odcinania prądu abonen-

tom, którzy po raz trzeci przekroczyli przepisową normę 
zużycia energii elektrycznej. Restrykcje objęły łącznie 
ok. 1000 abonentów, głównie prywatnych, w tym przede 
wszystkim restauracje i kinematografy.
 W teatrze operetkowym Nowości miała miejsce pierw-

sza od dawna premiera: Panienka z okienka. 
 Zostało ogłoszone rozporządzenie generalnego guber-

natora Hansa von Beselera, rozszerzające listę surowców 
i produktów podlegających sekwestrowi i obowiązkowi 
zgłoszenia o chemikalia, w tym wodorotlenek potasu (po-
taż żrący), sodę kaustyczną, węglan potasu, chlorek pota-
su, talk, kaolin oraz szkło wodne – sodowe i potasowe.

14 marca 
 Wydłużono czas kursowania tramwajów o pół godziny. 

Ostatnie wagony wracały do remiz o godz. 23. Zawieszo-
na linia nr 4 między ulicą Gęsią a Pragą została ponownie 
uruchomiona. 

15 marca
 Wszystkie większe kluby i stowarzyszenia w Warsza-

wie podjęły uchwały o zakazie gry hazardowej. 
 Magistrat, zobowiązany przez szefa administracji cy-

wilnej do wydania ludności mąki pszennej z okazji zbli-
żających się świąt Wielkiejnocy, polecił Wydziałowi 
Zaopatrzenia Miasta poczynić kroki w kierunku pozy-
skania tej mąki. 

16 marca
 „Tygodnik Ilustrowany” donosił o początku prac polo-

wych w magistrackich tzw. rządcostwach – gospodar-
stwach rolnych założonych w 1916 r. na terenach fortów 
dawnej Twierdzy Warszawa przekazanych miastu przez 
niemieckie władze wojskowe. Uprawy i hodowla  
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z prezydenta, dwóch burmistrzów będących jego zastępca-
mi, 12 radnych wybranych przez radę i urzędujących hono-
rowo oraz 6 urzędników zatwierdzonych przez okupanta. 
Poza kancelarią przyboczną prezydenta i kancelarią główną 
magistrat tworzyć miało 19 wydziałów. Zakres działalności 
rady miejskiej został ograniczony do funkcji administracyj-
nych, doradczych i opiniujących. Prezydenta i jego zastęp-
ców mianowały władze okupacyjne, do nich należał także 
nadzór nad całą administracją miejską.

Ordynacja postanawiała, że 10 maja 1916 r. Komi-
tet Obywatelski ulegnie rozwiązaniu, a istniejące jeszcze 
przy nim sekcje i wydziały zostaną przekazane Zarządo-
wi Miejskiemu. Kroki zmierzające do likwidacji Komitetu 
Obywatelskiego widoczne były już wcześniej. W styczniu 
rozwiązano będącą jego ekspozyturą Straż Obywatelską, 
którą przekształcono w tzw. Milicję Miejską, podległą od-
tąd Zarządowi Miejskiemu. W struktury tego ostatniego 
weszły w tym samym czasie Sekcja Żywnościowa i Wydział 
Oświecenia.

Ówcześni publicyści, a w ślad za nimi historycy, trakto-
wali Komitet Obywatelski jako namiastkę samorządu miej-
skiego. Nie ulega wątpliwości, że jego istnienie i funkcjono-
wanie uruchomiło ciąg przemian, które zmieniły narzuconą 
przez zaborcę strukturę władz miejskich.

Na zakończenie swej dwuletniej pracy dla Warszawy 
Komitet Obywatelski zatwierdził jeszcze regulamin dla 
muzeum miejskiego (Muzeum Narodowe) i wziął udział 
w przygotowaniu i obchodach 125. rocznicy Konstytucji 
3 maja, zorganizowanych po raz pierwszy w sposób jawny 
i oficjalny od z górą stu lat. Obchody te rozpoczęły się uro-
czystym posiedzeniem Komitetu Obywatelskiego z Zarzą-
dem Miasta w ratuszu, zagajonym przez prezydenta War-
szawy księcia Zdzisława Lubomirskiego, po wystąpieniu 
którego wiceprezydent Piotr Drzewiecki odczytał uchwałę 
Zarządu Miasta zatwierdzoną przez Komitet Obywatel-
ski. Informowała ona, że dla upamiętnienia rocznicy po-
stanowiono przedłużeniu Alej Jerozolimskich na odcinku 

Pieczęć magistratu m.st. Warszawy wg projektu Zygmunta Szellera,
akta magistratu m.st. Warszawy, w zbiorach APW
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od Nowego Światu do mostu nadać nazwę alei 3 Maja, plac 
dawniej zwany Ewangelickim nazwać imieniem marszałka 
Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego, a dwie stro-
ny Rynku Starego Miasta oznaczyć imionami współtwór-
ców Konstytucji 3 maja – ks. Hugona Kołłątaja oraz prezy-
denta Jana Dekerta. Dla uczczenia zasług wymienionych 
osób ufundowano sześć stypendiów dla młodzieży kształ-
cącej się w szkołach średnich i rzemieślniczych oraz dla osób 
pracujących naukowo nad sprawami gospodarki miejskiej. 
Na koniec, z mocy tej uchwały, miano wmurować tablicę 
pamiątkową w kościele św. Krzyża na Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie w 1792 r. obchodzona była pierwsza rocznica 
Konstytucji 3 maja.

Ogłoszonej jednocześnie ze statutem miejskim ordynacji 
wyborczej do rady miejskiej nie można uznać za w pełni 
demokratyczną. Wzorowana na niemieckiej, wprowadza-
ła kurialny system wyborczy. Wszyscy wyborcy podzieleni 
byli według grup zawodowych na sześć kurii, z których każ-
da wybierała po 15 radnych. Bierne prawo wyborcze mie-
li mężczyźni powyżej 30 lat, władający językiem polskim 
w słowie i piśmie, nieskazitelni obywatelsko. W wyborach, 
które odbywały się w pierwszej połowie lipca 1916 r., man-
daty z pierwszych pięciu kurii otrzymali prawie wyłącznie 
przedstawiciele klas posiadających. Doszło do tego w rezul-
tacie porozumienia się głównych komitetów wyborczych. 
Ugrupowania lewicowe, rozbite na kilka list, zdołały wpro-
wadzić do rady tylko czterech radnych. Na czele wyłonionej 
pierwszej rady miejskiej stanął rektor Uniwersytetu War-
szawskiego Józef Brudziński, a kiedy ustąpił, mianowano 
na jego miejsce mecenasa Adolfa Suligowskiego. Na dwóch 
wiceprezesów radni wybrali historyka Artura Śliwińskiego 

Na zakończenie swej dwuletniej pracy dla Warszawy Komitet Obywatelski zatwierdził jeszcze regulamin dla muzeum miejskiego (Muzeum Narodowe) i wziął udział w przygotowaniu 
i obchodach 125. rocznicy Konstytucji 3 maja, zorganizowanych po raz pierwszy w sposób jawny i oficjalny od z górą stu lat
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pozwalały na dystrybucję wyprodukowanej żywności po 
umiarkowanych cenach, poprzez sieć miejskich sklepików. 
Tysiące mieszkańców zostało uratowanych od głodu przez 
rządcostwa.

17 marca 
 W kościele unickim (pobazyliańskim) przy Miodowej 

miało miejsce nabożeństwo błagalne o ocalenie Podlasia 
i Chełmszczyzny przed włączeniem ich do przyszłej Ukra-
iny. Wzięły w nim udział tłumy warszawiaków.

18 marca 
 Powołanie Związku Autorów i Kompozytorów Scenicz-

nych (dziś Stowarzyszenie Autorów ZAiKS), którego celem 
była zbiorowa ochrona praw autorskich. Miejscem, w któ-
rym zrodziła się inicjatywa, była kawiarnia Udziałowa przy 
rogu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich. Wśród założy-
cieli jednego z pierwszych w Europie stowarzyszeń autorów 
byli: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Tadeusz Żeromski, 
Jan Brzechwa oraz Stanisław Ossoryja-Brochocki, który zo-
stał pierwszym prezesem organizacji.

20 marca 
 Rada Regencyjna wydała uchwałę o ponownych przygo-

towaniach wyborów do Rady, odwołanych 27 lutego z uwa-
gi na zawarty wówczas układ pokojowy w Brześciu i plano-
wane w związku z tym oderwanie od Królestwa Polskiego 
na rzecz Ukrainy ziemi chełmskiej, Zamościa i znacznej 
części Lubelszczyzny. 
 Zakończenie strajku pracowników aptekarskich.
 Powrót do Warszawy z Rosji 132 mężczyzn – cywili ze 

sfer inteligenckich. Wszyscy skierowani zostali do Cytadeli 
Warszawskiej, skąd po zaszczepieniu na ospę byli zwalniani. 
Większość z nich pochodziła z Warszawy. 

22 marca
 Piotr Drzewiecki, dotychczas pełniący obowiązki prezy-

denta m.st. Warszawy, objął oficjalnie to stanowisko w re-
zultacie żmudnych rokowań między stronnictwami poli-
tycznymi w radzie miejskiej. Negocjacje odbyły się w miejsce 
odwołanych wyborów. 

23 marca 
 Magistrat powołał komisję w celu m.in. zaprojektowaniu 

mundurów dla milicji miejskiej. 
 Władze miasta ogłosiły komunikat precyzujący trudności 

w kwestii regulacji przedmieść przyłączonych w 1916 r. 
Główną przeszkodą okazało się pozostawanie aż 350 spo-
śród ok. 400 ulic w rękach prywatnych, przy czym spora 
część właścicieli wyjechała podczas wojny do Rosji. 

24 marca
 Krótki i nieoczekiwany powrót zimy. Ulice zasypane zo-

stały grubą warstwą śniegu. 
27 marca 

 Tuż przed świętami na targowiskach oraz w sklepach pa-
nował zupełny zastój. Prasa podkreślała, że nie widać zwy-
kłego w takich dniach ożywienia. Mieszkańcy miasta sta-
wali się coraz ubożsi. Za to ceny żywności wzrosły 
niepomiernie: „Drób doszedł do cen fantastycznych. Średni 
indyk kosztuje tyle, ile przed wojną żądano za krowę” – pi-
sał oburzony dziennikarz „Kuriera Warszawskiego”. 

oraz prezesa pogotowia ratunkowego Józefa Zawadzkiego. 
Nowym Zarządem Miasta kierował książę Zdzisław Lubo-
mirski, jego zastępcami byli Piotr Drzewiecki i Zygmunt 
Chmielewski. Pierwsze posiedzenie nowo obranej rady 
miejskiej odbyło się 24 lipca. Po oficjalnych przemówie-
niach odczytano historyczną deklarację, której treść miała 
być pierwszą uchwałą, stanowiącą zarazem punkt wyjścia 
sytuacji, kiedy los nakazywał radzie miejskiej podejmować 
postanowienia o powszechnym znaczeniu i kiedy Warsza-
wa „mówiła do całego narodu i za naród cały”. Radni da-
wali w swojej deklaracji wyraz przekonaniu, „że samorząd 
Warszawy jest pierwszym krokiem do odbudowy Państwa 
Polskiego”.

Pierwsza rada miejska zasłużyła się Warszawie troską i za-
biegami ku ulżeniu w codziennym życiu znękanej trudno-
ściami wojennymi ludności, odważnym przeciwstawianiem 
się okupantowi, ilekroć podejmował on działania sprzecz-
ne z interesami miasta, inicjowaniem akcji mających na ce-
lu likwidację pozostałości rosyjskich (nazwy ulic, szyldy, 
pomniki), wreszcie staraniem o rozwój oświaty i kultury. 
Służąc Warszawie i jej mieszkańcom, rada nierzadko po-
dejmowała także inicjatywy o charakterze ogólnopolskim, 
np. organizując zjazd przedstawicieli miast polskich, na któ-
rym doszło do powołania ich związku. Nie stroniła rów-
nież od zabierania głosu w momentach szczególnie ważnych 
dla całego narodu, jakimi były ogłoszenie aktu 5 listopada, 
orędzie prezydenta Wilsona czy próba oderwania Chełmsz-
czyzny w rezultacie traktatu brzeskiego. Swoją działalnością 
sprawiła, że stołeczność Warszawy – mało widoczna jesz-
cze w pierwszym roku wojny – stała się pod koniec zma-
gań wojennych faktem oczywistym dla Polaków żyjących 
we wszystkich zaborach.

Andrzej Sołtan – historyk, varsavianista, były wicedyrektor Muzeum  
Historycznego m.st. Warszawy (ob. Muzeum Warszawy), przewodniczący 

Zespołu Nazewnictwa Miejskiego przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Józef Brudziński – przewodniczący 
pierwszej rady miejskiej, doktor 
medycyny, pierwszy rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego

Zygmunt Chmielewski – zastępca 
prezydenta Zdzisława Lubomirskiego, 
potem kierownik Ministerstwa Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych
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Rodzice Piotra Drzewieckiego oraz jego trzech 
braci i dwóch sióstr bardzo dbali o wychowanie 
dzieci w szacunku dla obywatelskich i chrześci-
jańskich cnót – pracowitości i tolerancji. Za przy-

kład stawiali im Romualda Traugutta, straconego koło Cy-
tadeli Warszawskiej, nieopodal której położony był dom 
Drzewieckich. Przyszły prezydent niepodległej stolicy uro-
dził się 29 maja 1865 r. w Warszawie. Jego ojciec, Stanisław, 
był kupcem warszawskiej Starówki, matka, Józefa, pocho-
dziła z zasłużonej warszawskiej rodziny Hinzów. 

Piotr był absolwentem Instytutu Technologicznego 
(studia podjął w 1883) i Instytutu Inżynierów Cywilnych 
w Petersburgu. W 1886 r. uzyskał dyplom inżyniera tech-
nologa. Trzy lata później rozpoczął swoją pierwszą pracę – 
jako asystent dyrektora fabryki rur Hulczyńskiego w So-
snowcu. Po powrocie ze światowej wystawy paryskiej objął 
stanowisko inżyniera w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg 
i Urządzeń Technicznych Kamieński i Grosman w War-
szawie. W 1898 r. na bazie tej firmy powstało Towarzy-
stwo Budowy Maszyn i Urządzeń Sanitarnych Drzewiec-
ki i Jeziorański SA. W 1894 r. Piotr Drzewiecki założył 
Fabrykę Odlewów Żelaznych i Warsztaty Mechaniczne, 
a dwa lata później, wspólnie z Janem Jeziorańskim i Stani-

sławem Małyszczyckim – biuro budowy młynów S. Ma-
łyszczycki i Ska. W 1913 r. był także współorganizatorem 
Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy.

W sierpniu 1914 r. Drzewiecki został powołany do Ko-
mitetu Obywatelskiego m. Warszawy, którego został wi-
ceprezesem. Celem Komitetu było m.in. niesienie pomocy 
osobom poszkodowanym przez wojnę, rejestracja wojen-
nych strat, kierowanie podległymi instytucjami i placów-
kami społecznymi. Do połowy 1915 r. Komitet otworzył 
52 schroniska dla uchodźców wojennych, z których skorzy-
stało ok. 60 tys. osób. Działająca w jego strukturach Sekcja 
Ratownictwa uruchomiła punkty prowiantowe i kuchnie 
robotnicze, Sekcja Opieki nad Bezdomnymi prowadziła 
m.in. internaty dla bezdomnych dzieci, natomiast Sekcja 

Pierwszy prezydent wolnej Warszawy
Marian Marek Drozdowski
Piotr Drzewiecki – inżynier, przemysłowiec, społecznik, a także człowiek, który nade 
wszystko kochał Warszawę i dbał o nią oraz o jej mieszkańców. To również, a może przede 
wszystkim, pierwszy prezydent stolicy – od marca 1918 r. Poprzez swoją działalność 
starał się udowadniać, że postęp technologiczny to przyszłość, a każdy jest kowalem 
własnego losu

Piotr Drzewiecki

Budynek Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy przy ulicy Brackiej, 
lata międzywojenne
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28 marca 
 Na Ukrainie powstał II Korpus Polski na Wschodzie, 

dowodzony przez gen. Józefa Hallera. Korpus uznał wła-
dzę Rady Regencyjnej. 
 Na łącznym posiedzeniu towarzystw dziennikarzy i li-

teratów polskich oraz Komitetu Kasy Literackiej uchwa-
lono przyznanie dorocznej Nagrody Literackiej im. Elizy 
Orzeszkowej w kwocie 2400 rubli Wiktorowi Gomulic-
kiemu za całokształt twórczości.

29 marca
 Zgodnie z komunikatem Wydziału Zdrowia Publicz-

nego Zarządu Miasta zachorowalność na tyfus spadła 
w ciągu miesiąca o 450 przypadków, niebezpieczeństwo 
rozwoju epidemii uznano za zażegnane, a projekt prze-
kształcenia Szpitala Przemienienia Pańskiego w klinikę 
leczenia tyfusu – za zbędny.
 Wielki Piątek. Ruszyły masowe pielgrzymki do grobów 

Pańskich. Najbardziej okazały był – tradycyjnie – ten 
w kościele św. Krzyża. Ciekawe groby urządzono też 
w kościołach: św. Józef Oblubieńca (pokarmelickim) 
i św. Anny (pobernardyńskim) przy Krakowskim Przed-
mieściu, św. Jacka (podominikańskim) przy Freta oraz 
pobazyliańskim przy Miodowej. Wiele osób stało w ko-
lejce do grobu w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. 

30 marca
 Wielka Sobota. Zapowiedziano poświęcenie krzyża 

w Wawrze, upamiętniającego bitwę z 1831 r. Miał być on 
ufundowany przez miejscowe kółko rolnicze. Projekt spo-
rządził artysta malarz Karol Tichy. Uroczystość nie odbyła 
się jednak, o czym poinformowano dopiero w kwietniu.

31 marca 
 Wielka Niedziela. Czwarte wojenne święta Wielkiejno-

cy. W „Kurierze Warszawskim” ukazał się artykuł redak-
cyjny Resurrexit sicut dixit: „Po raz czwarty tej wojny 
świat chrześcijański obchodzi wielkie święto Zmartwych-
wstania. Obchodzi je, niestety, nie w radosnym nastroju 
rezurekcyjnym, wśród bicia dzwonów na Alleluja, ale bro-
cząc po dawnemu we krwi zmagających się w zapamięta-
łej walce narodów. Nie znaliśmy dotychczas ani nie prze-
czuwaliśmy podobnie piekielnego widowiska. Cywilizacja 
i kultura stoją odrętwiałe na uboczu. Głos ich zamilkł. 
Rozpętały się natomiast żywiołowe siły zniszczenia. 
Na Wschodzie znaczą one swój ślad bezmyślną pożogą 
i łupiestwem, które pod czerwonym płaszczem republi-
kańskiej wolności niosą żyznym i bogatym dotychczas 
przestrzeniom anarchię i zrujnowanie życia społecznego 
i gospodarczego. Na Zachodzie w innej postaci i pod in-
nymi hasłami dokonywa się to samo niszczenie pracy i do-
robku całych stuleci”. 
 W sali Panoramy przy ul. Karowej 18 miasto urządzi-

ło zabawę świąteczną Bigos świąteczny – z dochodem 
z biletów na pomoc internowanym legionistom. W pro-
gramie znalazły się przedstawienia teatralne, kabareto-
we i koncert. 

Kalendarium opracowali: Jerzy S. Majewski i Jarosław Zieliński

Bezdomnych Żydów zorganizowała 89 schronisk w mieście 
i 9 w miejscowościach podmiejskich. Komitet pomagał też 
w znalezieniu pracy – odpowiadała za to Sekcja Pracy, która 
z czasem przekształciła się w bezpłatne Biuro Pośrednictwa 
Pracy. Pod patronatem Komitetu działała także Straż Oby-
watelska, dbająca o porządek i bezpieczeństwo.

Po wyjściu Rosjan z Warszawy funkcję prezydenta mia-
sta objął książę Zdzisław Lubomirski, natomiast Piotr 
Drzewiecki został – 15 sierpnia 1915 r. – jego zastępcą 
i pierwszym burmistrzem. Po przejęciu przez Lubomir-
skiego funkcji członka Rady Regencyjnej Królestwa Pol-
skiego Drzewiecki – od 22 marca 1918 r. – był prezyden-
tem Warszawy.

W 1918 r. panował głód. Jedną z najważniejszych 
spraw stała się aprowizacja wielkich miast. 
W listopadzie 2008 r. zaprezentowaliśmy na 
łamach StoliCy fragment tekstu redakcyjnego 
pt. Na przednówku, opublikowanego 16 marca 
1918 r., wraz ze zdjęciami Saryusza-Wolskiego, 
w którym autor opisuje, jak próbowano rozwiązać 
problem głodu: 
„Cały obszar uprawny «wielkiej Warszawy» 
podzielony jest na 6 «rządcostw», a mianowicie: 
Mokotów (fort M.) z rakowcem obejmują ok. 500 mrg 
ziemi uprawnej, opaleń (między grotami 
a Babicami) – 1000 mrg, Koło – 80 mrg, Marymont 
i Bielany – 160 mrg, golędzinów – 140 mrg, 
Saska Kępa wraz z łąkami Skaryszewskiemi – 
120 mrg i Bródno – 209 mrg. na obszarze tym 
przeznaczono w rb.: pod ziemniaki 1,005 mrg, 
pod kapustę – 250 mrg, brukiew – 165 mrg, buraki 
ćwikłowe – 50 mrg, buraki pastewne – 15 mrg, 
marchew jadalną – 10 mrg, marchew pastewną – 
20 mrg, fasolę – 24 mrg, pomidory – 10 mrg, cebulę 
– 3 mrg, pszenicę – 54 mrg, żyto – 250 mrg, owies 
– 150 mrg, jęczmień – 50 mrg, koniczynę – 25 mrg 
i grykę – 100 mrg.
Jak widać z powyższego, uprawa uwzględnia 
przede wszystkim potrzeby tanich kuchni i ma 
na widoku ich zaspokojenie głównie w kierunku 
ziemniaków, kapusty, brukwi i fasoli".

Fort Mokotów (M.) wydzierżawiony od władz niemieckich 
przeistoczył się w folwark; kazamaty zamieniły się w stajnie, obory 
i chlewy
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Centralnego Stowarzyszenia Samopomocy Społecznej, 
które skupiało wolontariuszy zastępujących robotników 
podczas strajku przedsiębiorstw komunalnych. Kiedy 
5 sierpnia 1920 r. powołano Radę Obrony Stolicy, został 
jej skarbnikiem i zastępcą przewodniczącego. Sekcja Fi-
nansowa, którą bezpośrednio nadzorował, zgromadziła 
121 mln marek polskich – środki pochodziły głównie 
z dotacji z budżetu państwa oraz darów od ludności i or-
ganizacji społecznych. 16 września 1920 r., po zwycięskiej 
Bitwie Warszawskiej, w miejsce rozwiązanej Rady Obrony 
Stolicy powołano Komitet Pomocy dla Wojska i Fundację 
m.st. Warszawy Pomocy Inwalidom Wojsk Polskich. 

Prezydent Drzewiecki aktywnie uczestniczył w pracach 
Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpo-
spolitą Polską. Wysyłał m.in. wybitnych przedstawicieli 
warszawskiej inteligencji do akcji plebiscytowej. Pod je-
go wpływem pracownicy miejscy nałożyli na siebie po-
datek na rzecz Śląska w wysokości 10 procent zarobków, 
a wiosną 1921 r. kilkuset warszawiaków zasiliło szeregi 
powstańców śląskich.

21 listopada 1921 r., w atmosferze rosnących konflik-
tów po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, prezy-
dent Piotr Drzewiecki złożył dymisję. Jego następcą został 
Stanisław Nowodworski, wybitny prawnik z Narodowo- 
-Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy.

Jedną z pierwszych decyzji Drzewieckiego po objęciu pre-
zydentury było złagodzenie sankcji władz okupacyjnych 
wobec strajkujących pracowników miejskich, których 
związek zawodowy nie został zalegalizowany. W 1919 r., 
kiedy gabinet Ignacego Jana Paderewskiego powołał – w ce-
lu wzmocnienia samorządu terytorialnego – Polski Bank 
Komunalny, na jego czele stanął prezydent Warszawy Piotr 
Drzewiecki. Był z tą instytucją związany do końca II RP.

W 1920 r. Drzewiecki założył w Chrzanowie pierwszą 
w niepodległej Polsce fabrykę lokomotyw, która szybko 
zyskała silną pozycję w Europie. Był także założycielem 

Ratusz przy placu Teatralnym w Warszawie – siedziba magistratu; sala posiedzeń rady miejskiej w Warszawie, 1926 r.

Zebranie dyskusyjne w Polskim Instytucie Współpracy z Zagranicą w Warszawie, 
pierwszy z lewej – Piotr Drzewiecki
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W 1921 r. Drzewiecki stanął na czele Francusko-Pol-
skiego Towarzystwa Budowy Samochodów i Samolotów, 
które początkowo zostało przejęte przez czeską Škodę, 
a następnie – przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. 
Rok później zaangażował się w powstanie Polskiego To-
warzystwa Elektrycznego – pierwszej w kraju wytwórni 
maszyn elektrycznych. Jako prezes PTE pozyskał na jego 
rozwój szwedzki kapitał.

Inżynier Czesław Klarner, działacz gospodarczy i pań-
stwowy, pisał na łamach „Przeglądu Technicznego”: 
„W 1928 r. Piotr Drzewiecki przyjmuje wybitny udział 
w dokonaniu fuzji dwóch wielkich koncernów przemy-
słowych – Zieleniewski w Krakowie oraz Fitzner i Gam-
per w Sosnowcu – będzie prezesem tego ostatniego przed-
siębiorstwa. Dzięki tej fuzji siedem fabryk o rozproszonej 
działalności zostało złączonych w jedną spółkę, przy czym 
nastąpił podział specjalności między nimi”. Drzewiecki 
pełnił funkcję prezesa koncernu do września 1939 r.

O tym, że Piotr Drzewiecki był znaczącą postacią pol-
skiej kultury przemysłowo-technicznej, świadczyć może 
także jego prezesura w Stowarzyszeniu Techników. To 
właśnie z jego inicjatywy powstał budynek Domu Tech-
nika przy ul. Czackiego 3/5. Gmach wzniesiono w latach 
1903-1905 według projektu inż. arch. Jana Fijałkowskiego,  
figury na fasadzie wykonał Zygmunt Otto. Budynek stał 
się również siedzibą licznych organizacji technicznych 
i gospodarczych. 

Jedną z inicjatyw Drzewieckiego było powołanie do ży-
cia Ligi Pracy, za pośrednictwem której starał się zaszcze-
pić w społeczeństwie przekonanie, że dobrobyt i pomyśl-
ność narodu oraz jednostek zależą „przede wszystkim od 
nas samych i od naszej na wszelkich stanowiskach praco-
witości i zapobiegliwości, wzbudzenia w społeczeństwie 
szacunku dla pracy, zaliczając pracowitość i zapobiegli-
wość do cnót narodowych”.

W latach 1930-1937 Piotr Drzewiecki piastował urząd 
przewodniczącego Planu Regionalnego Warszawy, korzy-
stając m.in. z pomocy Jana Strzeleckiego, Jana Chmielew-
skiego i Szymona Syrkusa (autorów koncepcji tzw. Warsza-
wy funkcjonalnej, opracowanej w 1934), a także Michała 
Kaczorowskiego, wybitnego urbanisty, współpracownika 
wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W czasie okupacji firma Drzewieckiego i Jeziorańskiego 
funkcjonowała nieprzerwanie, dostosowując profil swojej 
działalności do specyficznych potrzeb wojennych ludno-
ści cywilnej.

Na prośbę gen. Władysława Sikorskiego Drzewiec-
ki opracował studium dewastacji przemysłu polskiego 
przez okupanta i poprzez swego szwedzkiego przyjaciela, 
inż. Normana, próbował je dostarczyć do Londynu. Nor-
man został jednak aresztowany przez gestapo na warszaw-
skim lotnisku, a dokumenty obciążające Drzewieckiego 
wpadły w ręce wroga. Aresztowanie byłego prezydenta 
miało miejsce 10 sierpnia 1942 r. w mieszkaniu przy Al. Je-
rozolimskich 71. Pojmany przeżył brutalne przesłuchania 
w alei Szucha i na Pawiaku. W październiku 1942 r. trafił 
do podberlińskiego więzienia w Moabicie, skąd przenie-
siono go do Spandau. Zmarł przed planowanym procesem, 
8 grudnia 1943 r.

prof. Marian Marek Drozdowski – historyk, biografista, varsavianista, 
autor wielu publikacji z zakresu historii Polski i Warszawy,  

otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in. nagrody: m.st. Warszawy, 
„Polityki”, Tadeusza Manteuffla, Związku Piłsudczyków, ZAiKS-u,  

Medalu Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  
za zasługi dla m.st. Warszawy

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

Dom Stowarzyszenia Techników współcześnie
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Prezentowane zabytki, zdjęcia, pamiątki i przed-
mioty, którymi Paderewski otaczał się w swo-
jej szwajcarskiej willi w Riond-Bosson i które 
w 1951 r. trafiły do Muzeum, ukazują wiele jego 

twarzy. – Pokazujemy Paderewskiego jako wielkiego arty-
stę, muzyka, kompozytora oraz polityka, dyplomatę i męża 
stanu. Ale ta niezwykła kolekcja sztuki pozwala także po-
znać Paderewskiego bardziej prywatnego, oddanego swojej 
rodzinie, przyjaciela artystów i wielkiego miłośnika sztuki 
Dalekiego Wschodu – mówi dr Magdalena Pinker, kurator 
wystawy. – Wystawa rozpoczyna się od najbardziej oczy-
wistego oblicza Paderewskiego: pokazuje go jako muzyka. 
Centralną częścią pierwszej sali ekspozycyjnej jest forte-
pian – instrument, który go ukształtował i wpłynął na całe 
jego życie. Jest to niezwykły instrument, ponieważ został 
wykonany przez firmę Steinway & Sons, która robiła forte-
piany specjalnie dla Paderewskiego.

Muzyk, polityk, filantrop
Katarzyna Radzimirska
Ignacy Jan Paderewski był jedną z najbardziej niezwykłych postaci w polskiej historii 
przełomu XIX i XX w. – porywającym tłumy mistrzem fortepianu, uznanym kompozytorem, 
mężem stanu, ale też jednym z najhojniejszych darczyńców i sponsorów. Był również 
znawcą i kolekcjonerem dzieł sztuki. W 1939 r. zapisał Muzeum Narodowemu 
w Warszawie swoje zbiory. Wystawa Paderewski, którą można oglądać w MNW, to wyraz 
wdzięczności i hołd za jego wspaniały dar. Wystawa została zorganizowana w ramach 
ogólnopolskich obchodów odzyskania niepodległości

Lawrence Alma-Tadema (1836–1912), portret Ignacego Jana Paderewskiego, 1890 r., 
olej na płótnie

Figurka smoka, 
Indochiny, XIX w., 

brąz, emalia 
komórkowa

Fortepian koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego Steinway & Sons, 1925 r. 

1918–2018
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W pierwszej sali można też zobaczyć liczne zapisy nu-
towe, programy recitali oraz relacje z tras koncertowych. 
Drugą część ekspozycji zatytułowano: Wielki pośród wiel-
kich. Sława oraz geniusz muzyczny otworzyły Paderewskie-
mu drzwi na polityczne i towarzyskie salony. Barwne życie 
salonowe i kontakty z elitą dokumentują zdjęcia, portrety 
z dedykacjami oraz pamiątki z podróży. Swoistą ,,kronikę 
podróżną” stanowi zgromadzona przez Paderewskich im-
ponująca kolekcja łyżeczek z różnych stron świata.

Trzecia część wystawy to Wdzięczni artyści. Możemy 
tu zobaczyć wiele cennych dzieł, które najwięksi twórcy 
podarowali Paderewskiemu w dowód uznania za talent 
i wdzięczności za działalność na rzecz ojczyzny. Są tu m.in. 
obrazy Jacka Malczewskiego, Henryka Siemiradzkiego 
oraz portret pianisty pędzla Lawrence’a Almy-Tademy.

– Dalej prezentujemy dom i życie prywatne Paderew-
skiego, w tym zdjęcia, które przybliżają jego życie rodzin-
ne. Pokazujemy najważniejszą kobietę w jego życiu, drugą 
żonę, Helenę, i jej niecodzienne pasje, np. hodowlę kur 
ozdobnych – mówi dr Pinker. – Kolejna sala przepełniona 
jest sztuką dalekowschodnią, czyli tym, czego w domu Pa-
derewskich było najwięcej. W kolekcji dominują wyroby 
z metalu: odlewy z brązu, mosiądzu, miedzi, ryte lub de-
korowane emalią malowaną oraz emalią cloisonné. Ważne 
miejsce zajmują też chińskie naczynia porcelanowe, wyro-
by z laki, kamienia, kości słoniowej i drewna.

Ekspozycję zamyka część ukazująca Paderewskiego ja-
ko polityka, dyplomatę, męża stanu i patriotę. O jego za-
angażowaniu w działalność patriotyczną świadczą liczne 
medale i najwyższe odznaczenia, przyznawane mu zarów-
no w Polsce, jak i za granicą. – Rok 2018 jest absolutnie 
wyjątkowy, bo tylko raz obchodzi się stulecie odzyskania 
niepodległości. Myślę, że postać Paderewskiego pomoże 
nam przypomnieć, czym ta niepodległość jest i dlaczego 
sto lat temu ludzie, którzy sami nie pamiętali niepodle-
głej Polski, tak bardzo o nią walczyli – powiedziała pod-
czas konferencji prasowej zapowiadającej wystawę Paulina 
Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kul-
turowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. – Paderewski potrafił doskonale wykorzystać dla 
dobra ojczyzny swój kunszt artystyczny, dorobek, sławę 
i prestiż. Dziś jest postacią nieco zapomnianą, ale mam 
nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom jak ta wystawa, 
będziemy mogli go na nowo pokazać.

Wystawę Paderewski można oglądać  
w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja

„The New York Times”, dodatek ilustrowany z 14 lutego 1932 r. z fotografią 
publiczności na koncercie I.J. Paderewskiego w Madison Square Garden w Nowym Jorku

Jacek Malczewski, Muzyka – tryptyk, 1906 r., olej na desce



26

  nr 3/2018

– Na premierę Pani książki pt. Przed wojną i pałacem [War-
szawa 2015] przyszedłem w ostatniej chwili, właściwie przy-
padkiem. Mieszkam przy Pańskiej, blisko. Pomyślałem, 
że może warto? – wyjaśniał.

Zapamiętałam młodego człowieka, który podszedł 
do mnie z prośbą o wskazanie wśród zaproszonych go-
ści Marii Kolasińskiej. Zadanie nie było łatwe, bo gości 
było tak dużo, że nie zmieściliśmy się w kawiarni teatru 
Studio i spotkanie trzeba było przenieść na plac przed te-
atrem. Podekscytowany młody człowiek jednak nalegał. 
Tłumaczył, że jest to dla niego bardzo ważne, bo Maria 
Kolasińska przed wojną mieszkała po sąsiedzku z jego 
pradziadkami.

Dwa i pół roku później spotkaliśmy się w kawiarni przy 
Krakowskim Przedmieściu. Maciej Florczak, jako urzęd-
nik Zarządu Transportu Miejskiego, zawodowo zajmował 
się komunikacją aglomeracji warszawskiej. Jako absolwent 
studiów varsavianistycznych pracował też jako przewod-
nik. – O moich pradziadkach nie miałem właściwie żad-
nych informacji poza jedną: mieszkali tam, gdzie dziś 

stoi Pałac Kultury i Nauki – opowiadał. – Przeglądałem 
książkę i nagle w indeksie zobaczyłem nazwisko: Florczak. 
Tylko nazwisko, bez imienia. Ale było to nazwisko mo-
ich pradziadków! Padło w przytoczonym w książce wspo-
mnieniu Marii Kolasińskiej, która przed wojną mieszkała 
przy ul. Złotej 30.

Fragment, o którym mówił Maciej Florczak, był bar-
dzo krótki: „W podwórku działał zakład tapicerski Grze-
gorza Dobosiewicza, poza tym lombard miejski i magiel, 
oczywiście ręczny, a od frontu mydlarnia. W naszej klatce, 
na parterze, pani Florczakowa prowadziła tanią kuchnię”. 
– To zaledwie dwa zdania, ale wystarczyły, bym poznał 
adres – wyjaśniał pan Maciej. – W książce było też zdjęcie 
domu. Ładna trzypiętrowa kamienica, z balkonami zdo-
biącymi eklektyczną elewację frontową. Z planu wynika-
ło, że stała w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się wew-
nętrzny dziedziniec PKiN. Od tego rozpoczęły się moje 
poszukiwania.

Ich owoce leżały przed nami na stoliku. Odręczny życio-
rys, legitymacja szkolna z lat 1942-1943, plik czarno-białych 
zdjęć. Na jednym z nich pradziadkowie mojego rozmówcy 
razem z trzema synami na podwórku kamienicy. Z tyłu od-
bitki odciśnięto owalną pieczątkę z napisem: SKLEP KO-
LONIALNO-SPOŻYWCZY JAN FLORCZAK, Warsza-
wa, Złota 30. – To zdjęcie dostałem od kuzyna Jarosława 

Tam, gdzie stoi Pałac
Magdalena Stopa
Indeksy w książkach są ważne. Jak bardzo, uświadomiło mi spotkanie z Maciejem 
Florczakiem podczas premiery mojej książki. Okazało się, że nawet niepełny wpis 
w indeksie może pomóc w odnalezieniu cennych informacji o rodzinie 

Jan i Stanisława Florczakowie z synami przed domem przy ul. Złotej 30

Pieczątka sklepu Jana 
Florczaka przy 
ul. Złotej 30 w Warszawie
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Jan Florczak przed lodziarnią przy Pięknej

Florczaka, syna brata mojego dziadka. Przez lata nie mieli-
śmy kontaktu, ale dzięki rozpoczętym poszukiwaniom zo-
stały odnowione – mówił pan Maciej, wyraźnie zadowo-
lony. – Kuzyn miał życiorys mojego pradziadka. Mimo że 
został on spisany na początku lat 50., kiedy wielu faktów 
nie można było zamieścić, to i tak zawierał wiele cennych 
dla mnie informacji.

Z życiorysu wynikało, że Jan Florczak urodził się 
w 1882 r. w Borzymówku koło Sochaczewa. Kiedy miał 
16 lat, został zesłany na Syberię. Nie podał przyczyn, je-
dynie informację, że zwolniono go po dwóch latach. 
W 1900 r. rozpoczął naukę w Moskwie, w szkole kupiec-
kiej. Najpierw pracował jako majster budowlany, później 
podjął pracę w sklepie kolonialnym przy ulicy Sadowej 
(tej samej, którą 30 lat później Michaił Bułhakow opi-
sał w Mistrzu i Małgorzacie!). W Moskwie poznał swoją 
przyszłą żonę, Stanisławę Muszyńską, która podobnie jak 
on pochodziła z okolic Sochaczewa. Jako szesnastolatka 
wyjechała do Moskwy, gdzie znalazła pracę w wytwórni 
perfum. Młode małżeństwo wróciło do Polski, uciekając 
przed rewolucją 1917 r. Zamieszkali w Wilnie, gdzie w la-
tach 1918-1919 Jan Florczak prowadził kantynę wojskową 
przy Litewsko-Białoruskim Batalionie Zaopatrzeniowym. 
Na początku lat 20. przeprowadzili się do Warszawy, wy-
najęli mieszkanie przy ul. Złotej 30 i w tym samym do-
mu otworzyli sklep kolonialno-spożywczy. – Sklep działał 
do 1928 r., później w jego miejscu otwarto jadłodajnię, 
którą wspominała pani Kolasińska – kontynuował swo-
ją opowieść Maciej Florczak. – Od pani Kolasińskiej do-
wiedziałem się, że moja prababcia dzieliła się jedzeniem 
z sąsiadami, kiedy wszyscy przenieśli się do piwnic pod-
czas wrześniowych nalotów. Wiem, że jadłodajnia działała 
przez całą okupację, a nawet podczas Powstania. Od kuzy-
na dostałem legitymację mojego dziadka, z roku szkolnego 
1942/1943. Była już mocno sfatygowana, oddałem ją do 
konserwacji. Obowiązkowa Szkoła Zawodowa numer XIII 
mieściła się przy ul. Wilczej 41, w tym samym budynku, 

w którym podczas Powstania zorganizowano Harcerską 
Pocztę Polową. Domyślam się, że pod tą przykrywką, po-
dobnie jak w innych tego typu szkołach, odbywało się taj-
ne nauczanie. Wiem, że dziadek razem ze swoim starszym 
bratem Stefanem szmuglowali jedzenie do getta. Dom przy 
ul. Złotej 30 w październiku 1940 r. stał się domem gra-
nicznym. Jego północna ściana stanowiła południową gra-
nicę getta. Być może szmuglowanie odbywało się poprzez 
którąś z piwnic. Szczegółów, niestety, nie poznałem.

Legitymacja szkolna 
Mariana Florczaka 
z czasów okupacji

Marian Florczak, zdjęcie zrobione podczas okupacji
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Wśród odnalezionych fotografii jedna przedstawiała 
rodzinę we wnętrzu mieszkania przy ul. Złotej 30. Przy 
dużym stole siedziało dziewięć osób. – Pradziadkowie: Jan 
i Stanisława siedzą u szczytu stołu, a po prawej stronie mat-
ka Jana, czyli moja praprababka Honorata Florczak – tłu-
maczył pan Maciej, patrząc na fotografię. – To jedyny jej wi-
zerunek, jaki znam. Dalej widać Mariana, mojego dziadka, 
kilka młodszych kuzynek. Dotarłem do tego zdjęcia w nie-
zwykły sposób. Wiedziałem, że w Sopocie nadal żyje Hanna 
Florczak, wdowa po najmłodszym bracie dziadka, Januszu 
Florczaku. Nawiązaliśmy kontakt. Jedna z fotografii przed-
stawiała Janusza z bratem ciotecznym Czesławem Plichtą. 
Podpis informował, że Czesław Plichta zginął w Powsta-

niu. Byłem bardzo ciekaw, 
kim był kuzyn powstaniec. 
Na stronach Muzeum Po-
wstania Warszawskiego zna-
lazłem jego biogram i zdjęcie 
z informacją, że udostępni-
ła je Joanna Krzewińska. 
Zajrzałem do Facebooka 
i w ten sposób poznałem 
jeszcze jedną nieznaną mi 
krewną. Daleką, bo mieli-
śmy wspólną praprababkę, 

ale mieszkającą blisko, bo 
w Warszawie. Właśnie u niej znalazłem fotografię zrobio-
ną w mieszkaniu przy ul. Złotej 30. Dostałem też kontakt 
do kolejnej kuzynki, Hanny Keil-Skrobiszewskiej z domu 
Najberg, która jako ostatnia żyjąca osoba z tego zdjęcia opo-
wiedziała mi o okolicznościach, w jakich zostało zrobione, 
we wrześniu 1939 r.

Kolejną cenną pamiątką było zdjęcie Mariana Florcza-
ka. Młody wygląd uchwyconej postaci sugeruje, że foto-
grafia została wykonana w czasie okupacji. Znalazło to 
potwierdzenie dzięki sygnaturze w prawym dolnym rogu: 
Foto Atelier Henryk Śmigacz. – Zacząłem szukać infor-
macji o atelier. Okazało się, że Henryk Śmigacz był przed 
wojną fotoreporterem „Kuriera Warszawskiego” – kon-
tynuował pan Maciej. – Zakład fotograficzny znajdował 
się przy ul. Złotej 24, zaledwie dwa domy od mieszkania 
pradziadków. Henryk Śmigacz założył go podczas oku-
pacji i prowadził w latach 1942-1944. Następnym chro-
nologicznie było zdjęcie dziadka z naszytym na ubraniu 
obozowym trójkątem i literą P. Z tyłu jest napis Gross 
Wartenberg i data 5-I-1945. – To jedyne zdjęcie, jakie 
wcześniej mieliśmy w domu – wyjaśniał Maciej Florczak. 
– Dziadek w Powstaniu nie brał udziału, ale był wówczas 
w Warszawie i po kapitulacji, podobnie jak inne osoby 
z rodziny, trafił do obozu w Pruszkowie. Od kuzynki do-
wiedziałem się, że właśnie tam zmarła moja praprabab-
ka Honorata. Miała wówczas blisko 80 lat. Z Pruszko-
wa dziadka wywieziono do obozu pracy przymusowej 
w Gross Wartenberg.

Po wojnie zrujnowana kamienica przy ul. Złotej 30 nie 
nadawała się do mieszkania. Jan i Stanisława Florczakowie 
zajęli zabudowania gospodarcze przylegające do – dawniej 
bardzo efektownej, ale teraz zupełnie zniszczonej – willi 
Aleksandra Kruzego przy ul. Pięknej 6. W parterowych 
budynkach wygospodarowali kuchnię i trzy pokoje, jeden 
udostępnili krewnym, a w niewielkim budynku znajdu-
jącym się przy ulicy otworzyli kawiarenkę, zwaną też lo-
dziarnią, cukiernią, sodowiarnią, a także owocarnią. Dziś 
oba domy nie istnieją, w ich miejscu znajduje się nowocze-
sny gmach ambasady kanadyjskiej. – I tu znowu spotkała 
mnie przygoda – tłumaczył pan Maciej – przeglądając za-
soby Fototeki Muzeum Powstania Warszawskiego, trafi-
łem na fotografię obiektu przy ul. Pięknej 6, zrobioną przez 

Jan i Stanisława Florczakowie w ogródku przy ulicy Pięknej

Mieszkanie przy ul. Złotej 30; od lewej siedzą: Zofia, Hanna i Ryszard Najbergowie, Jan 
i Stanisława Florczakowie, Honorata Florczak, Janina Gołaszewska i Marian Florczak

Marian Florczak w obozie Gross Wartenberg
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Willa Kruzego przy ul. Pięknej 6, z prawej strony widoczna 
lodziarnia

Budynki sąsiadujące z willą Kruzego, w których rodzina Florczaków zamieszkała w 1945 r.

REKLAMA 

Karola Pęcherskiego, na której obok ostrzelanego frontu 
willi widoczny jest odmalowany na biało parterowy budy-
nek z napisem LODY, a na następnej fotografii budynki 
gospodarcze. Po zrobieniu powiększenia dostrzegłem, nie-
widoczną początkowo, sylwetkę mojego pradziadka, stoją-
cego w otwartych drzwiach. Tego naprawdę nie mogłem 
się spodziewać! Wcześniej niewiele wiedziałem o losach 
mojej rodziny. Dziadek zmarł w 1999 r., kiedy miałem 
14 lat. Wspominał oczywiście swoich rodziców, młodość 
i okupację, ale ja byłem wówczas za mały, żeby uważnie 
słuchać. Do poszukiwań zainspirowała mnie dopiero 
książka Przed wojną i pałacem.

Słuchałam tych słów, sycąc autorską próżność. – Po 
dwóch latach dysponuję kolekcją rodzinnych fotogra-
fii – podsumował efekty swoich poszukiwań pan Maciej. 
– Wiem teraz, jak wyglądała moja praprababcia, kolejne 
domy, w których mieszkali pradziadkowie, wnętrze ich 
mieszkania, kawiarnia. Ukoronowaniem zbioru stały się 
dwa zdjęcia udostępnione mi przez kuzyna: na jednym 
widać pradziadka stojącego przed wejściem do cukierni, 
na drugim ogród uprawiany przez prababcię. Wszystkie 
materiały znalazłem u krewnych, w tym wcześniej mi nie-
znanych, a także w Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Okazało się, że wcale nie musiałem daleko szukać.

Magdalena Stopa – historyk sztuki i dziennikarka, autorka książek
o Warszawie i jej mieszkańcach, m.in. Przed wojną i pałacem, Ostańce.

Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy (trzy tomy), Kapliczki
warszawskie, Rzemieślnicy warszawscy, My, rowerzyści z Warszawy,

laureatka dwóch Nagród KLIO (2015, 2016), Nagrody Literackiej
m.st. Warszawy (2011) i dwóch dyplomów honorowych Towarzystwa

Przyjaciół Warszawy za najlepsze publikacje roku (2009-2010
i 2010-2011) w dziedzinie varsavianów

oraz Nagrody im. Witolda Hulewicza (2013)
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Na tyły gmachu mieszczącego Instytut Głucho-
niemych przy placu Trzech Krzyży przechodzi 
się przez wysoki przejazd bramny. Pawilony 
usytuowane za budynkiem otaczają trawni-

ki, w głębi znajduje się ogród, który w 1944 r. był znacznie 
większy. Na grządkach opalikowane krzaki uginały się pod 
ciężarem dojrzewających pomidorów, a w inspektach rosła 
kalarepa.

Mogiły w ogrodzie
Kiedy przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia w tym miej-
scu badań geotechnicznych, po terenie Instytutu oprowa-
dzał nas jeden z pracowników, opowiadając o ewentual-
nych przeszkodach, na które możemy natrafić pod ziemią. 

W ogrodzie usłyszeliśmy: ,,Tu możecie trafić na ludzkie 
kości”.

Założenie ogrodowe na tyłach budynku było miejscem 
pochówku wielu powstańców. Teren ten znalazł się pod 
ostrzałem strzelców stacjonujących w gmachu YMCA 
przy ulicy Konopnickiej. O wydarzeniach, które miały 
miejsce przy Instytucie, pisała w swoim dzienniku Zofia 
Zawadzka ps. „Koza”, drużynowa 1 Warszawskiej Żeń-
skiej Drużyny Harcerskiej: „Za pięć czwarta zeszłam na 
pogrzeb porucznika i podporucznika. Weszłyśmy dwój-
kami. Prawie wszyscy byli już na miejscu. Stanęłyśmy 
pod kasztanem, zamykając podkowę. Deszcz zaczął kro-
pić. Po chwili porucznik «Kłos» wydał rozkaz: «Całość 
baczność, z karabinami wystąp». Dwóch żołnierzy wystą-

Te mury pamiętają Powstanie

Krzysztof Traczyński
Instytut Głuchoniemych 
powstał w 1817 r. z inicjatywy 
księdza Jakuba Falkowskiego. 
W swojej historii instytucja 
kilkakrotnie zmieniała adres, 
by ostatecznie zadomowić się 
przy placu Trzech Krzyży – 
miejscu, które w czasie 
Powstania Warszawskiego było 
świadkiem wielu krwawych 
wydarzeń
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Popiersie księdza Jakuba Falkowskiego, założyciela Instytutu Głuchoniemych

Pogrzeb łącznika strz. Zbigniewa Ratusińskiego „Mikiego” na terenie Instytutu 
Głuchoniemych i Ociemniałych przy placu Trzech Krzyży, sierpień 1944 r.;  
zdjęcie wykonane przez Wojciecha Marczyńskiego ps. „Bogusław”

Instytut Głuchoniemych, ogród na tyłach budynku
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piło i stanęło przy świeżo wykopanych dołach. Inni wnie-
śli dwie trumny – białe, świeżo zrobione. Postawili je na 
ziemi. Zaczyna padać coraz bardziej; jest zimno, wiatr wie-
je, robi się ciemno, nieprzyjemnie. […] Jeden z żołnierzy 
występuje i w imieniu wszystkich oddaje cześć poległym 
kolegom. Mówi kilka słów. Nie ma w nich rozpaczy ani 
żalu. Jest tylko wielka gotowość do dalszej walki o wol-
ność i chęć pomszczenia wszystkich, nie tylko tych, któ-
rzy zginęli w czasie Powstania, ale i tych, których zabrał 
nam Pawiak, Szucha, Oświęcim i inne podobne miejsca 
katorgi. Ksiądz […] mówi […] o podłości Niemców, o ich 
barbarzyństwie. Oni potwierdzają jego słowa; nad gruza-
mi kościoła św. Aleksandra świszczą kule. Czerwone bły-
ski przelatują stale na tle szarego nieba. To z BGK walą 
w kierunku Wiejskiej. […] Żołnierze podchodzą do tru-
mien, biorą je na pasy i spuszczają w głąb świeżych mogił. 
Gdzieś z dala słychać marsza żałobnego Chopina. W takt 
tego marsza idziemy wolno, jedni za drugimi, każdy za-
trzymuje się na chwilę przed grobami i rzuca garść ziemi 
na trumny poległych”.

Mogiły powstańcze przy Instytucie Głuchoniemych 
widoczne są na fotografiach wykonanych przez Wojcie-
cha Marczyńskiego ps. „Bogusław”. Walczył on w rejonie 
placu Trzech Krzyży w batalionie „Miłosz”, kompanii ka-
pitana „Redy”. Marczyński był dowódcą grupy sanitarnej, 
w czasie wybuchu wojny studiował medycynę. W Powsta-
niu Warszawskim dokumentował wydarzenia dziejące się 
wokół placu Trzech Krzyży. Negatywy ze zdjęciami z Po-
wstania, złożone do puszek, zostały ukryte w skrzynce na 
balkonie mieszkania jego rodziców, na czwartym piętrze 
przy ul. Hożej 1. Zdjęcia przetrwały razem z budynkiem. 
Mieszkanie nie zostało splądrowane przez szabrowników, 
bo bomba uszkodziła klatkę schodową i odcięła dostęp 
do wyższych pięter. Po wojnie rodzina odzyskała negaty-
wy, a zdjęcia zostały przekazane do Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

Przeprowadzka i rozbudowa
Instytut Głuchoniemych powstał z inicjatywy księdza Ja-
kuba Falkowskiego w 1817 r. W początkowym okresie pla-
cówka często zmieniała adres. Pierwszym lokum był Pałac 

Kazimierzowski. Dwa pokoje zajmowali Jakub Falkowski, 
dyrektor, i Jan Siestrzyński, lekarz, mianowany nauczycie-
lem przez Komisję Oświecenia, oraz trzej uczniowie. Do-
piero w 1827 r. wzniesiono gmach – według projektu ar-
chitekta Stanisława Pszczółkowskiego – na nabytej przez 
Falkowskiego działce przy placu Trzech Krzyży. Oficy-
ny usytuowane po obu stronach budynku dobudowano 
później. 

Od 1842 r. w Instytucie zajmowano się także dziećmi 
ociemniałymi – placówkę nazwano wówczas Instytutem 
Głuchoniemych i Ociemniałych i nazwa ta funkcjonowała 
do 1962 r. Z polecenia księdza przyjmowano też na naukę 
dzieci z biednych domów.

W latach 1867-1885, kiedy funkcję dyrektora pełnił 
Jan Papłoński, dobudowano drugie piętro, skanalizowa-
no budynek, założono ogródek botaniczny i muzeum pe-
dagogiczne. Jan Papłoński wizytował podobne placówki 
we Francji, Niemczech i Skandynawii i po powrocie wpro-
wadzał wiele zmian w organizacji pracy swojej instytucji. 
Zwiększył liczbę warsztatów rzemieślniczych, uruchomił 
szkołę drukarską, a także zaprosił do współpracy muzyka 
Zygmunta Noskowskiego i kompozytora Juliusza Stattle-
ra. W Instytucie organizowano poranki artystyczne i ama-
torski teatr.

Głuchoniemi harcerze ślubują na sztandar, 1938 r.

Powyżej i obok: pogrzeb Witolda Hermanowskiego „Świta” na terenie Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych przy placu Trzech Krzyży, 20-21 sierpnia 1944 r., zdjęcia wykonane 
przez Wojciecha Marczyńskiego ps. „Bogusław”
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Pod ostrzałem wroga
W czasie Powstania Warszawskiego już 4 sierpnia plac 
Trzech Krzyży wraz z częścią ulicy Książęcej znalazł się 
w polskich rękach. Teren obsadzony został przez oddzia-
ły ppłk. Jana Szczurka-Cergowskiego „Sławbora”, w skład 
których wchodził pluton sierż. Edmunda Malinowskie-
go „Mundka”, złożony z wychowanków Instytutu Głu-
choniemych i Ociemniałych. Na gmachu położonej obok 
szkoły im. Królowej Jadwigi powiewał biało-czerwony 
sztandar. Niemcy ostrzeliwali zaplecze i ogród Instytu-
tu z okupowanego przez nich gmachu YMCA. Nie było 
łatwo przedrzeć się do ogrodu po pomidory i kalarepę. 
Plac ostrzeliwany był też przez „gołębiarza”, czyli strzelca 
wyborowego, skrytego w rejonie ulicy Hożej. Przy wylo-
cie Mokotowskiej, na wysokości kamienicy nr 73, w któ-
rej mieścił się teatr, wznosiła się barykada. Nad nią widać 
było reklamę widowiska Wielka rewia zakochanych serc. 
Budynek zbombardowano we wrześniu 1944 r. Gmach 
teatru został całkowicie zniszczony.

Na terenie Instytutu działały zakłady krawieckie. Szyto 
tu ciemnozielone mundury dla powstańców, przekazywa-
ne do Komendy Głównej AK. Mundur uszyty w Instytu-
cie Głuchoniemych i Ociemniałych nosił m.in. gen. Tade-
usz „Bór” Komorowski.

W sobotę 2 września o godz. 14.30 nalot na plac Trzech 
Krzyży zamienił kościół w ruiny. Kilka bomb zniszczy-
ło budynek kina Napoleon. Zbombardowana została też 
szkoła im. Królowej Jadwigi. W jej gmachu zginęło 17 po-
wstańców. Jedna z bomb trafiła w wejście do budynku 
YMCA, niszcząc system umocnień. Przerażeni Niemcy 
zaczęli uciekać z zajmowanej od początku Powstania pla-
cówki. Uderzenie powstańców jeszcze w czasie trwającego 
nalotu pozwoliło zdobyć budynek. Wzięto jeńców, w tym 
niemieckiego dowódcę, zdobyto broń, amunicję i zapasy 
żywności. YMCA pozostała w rękach Polaków do końca 
Powstania.

Powojenna reaktywacja
W 1945 r. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych wzno-
wił swoją działalność w częściowo zniszczonych murach, 
a w 1948 r. gmachy  odbudowano. W 1960 r. do Lasek pod 
Warszawą przeniesiono oddział dla ociemniałych. Liceum 
im. Królowej Jadwigi po wojnie znalazło swoją siedzibę 
w budynku przy ulicy Woronicza. Jestem absolwentem tej 
szkoły.

Na przełomie lat 50. i 60. XX w. w Instytucie praco-
wała światowej sławy pedagog i psycholog Maria Grzego-
rzewska. Pani profesor współpracowała m.in. z placówką 
z Nowego Sadu w byłej Jugosławii. Tłumaczem w czasie 
wizyt serbskiej pedagog Jovanki Ristovic była Halina Tra-
czyńska, mama autora.

Na początku trzeciego tysiąclecia na tyłach Instytutu 
zaplanowano wzniesienie budynku biurowego. Projekt za-
kładał realizację dwóch kondygnacji podziemnych garaży.  

Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych od strony placu Trzech Krzyży, lata 1918-1939

Zbombardowany kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży, początek września 1944 r.
n
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Przeprowadziłem badania geotechniczne, które miały 
być podstawą do projektowania podziemnej konstrukcji. 
W warstwie przypowierzchniowej napotkaliśmy znacz-
ne ilości ceglanego gruzu, piasek przemieszany z cegłami 
przykrywał leżącą na głębokości 2 m glinę. Dopiero głę-
biej, na 13 m, odkryliśmy piasek. Budowa nie doszła jed-
nak do skutku. 

dr inż. Krzysztof Traczyński – ukończył Wydział Inżynierii Lądowej 
na Politechnice Warszawskiej, od 1981 r. wykłada geotechnikę tamże, 

studiował geologię na Uniwersytecie Warszawskim; od 1990 r. prowadzi 
firmę geotechniczną Geotest; ma troje dzieci i czworo wnuków; gra 
w koszykówkę, jeździ na nartach, chodzi po górach, pasjonuje się 

geologią i historią Warszawy

Modernizacja w cieniu kontrowersji
gmach instytutu głuchoniemych przy pl. trzech Krzyży 4/6 ma szczególne znaczenie dla osób niesłyszących, 
z myślą o których to miejsce powstało. trudno się więc dziwić, że każda, nawet najdrobniejsza zmiana, jest 
przez całą społeczność instytutu starannie analizowana. dotyczy to zwłaszcza planowanej modernizacji 
budynku, która zdaniem rodziców, pełnoletnich uczniów, nauczycieli i dyrekcji została opracowana bez 
zrozumienia istoty funkcjonowania placówki i potrzeb osób niesłyszących.
Ponad siedem lat temu w instytucie rozpoczął się trzyletni remont, który obejmował modernizację budynku d, 
odrestaurowanie auli i osuszenie budynków A, B, C i d. Wtedy też wykonano to, co było najpilniejsze – 
wymianę tymczasowej drewnianej klatki schodowej. W 2016 r. stołeczni radni podjęli uchwałę rozpoczynającą 
modernizację kolejnych budynków A i C. W tym samym roku odbyło się pierwsze spotkanie w siedzibie 
inwestora, czyli Stołecznego Zarządu rozbudowy Miasta Stołecznego Warszawy. Kolejno powstawały 
cztery koncepcje. Każda z nich została przez społeczność instytutu odrzucona. – W projekcie nie 
uwzględniono naszych postulatów i uwag. Architekci byli w instytucie dwa razy, więc projektowanie odbywało 
się tylko w oparciu o plany i dokumenty – wylicza tadeusz Adamiec, dyrektor instytutu głuchoniemych 
im. J. Falkowskiego w Warszawie. – W ramach projektu chcą nam zafundować pełnowymiarową halę sportową, 
która nie jest nam potrzebna. to samo dotyczy podziemnego parkingu. Bardziej potrzebne jest przedszkole 
i sala gimnastyczna.
Zarówno dyrektor, jak i cała społeczność ig wskazują na liczne wady projektu. Jedną z nich jest pomysł, 
by internat znajdował się w przestrzeni, w której pokoje małych – 7-, 8- i 9-letnich – dzieci sąsiadowałyby 
z pokojami osób dorosłych w wieku 18, 19 i 20 lat.
Kontrowersje budzi też planowane zwężenie korytarzy w budynku B z 3100 mm do 1400 mm, które nie tylko 
zmniejszy przestrzeń swobodnych spotkań starszej młodzieży, ale też pogorszy drożność dróg komunikacyjnych 
i ewakuacyjnych. 
– Projekt z września 2017 r. zakłada całkowitą likwidację istotnych dla bezpieczeństwa dróg ewakuacyjnych 
– dodaje dyrektor instytutu. – W tym samym projekcie szatnia została umieszczona w najdalszym miejscu 
od wejścia budynku, najdalej od przedszkola i najmłodszych klas szkoły podstawowej. natomiast niektóre 
pomieszczenia internatu umieszczone zostały na poddaszu, gdzie nie ma i nigdy nie będzie odpowiedniej 
wielkości okien, ponieważ 10 lat temu nie zgodził się na to stołeczny konserwator zabytków.
Zastrzeżenia budzi także planowane umieszczenie internatu na poddaszu budynku C, na trzeciej kondygnacji, 
co może pogorszyć bezpieczeństwo wychowanków w nocy i stworzyć problem w przypadku ewakuacji.
dyrekcja placówki wszystkie te uwagi zawarła w piśmie skierowanym na początku stycznia br. do miejskich 
radnych. określając w liście swoje stanowisko, stwierdziła m.in., że koncepcja z września ub.r. oraz projekty 
poprzednie niszczą wszystko to, co zostało wyremontowane w ciągu ostatnich 25 lat. na początku lutego 
2018 r. pismo – na wniosek Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom rady m.st. Warszawy – 
zostało przekazane do prezydent m.st. Warszawy. 

Katarzyna radzimirska

Budynek Instytutu od strony placu Trzech Krzyży współcześnie

K.
 tr

ac
zy

ńs
ki



34

  nr 3/2018

Początki historii nekropolii sięgają połowy lat 90. 
ubiegłego stulecia. Władze stolicy doszły wte-
dy do wniosku, że dwa cmentarze komunalne – 
Wojskowy na Powązkach (założony w 1912, od 

1 stycznia 1964 funkcjonujący jako komunalny) i Komu-
nalny Północny na Wólce Węglowej (założony na przełomie 
1972 i 1973) – będą w niedalekiej przyszłości zbyt małe jak 
na potrzeby rozwijającego się dynamicznie miasta. Pierw-
szy z nich już od dawna jest zapełniony i trudno tam zna-
leźć miejsce na nowy grób. Z kolei Wólka Węglowa to duży 
cmentarz, na którym jest jeszcze wiele miejsc grzebalnych. 
Jednak Miasto nie mogło czekać, aż nekropolie, którymi 
dysponuje, zapełnią się całkowicie. O nowych miejscach po-
chówku trzeba myśleć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Antoninów zaprojektował architekt Piotr Szaroszyk 
z zespołem. Cmentarz, liczący wraz ze strefą sanitar-
ną 53,8 ha powierzchni, położony jest ok. 25 km od ad-
ministracyjnych granic Warszawy, na styku gmin Lesz-
nowola i Piaseczno. Jego budowę rozpoczęto w 1996 r., 
a 27 października 1999 r., w obecności ówczesnego pry-
masa Polski kard. Józefa Glempa, zwierzchnika Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolity 
warszawskiego i całej Polski – Sawy (Michała Hrycunia-
ka) oraz przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsbur-

skiego księdza Jana Hausego, cmentarz został poświęcony 
i otwarty. To ważna informacja dla wierzących. Pokutuje 
czasem pogląd niejako antagonizujący cmentarze pozosta-
jące w administracji kościelnej oraz komunalne. Niektórzy 
uważają, że cmentarze miejskie są „niereligijne” i nie chcą 
pochówku w niepoświęconej ziemi. Warto zatem podkre-
ślić fakt, że otwarcie cmentarza wiązało się z uroczystością 
religijną o ekumenicznym charakterze. Pierwszy pochó-
wek odbył się kilka dni później, 4 listopada 1999 r.

Jak pisze Karol Mórawski w wydanej w 2012 r. (pod 
patronatem medialnym STOLICY) książce pt. Cmen-
tarze warszawskie: „Wedle projektanta starano się zacho-
wać walory terenowe, mające nie tylko nie zakłócać ob-
razu perspektywicznego założenia, lecz wiązać się z nim 
trwale. Stąd alejki powtarzają jakby rytm dookolnych 
miedz gruntowych poprzez utrwalenie linii pobliskich 
pól w ciągach komunikacyjnych nekropolii. Zachowanie 
istniejącego drzewostanu zapobiegło tworzeniu sztuczne-
go pustkowia, jak to miało miejsce przed laty na terenie 
Wólki Węglowej. Cmentarz, który w myśl założeń pro-
jektowych ma współgrać z równiną mazowiecką, jest obsa-
dzony gruszami, jabłoniami, uzupełnionymi sadzonkami 
sosny, charakterystycznej dla polskich warunków brzozy 
i dzikiej wiśni”. 

Antoninów. Warszawski 
cmentarz pozawarszawski
Rafał Dajbor
Cmentarz Komunalny 
Południowy w Antoninowie 
jest jedną z trzech nekropolii 
pozostających w gestii 
Zarządu Cmentarzy 
Komunalnych. Choć został 
zbudowany dla Warszawy, 
położony jest poza jej 
granicami. Być może 
dlatego pozostaje miejscem 
nieznanym – mimo że istnieje 
już niemal 20 lat

Antoninów, jeden z rodzinnych grobowców
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Na terenie cmentarza i w jego strefie ochronnej zapla-
nowano duże powierzchnie zieleni parkowej autorstwa 
architekta krajobrazu Ireny Bajerskiej. Pomieszczenia go-
spodarcze cmentarza urządzone zostały w ziemnym kur-
hanie zaopatrzonym w dzwonnicę, a wnętrza dwóch ka-
plic oświetlają szklane konstrukcje w kształcie piramidek. 
Pierwsza z kaplic jest neutralna stylowo i służy pogrzebom 
świeckim. Druga, ozdobiona polichromią przedstawiającą 
Chrystusa Zmartwychwstałego, ma już religijny charak-
ter. Nad wejściami do kaplic widnieją łacińskie sentencje: 
Umbrarum hic locus est (Kraj to jest cieni) oraz Letum non 
omnia finit (Śmierć nie kończy wszystkiego). Warto dodać, 
że dom przedpogrzebowy (od 2012 mieszczący także spo-
pielarnię) wyróżniony został nagrodą główną w konkursie 
Życie w architekturze Warszawa 1998/1999 w kategorii 
realizacji budynków użyteczności publicznej.

Mimo że upłynęło 19 lat od jego otwarcia, cmentarz 
Komunalny Południowy sprawia wrażenie nekropolii 
nie do końca jeszcze zakotwiczonej w świadomości war-
szawiaków. Na parkingu można przebierać w miejscach 
do pozostawienia samochodu, a kiedy po minięciu domu 
przedpogrzebowego wyjdzie się na sam cmentarz, pusta 
przestrzeń rzuca się w oczy o wiele silniej niż miejsca za-
pełnione już grobami. „Ten cmentarz wciąż jest jak gdyby 
w fazie rozruchowej, nie ma tam jeszcze liczby pogrzebów 
takiej jak na Wólce Węglowej. Ale gdy na Północnym za-
cznie się kurczyć liczba miejsc, ta sytuacja się zmieni” – 
przekonuje Anna Obuchowicz, rzeczniczka prasowa Za-
rządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. 

Karol Mórawski w swojej książce pisze, że „cmentarz 
w Antoninowie nie ma jak dotąd zbyt wielu zwolenników, 
czemu może – biorąc pod uwagę odległość – trudno się 
i dziwić. Na podróż […] autobusem miejskim trzeba po-
święcić ładne kilka godzin”. Faktycznie, skomunikowa-
nie cmentarza Komunalnego Południowego z Warszawą 
pozostawia wiele do życzenia. Dojedziemy tam dwiema 
liniami podmiejskimi: 727 (ze stacji metra Wilanowska) 
oraz 737 (z Ursynowa Południowego), a także strefową li-
nią L-1 kursującą na trasie PKP Piaseczno – plac Szwedz-
ki (Janki). Częstotliwość kursowania każdej z trzech linii 
rzeczywiście nie zachęca do wybrania się do Antonino-
wa. „Mam nadzieję, że miejskie instytucje zajmujące się 
komunikacją odpowiedzą na zapotrzebowanie, żeby An-
toninów bardziej z Warszawą skomunikować. Niestety, 
jako Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie mamy wpływu 
na układ komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Staraliśmy 
się lobbować, by to się zmieniło, póki co – bez rezultatu, 
ale nie ustajemy w wysiłkach, by przybliżyć ten cmentarz 
Warszawie” – podsumowuje Anna Obuchowicz.

Położenie cmentarza oraz fakt, że jest on skomuniko-
wany z południowymi częściami Warszawy, prowokuje 
pytanie, czy rzeczywiście to głównie mieszkańcy Wila-
nowa i Ursynowa z niego korzystają. Okazuje się, że nie 
ma ponadprzeciętnego zainteresowania ani ze strony miesz-

kańców południowych dzielnic, ani okalających cmentarz 
wsi. Choć wielu ludziom podoba się, że nekropolia jest sto-
sunkowo niewielka, o wiele mniejsza od Wólki Węglowej, 
ładnie urządzona i dobrze zorganizowana. Bywa, że ktoś 
przyjedzie na pogrzeb kogoś znajomego i na tyle mu się tu 
spodoba, że wybiera właśnie Antoninów na miejsce zor-
ganizowania grobu rodzinnego, zwłaszcza że już tylko na 
tym cmentarzu istnieje możliwość urządzenia rodzinnego 
grobowca naziemnego w kształcie budowli. Piotr Szaroszyk 
zaprojektował trzy rodzaje takich grobowców. W każdym 
jest część podziemna i nadziemna. Tego rodzaju grobowce 
to rzeczywiście oryginalna, rzadko spotykania na innych 
nowych cmentarzach rzecz. Ciekawostką jest wykupione 
przez Akademię Medyczną miejsce do grzebania spopie-
lonych preparatów medycznych oraz ludzi, którzy odda-
li swoje doczesne szczątki nauce. Miejsce to zostało war-
szawskiej uczelni przyznane w 2008 r.; 9 czerwca 2011 r. 
rozpoczęła się budowa grobowca, który ostatecznie odda-
ny został do użytku 10 października 2011 r.

Nie znajdziemy za to na cmentarzu Komunalnym Po-
łudniowym zbyt wielu grobów ludzi znanych i zasłużo-
nych. Jest ich tu zaledwie kilka. Spoczywają tu m.in. aktor 
scen krakowskich i warszawskich Kazimierz Meres (1920- 
-2003), operator filmowy Wiesław Rutowicz (1931-2004), 
znany przed laty popularyzator modelarstwa samochodo-
wego Sławoj Gwiazdowski (1927-2009). 

Cmentarz w Antoninowie to, pomimo swoich niemal 
20 lat historii, nekropolia wciąż nowa. Warto ją poznać 
i – korzystając ze zbliżającej się wiosny – wybrać się tam 
na spacer. Warto także spojrzeć na Antoninów łaskawym 
okiem i nie krzywić się na „pustkę”, bo przecież każdy dziś 
zabytkowy cmentarz był kiedyś nowy.

Antoninów, nagrobek stylizowany na ścięte drzewo
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Uzależniony od architektury

Być warszawiakiem – co to dla Pana znaczy?
Jestem warszawiakiem, bo tu się urodziłem i spędziłem 
całe życie – poza studiami w Krakowie i częstymi 
podróżami. Zawsze wracam do Warszawy jako swojego 
miejsca. Jestem z nią związany mocniej, niż przeciętnie 
można się wiązać ze swoim miastem, ponieważ 
pochodzę z rodziny – a nawet rzekłbym: dynastii – 
ludzi, którzy to miasto budowali. Mój ojciec był 
inżynierem cywilnym i miał uprawnienia architekta, 
dziadek też pracował w tej dziedzinie. Ciąży więc nade 
mną pewne „genetyczne” zainteresowanie Warszawą.

Jak to rozumieć?
Pamiętam z dzieciństwa debaty o odbudowie stolicy, 
które toczyły się w naszym domu. Rozmawiano na 
przykład o tym, co proponował po wojnie jeden 
z wybitnych mózgów urbanistycznych, Tadeusz 
Tołwiński. Pamiętam też gorące spory o odbudowę 
Starego Miasta i poglądy prof. Jana Zachwatowicza 
na ten temat. Bardzo mnie to interesowało. Ojcu 
też zależało, żebym kontynuował rodzinną tradycję 
i został architektem, popełnił jednak jeden błąd. 
Kiedy ruszył socrealizm, prowadzał mnie na różne 
budowy i pokazywał palcem chybione proporcje, to, 
jak nieudanymi tworami będą Pałac Kultury i Nauki 
czy MDM. Kiedy już miałem zdawać na architekturę, 
powiedziałem nagle – nie. Nie chciałem, żeby kazano 
mi budować takie same szkaradzieństwa. Choć 
zdarzały się też interesujące projekty, które ojciec śledził 
z uwagą. Pracował m.in. w nadzorze budowlanym 
odbudowywanej – z udziałem Bohdana Pniewskiego – 
opery. Przykładał również rękę do budowy gmachu 

sejmu. Pamiętam też innych architektów z tamtego 
okresu – Brukalskiego, Lacherta, Skibniewską czy 
Sigalina. Ten ostatni pojawił się jak zły sen – ale dzisiaj 
wiemy, że mogło nam się trafić jeszcze gorzej. 

Jak wspomina Pan Warszawę z czasów wojny? Był 
Pan wtedy małym dzieckiem...
Moja babcia była przekonana, że Warszawa wojny nie 
przetrwa. Prowadzała mnie w różne miejsca i kazała się 
przyglądać. Potwornie się nudziłem, przestępowałem 
z nogi na nogę, a babcia mówiła: zapamiętaj to, 
zapamiętaj. I tak – przykładowo – została mi w pamięci 
kolumnada między pałacem Brühla a Pałacem Saskim 
i komendą miasta. Tęsknię za nią bardzo, bo to miejsce 
jest w Warszawie jak wyrwany ząb – jest tam niezbędna. 
Kolumnada pochodziła z czasów carskich, ale była to 
udana budowla, która z perspektywy Krakowskiego 
Przedmieścia tworzyła zamkniętą całość. Jestem 
ogromnie rozżalony, że jej nie odbudowano. Mam 
jednak nadzieję, że kiedyś władze docenią jej znaczenie 
dla harmonii miasta. 

Odbudowa stolicy budziła wiele kontrowersji. 
Pamiętam, jak po wojnie poważne zachodnie autorytety 
krytykowały koncepcję obudowy naszej Starówki. 
Za wzór stawiano wówczas odbudowę Kolonii. 
A Kolonia jest nieszczęsnym miastem, które architekci 
zniszczyli, budując według niedorzecznej koncepcji 
coś szkaradnego – domy w historycznych gabarytach, 
a w wystroju z lat 50. To wygląda pokracznie. 
Tymczasem w Warszawie cała ta „hollywoodzka 
dekoracja” na Starówce świetnie się sprawdza. Trzeba 
przy tym pamiętać, że nie była to odbudowa jeden 

Z Krzysztofem Zanussim – 
urodzonym w Warszawie (1939) 
reżyserem filmowym i teatralnym, 
dyrektorem Studia Filmowego TOR 
– rozmawia Marcin Mierzejewski
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do jednego, ale wyburzano podwórka i dużo elementów 
zostało dokomponowanych. Przykładowo na rogu 
Koziej jest dom z przedziwnie zaokrąglonym rogiem, 
co jest zupełnie ahistoryczne, ale okazało się wdzięczne. 
I to dla mnie jest głównym kryterium.

Współczesność, niestety, nie dała stolicy zbyt wielu 
wspaniałych budowli. Mamy kilka interesujących dzieł 
ostatniego 25-lecia, ale można je policzyć na palcach. 
Zaliczyłbym do nich na pewno dzieła architekta Marka 
Budzyńskiego – gmachy Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego i sądów.

A które budowle z ostatnich lat szczególnie się Panu 
nie podobają? 
Wielkim zawodem jest dla mnie Świątynia Opatrzności 
Bożej – szczególnie, gdy ma się w pamięci przedwojenny 
projekt Bohdana Pniewskiego, na owe czasy bardzo 
rewolucyjny. Kolejny projekt, wspomnianego Marka 
Budzyńskiego, wygrał w konkursie, ale zaniechano jego 
realizacji. Szkoda, bo byłby to bardzo charakterystyczny 
obiekt i miejsce, które chciałby zobaczyć każdy turysta 
odwiedzający Warszawę. To, co zostało wybudowane, 
ma dziwną strukturę, przypominającą meczet, i jest 
szalenie banalne. Postrzegam to jako pewne nieszczęście, 
bo rzeczy na taką skalę nie buduje się często. 

Z którymi miejscami w Warszawie czuje się Pan 
najbardziej związany?
Długi czas mieszkałem w Alejach Jerozolimskich 
i mam do tego miejsca sentyment. Przed wojną 

mój ojciec był jednym z wykonawców Dworca 
Głównego – pamiętam ten dworzec, kiedy jeszcze 
funkcjonował. Pamiętam także, jak został wysadzony 
w powietrze i potem przez kilka lat stała jeszcze 
jego charakterystycznie przechylona rama. Potem 
była budowa Dworca Warszawa-Śródmieście, który 
wydaje mi się architektonicznie i urbanistycznie 
dość udanym projektem. Pomysł zdublowania tuneli 
średnicowych to przedsięwzięcie, z którego Warszawa 
może być dumna. Niewiele jest miast w Europie, 
gdzie istnieje taki klarowny tranzyt przez środek 
miasta międzynarodowej linii, która łączy Moskwę 
z Berlinem. Niestety, to miejsce w Alejach znalazło 
się także naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki, który 
jest nieszczęsną szkaradą. Niepotrzebnie zwraca na 
siebie uwagę na wielkim pustym placu w samym 
środku miasta. Warto byłoby postawić obok niego 
coś, co odbierze mu tę ,,wyjątkowość”. Bliska jest mi 
także Starówka, Krakowskie Przedmieście, gdzie 
mieszka rodzina mojej żony. No i Żoliborz, gdzie 
mieszkałem przez wiele lat i właściwie „jedną nogą” 
nadal mieszkam. Żoliborz jest tą Warszawą ocaloną – 
to dzielnica przedwojenna, z tradycjami inteligenckimi, 
spółdzielczymi. Przed wojną Żoliborz był bardzo 
socjalizujący – ale w humanizującym, szlachetnym 
duchu, to nie było żadne, jak się dziś mówi, lewactwo. 
I wiele rozwiązań żoliborskich realizowanych w tej 
manierze było wzorcowych. Potem dopiero widzieliśmy, 
jak socrealizm z wielką szkodą dla miasta wszystkiemu 
temu zaprzeczał.

Na planie filmu Obce ciało
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Wygląda na to, że rodzinne „geny architektoniczne” 
są wciąż żywe, bo nadal bardzo Pana interesuje 
architektura...
Tak, bo to przecież moje miasto i moje otoczenie. Poza 
tym ludzie kina są od architektury zależni, zawsze szuka 
się lokalizacji zdjęciowych do filmów. Ileż ja miejsc 
sfotografowałem w Warszawie, które potem znalazły się 
w kadrach. Próbowałem odtwarzać Warszawę sprzed 
wojny w filmie Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest i – wiele lat 
później – fotografowałem także Warszawę powojenną. 
Na Pradze udało nam się znaleźć budynki w trakcie 
rozbiórki i z tego zrobiliśmy „świeże” gruzy. Mój 
zawód wymaga więc ciągłego kontaktu z architekturą 
miasta, nie mówiąc o tym, że ja bardzo lubię Warszawę 
i jestem do niej przywiązany. To tworzywo, którego 
używam w swojej pracy, dlatego nie jest to całkiem 
bezinteresowna ciekawość.

Jak się Panu podoba określenie „słoiki”? Jaki wpływ 
mają ludzie przyjezdni, określani tym mianem, 
na dzisiejszą tożsamość Warszawy?
Na ich miejscu nie przejmowałbym się zbytnio tym 
określeniem, które jest z jednej strony trochę pejoratywne, 
a z drugiej niepotrzebnie pogardliwe. Stolica zawsze 
wchłania w siebie ogromną rzeszę ludzką i ją przetwarza. 
Bardzo się cieszę, że jest tylu przyjezdnych ludzi 
w Warszawie, bo czynią z niej miasto dynamiczne 
i otwarte. Jeżeli porównuję ją do Krakowa, w którym 
studiowałem, to Kraków, mimo że nietknięty wojną, 
jest w pewnym sensie zaduszony, stłamszony społecznie. 
Natomiast Wrocław ma – podobnie jak Warszawa – 
dynamikę jako miasto przesiedleńców i przyjezdnych. 
Więc do „słoików” uśmiecham się z sympatią, 
życzliwością i cieszę się, że są, bo dzięki nim Warszawa jest 
żywym organizmem. Bez nich „stetryczałaby”.

Na ulicach Warszawy widać i słychać także coraz 
więcej obcokrajowców...
Można powiedzieć, że wracamy do normy, bo stolice 
wielkich krajów są szalenie międzynarodowe. Ja sam 
jedną nogą mieszkam w Paryżu. Można by mnie nawet 
śmiało nazwać „paryskim słoikiem”, ponieważ czasami 
przewożę w bagażu pewne dobra kulinarne. Bo skąd – 
przykładowo – wziąłbym flaki w Paryżu? Dlatego nie 
dziwi mnie to zjawisko, o którym Pan mówi, a nawet 
bardzo mi odpowiada. Ci ludzie mają prawo czuć się 
warszawiakami.

Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do Pana 
młodości. Jakie lektury i filmy miały na Pana 
największy wpływ?
Wyrosłem bardzo szybko i byłem wysokim 
młodzieńcem, więc pożyczałem kapelusz ojca i chodziłem 
na filmy dla dorosłych. Pamiętam, jak wielkie wrażenie 
zrobiła na mnie Pustelnia parmeńska, po której dopiero 
przeczytałem książkę Stendhala. Czytałem też wtedy 
Balzaca i polecam go dzisiaj młodzieży, bo bardzo mi 
się ta lektura przydała. W swoim późniejszym życiu 
sam okazałem się takim „ubogim krewnym”, jako że 
mam bajecznie bogatą daleką rodzinę we Włoszech. 
Balzac bardzo mi dopomógł wyobrazić sobie, co czuje 
człowiek, który jest hetką-pętelką w obliczu ludzi bardzo 
możnych. Dość wcześnie trafiłem też na pisarzy, którym 
jestem wierny do dzisiaj. Są to na pewno Mann, Conrad 
i Dostojewski – którego ogromnie szanuję, ale wcale 
nie lubię. Kiedy byłem już studentem, trafiłem na 
Camusa. Byli też Graham Green czy Georges Bernanos. 
Natomiast z filmów odkrywałem wcześnie Bressona, 
potem Bergmana. I gdy spotkałem Bergmana – jako 
artystę, bo jako człowieka spotkałem go oczywiście dużo 
później – to poczułem, że ja też chcę to robić.

Krzysztof Zanussi i Daniel Olbrychski 
na planie filmu Rewizyta
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W zeszłym roku otrzymał Pan tytuł 
Człowieka Pojednania i Pokoju 
[tytuł przyznawany przez kapitułę 
pod przewodnictwem arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia, metropolity 
gdańskiego – red.]. Jakie ma on dla 
Pana znaczenie? 
Ten tytuł to na pewno jakieś 
zobowiązanie. Myślę, że nie jestem 
człowiekiem szczególnie wojowniczym, 
ale też nie godzę się z taką postawą, 
żeby dla świętego spokoju ustępować 
wszystkim we wszelkich sprawach. 
Można być człowiekiem pokoju 
i jednocześnie takim, który o coś walczy. 
I ja także wojuję o swoje, z większym 
lub mniejszym skutkiem. Może częściej z mniejszym, 
bo mam raczej orientację mniejszościową, nie czuję, 
żeby świat szedł w taką stronę, w jaką ja bym mu życzył. 
Wydaje mi się, że bardzo psujemy świat, w którym 
żyjemy. 

Europa przeżywa dziś kryzys, także w sferze 
kulturalnej. Jak Pan widzi w tym kontekście polską 
kulturę? 
Moim zdaniem w Europie dzieje się źle od 1968 r. Wtedy 
zaczął się pewien dryf w niby słusznej sprawie, ale zły 
w skutkach. Polska kultura byłaby w tym europejskim 
dyskursie dobrym partnerem, gdyby więcej wychodziła 
za swoje granice. A wychodzi mało. Polska nie ma też 
odwagi powiedzieć: sprzeciwiam się. Albo też: myślę 
inaczej. Od XIX w. byliśmy „papugą narodów” i to nam 
wciąż trochę ciąży. Z drugiej strony w Polakach jest 
wielki potencjał. Proszę popatrzeć, jak świetny mieliśmy 
kiedyś teatr i jak on wpłynął na Europę. Dzisiaj mamy 
teatr wtórny i bardzo zacofany. Mam tu na myśli teatr, 
który sam uważa siebie za nowoczesny, ale wcale takim 
nie jest – to tylko popłuczyny po teatrze niemieckim 
sprzed 30 lat. Był też czas, kiedy mieliśmy duży wpływ 
na kino w Europie – i mamy go czasem do tej pory. 
Wpływy Kieślowskiego, Wajdy były wymierzalne. 
Myślę, że także Agnieszka Holland świetnie przebija się 
w Europie, [Paweł] Pawlikowski, który nas wszystkich 
zadziwił swoim filmem. Nie ma zatem powodu, żebyśmy 
czuli się zakompleksieni.

Czy w obliczu tak wielu obowiązków zawodowych 
znajduje Pan dla siebie czas wolny? 
Robię bardzo dużo różnych rzeczy. Na pytanie: 
dlaczego aż tyle, odpowiem: bo nie mam nic innego 
do roboty [śmiech]. Póki mam siłę, dlaczego miałbym 
nie zajmować się tym, czym lubię i co mnie pasjonuje? 
Moje zajęcia bywają męczące i wyczerpujące, ale dzięki 
temu czuję, że żyję. Nie wszedłem jeszcze w stadium 
emerytalne, kiedy człowiek robi po sobie porządki. 

Wciąż patrzę do przodu, tworzę i cieszy mnie, że mogę 
to robić. Bo wiek mam już zaawansowany. Znam 
cały szereg dowcipów na ten temat, np. taki, że jeśli 
uruchomią się bramki, kiedy będziesz wychodzić 
z muzeum, to znaczy, że jesteś już obiektem muzealnym. 
Przy mnie na szczęście jeszcze się nie uruchamiają. 
Wracając do pytania – czasem lubię relaksować się, 
chodząc po lesie. Mam ku temu doskonałe warunki, 
bo mieszkam blisko Puszczy Kampinoskiej.

Czy może Pan zdradzić czytelnikom STOLICY 
szczegóły dotyczące filmu, nad którym Pan obecnie 
pracuje?
Film nazywa się Eter i w dużej części kręciliśmy 
go w podwarszawskim Modlinie. Zdjęcia będą też 
realizowane na Węgrzech, Podkarpaciu i we Włoszech. 
To duża koprodukcja środkowoeuropejska, w którą 
zamieszane są także Litwa i Ukraina. Opowieść 
nawiązuje do mitu Fausta, czyli człowieka, który 
zawiódł się na nauce. W filmie grają Andrzej Chyra 
i Jacek Poniedziałek oraz plejada aktorów z innych 
krajów. Obraz wejdzie do kin jesienią 2018 r.

Krzysztof Zanussi – absolwent Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej 
w Łodzi (1966), studiował też fizykę na Uniwersytecie Warszawskim 

i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrektor Studia Filmowego 
TOR, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i wiceprzewodniczący Rady 

Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Wykładowca Wydziału Radia 
i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, 

Collegium Civitas w Warszawie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Honorowy przewodniczący 

włoskiego festiwalu Popoli e Religioni – Terni Film Festival oraz 
propagator założenia sieci interreligijnych festiwali europejskich, w skład 

której wchodzą: Terni Film Festival we Włoszech, festiwal Sacrofilm 
Zamość w Polsce oraz Journées Cinéma et Réconciliation w Notre-Dame 

de La Salette we Francji. Osobie i twórczości Krzysztofa Zanussiego 
poświęcono dwa filmy dokumentalne: Struktura człowieka 

(1989, reż. Grażyna Banaszkiewicz) i Niepokój 
(2004, reż. Krzysztof Tchórzewski)

Na planie filmu Serce na dłoni

J. 
Sk

or
ża



40

  nr 3/2018

Notatnik warszawski
Ro

zm
a

ito
śc

i k
ul

tu
ra

ln
e  Światowa muzyka niebawem 

na deskach Filharmonii Narodo-
wej – 14 marca o godz. 19.30 od-
będzie się koncert Orkiestry Świa-
ta: Houston Symphony, Hilary 
Hahn. W programie: trzy epizody 
taneczne z musicalu On the Town 
oraz serenada na skrzypce i orkie-
strę Leonarda Bernsteina, a także 
V Symfonia d-moll op. 47 Dmitrija 
Szostakowicza.

 Muzeum Sztuki Współcze-
snej prezentuje pierwszą retro-
spektywną wystawę albańskiego 
malarza Ediego Hili. Jego prace 
to przede wszystkim serie, gdzie 
temat przedstawiany jest w kilku 
obrazach. Do 6 maja

 W Państwowym Muzeum 
Etnograficznym ekspozycja sta-
ła poświęcona sztuce koreańskiej. 
Na wystawie prezentowane są m.in. 
drewniane meble i akcesoria z XIX 
i XX w. Całość uzupełnia niezwy-
kła ceramika: zabytkowe celadony, 
ich współczesne odpowiedniki oraz 
dawne naczynia. 

 17 marca w Arkadach Kubickie-
go rozpoczną się drugie Targi Książ-
ki Dziecięcej Przecinek i Kropka. 
Będzie to nie tylko okazja, by zapo-
znać się z nowościami wydawniczy-
mi, ale też by spotkać się z autorami 
książek i wziąć udział w warsztatach 
z ilustratorami. 

 Od 2 marca w Muzeum Spor-
tu i Turystyki w Warszawie można 
oglądać wystawę fotografii Paw-
ła Ciastka Moja Japonia. Okinawa 
– kolebka karate. Zdjęcia powsta-
ły w latach 2002-2017. Ekspozycja 
dedykowana jest pamięci Radosła-
wa Żebrowskiego (1943-2017), ini-
cjatora i pomysłodawcy wystawy. 
Do 4 kwietnia

 Zespół Lao Che, znany szer-
szej publiczności z płyty Powstanie 
Warszawskie, rusza w trasę kon-
certową promującą swoją najnow-
szą płytę Wiedza o społeczeństwie. 
Brzmieniowo jest to krążek za-
haczający o muzykę rozrywkową 
z lat 80. Spotkanie z Lao Che na 
żywo podczas koncertu w warszaw-
skiej Stodole już 25 marca.

Nie tylko nóżki!
Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojenne-
go w Polsce są tematem najnowszej wystawy w Mu-
zeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. 
Autorzy ekspozycji postawili akcent na satyrycznym 
aspekcie działalności twórców kabaretowych. Stąd ty-
tuł wystawy: Nie tylko nóżki! Na wystawie prezento-
wane są teksty kabaretowe międzywojnia i ilustrujące 
je karykatury oraz rysunki satyryczne, a także filmy, 
muzyka i oryginalne stroje z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Wachlarz tematów, które 
brali na warsztat autorzy piosenek i wierszyków, obejmował frywolne żarty, komenta-
rze na temat kobiecej urody, mody i charakterów reprezentantek płci pięknej, kawiar-
niane flirty, plotki i ploteczki, dansingowe podboje, burzliwe romanse, marzenia o sła-
wie i pieniądzach, jak również celne spostrzeżenia na temat przemian obyczajowych 
i polityki. Wśród autorów są nazwiska znakomitych przedstawicieli gatunku, m.in. Je-
rzego Zaruby, Eryka Lipińskiego, Bronisława Wojciecha Linkego, Mendla Reifa, Anny 
Gosławskiej-Lipińskiej „Ha-Gi”. Miłośnicy najpopularniejszych aktorów tego okresu 
będą mogli zobaczyć ich fotograficzne wizerunki, a także najciekawsze projekty okła-
dek nut i programów kabaretowych oraz recenzje prasowe. Do 10 czerwca.

Spotkania na Pradze
POSUL – Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający, który działa bez żad-
nych dotacji – zaprasza na społeczne, bezpłatne wykłady varsavianistyczne: w ponie-
działki o godz. 19 z hakiem, w filmowej kawiarni To Się Wytnie, ul. Stalowa 46:
5 marca – Michał Kiembrowski, Warszawskie tramwaje
12 marca – Tomasz Chodorski, Co nowego w Warszawie 2017
19 marca – Paweł Podsiadły, Kolekcja win Fukiera
9 kwietnia – dr n. med. Katarzyna Pytkowska, Inne dawne fabryki kosmetyczne  
na Pradze
16 kwietnia – Elżbieta Laszczka, Wody podziemne Warszawy
Od 20 marca do 8 kwietnia trwa przerwa wielkanocna. 
Więcej informacji: posul.waw.pl

Rusza Archiwum 
Polskiej Muzyki 
Rozrywkowej
W Bibliotece Narodowej powstało Ar-
chiwum Polskiej Muzyki Rozrywkowej, 
które ma na celu zgromadzenie spuścizny 
po najwybitniejszych twórcach polskiej 
muzyki, m.in. tekstów, nut, nagrań, nagród i wyróżnień, dokumentów oraz materia-
łów związanych z historią polskiej kultury masowej. Powstanie archiwum inauguruje 
wystawa Wszystkie Małgośki świata, której bohaterką jest ikona polskiej muzyki – 
Maryla Rodowicz. 

Na ekspozycji można zobaczyć kilkaset archiwalnych fotografii, kolekcję najważ-
niejszych płyt, kilkanaście oryginalnych kostiumów estradowych, 12 obrazów Edwar-
da Dwurnika inspirowanych płytami Maryli Rodowicz, archiwalne wycinki prasowe, 
a także – wyświetlane na ponad 20 ekranach – nagrania z festiwali w Opolu i Sopocie, 
telewizyjne wywiady, fragmenty filmów i sztuk teatralnych, teledyski. Wśród ekspo-
natów jest też legendarne czerwone porsche artystki, model 911 T 2.2 z 1971 r.

Wystawa w gmachu głównym Biblioteki Narodowej – do 9 kwietnia.
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W marcu w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta można bę-
dzie oglądać trzy nowe wystawy czasowe. Pierwsza z nich 
to Przyszłość będzie inna. Wizje i praktyki modernizacji 
społecznych po roku 1918. Narrację wystawy wyznaczają 
modernizacyjne idee społeczne kształtujące się w Polsce 
po pierwszej wojnie światowej lub wdrażane w życie za 
sprawą instytucji i organizacji, których powstanie wiąza-
ło się z odzyskaniem niepodległości. Przywołane na wy-

stawie nowe koncepcje 
organizacji życia społecz-
nego odwoływały się do 
potrzeb dotychczas nie-
dowartościowanych grup 
społecznych, jak kobiety, 
dzieci, robotnicy czy gru-
py narodowe, oraz nakie-
rowane były na integrację 
i niwelowanie podziałów. 
Do 27 maja.

Kolejna wystawa, zatytułowana Dzikość serca. Por-
tret i autoportret w Polsce po 1989 roku, w głównej czę-
ści opiera się na Kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING. 

Gromadzi prace żyjących polskich artystów powstałe 
po 1990 r. Uwagę przykuwają malarskie portrety i auto-
portrety z zachodnimi samochodami, banknotami euro, 
egzemplarzami magazynów ,,Businessman” i ,,Sukces”. 
Do 6 maja.

Na koniec propozycja dla najmłodszych: Wszystko wi-
dzę jako sztukę. Autorzy wystawy chcą poprzez zabawę, 
warsztaty i spotkania z artystami przybliżyć dzieciom 
świat sztuki współczesnej. Wychodząc naprzeciw potrzeb 
młodych widzów, którzy najpełniej poznają świat nie tyl-
ko przez obserwację, ale też 
poprzez kreację, wystawę po-
dzielono na dwie strefy: mu-
zealną i freestylowo twórczą. 
Centralna część to wielki ku-
bik z pracami artystów, wo-
kół którego rozciąga się plac 
zabaw z zadaniami dla dzieci, 
nawiązującymi do prezento-
wanych dzieł. Do 3 czerwca.

patroni medialni

współorganizatorzy partner naukowy

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Wiosna w Zachęcie

Ogród warzywny na osiedlu WSM na Żoliborzu, 
lata 30. XX w., izba pamięci WSM do wystawy 
Przyszłość będzie inna

Robert Czajka, Edward Krasinski, Wszystko 
widzę jako sztukę

REKLAMA 
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łania prac na konkurs Mazowsze – 
moja mała ojczyzna, organizowa-
ny przez Muzeum Niepodległości 
w Warszawie w nawiązaniu do 
100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Prace (w ka-
tegoriach: praca plastyczna, praca 
multimedialna, cykl fotografii, pra-
ca plastyczno-literacka oraz praca 
literacka) powinny być związane 
w sposób nowatorski i ciekawy pla-
stycznie oraz literacko z rocznicą. 
Bliższych informacji o konkursie 
udziela Michał Rybak, Dział Edu-
kacji Muzeum Niepodległości.

 Muzeum Powstania Warszaw-
skiego wraz z Warszawską Szkołą 
Filmową ogłaszają konkurs na sce-
nariusz 45-sekundowego spotu oko-
licznościowego z okazji 74. rocznicy 
Powstania Warszawskiego. Konkurs 
odbywa się w ramach największego 
w Polsce festiwalu scenariopisarstwa 
Script Fiesta, którego 7. edycja odbę-
dzie się 19-24 marca. Najlepszy sce-
nariusz spotu zostanie wyproduko-
wany i wyemitowany w telewizjach, 
kinach i Internecie z okazji obcho-
dów rocznicy. Szczegółowe infor-
macje na stronie Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego.

 Łazienki Królewskie zapra-
szają na recital wokalistki jazzo-
wej Hanny Banaszak, której towa-
rzyszyć będzie kwartet w składzie: 
Jacek Szwaj (fortepian), Zbigniew 
Wrombel (kontrabas), Andrzej 
Mazurek (instrumenty perkusyj-
ne) oraz Krzysztof Przybyłowicz 
(perkusja). Podczas recitalu ar-
tystka zaprezentuje zróżnicowany, 
nastrojowy repertuar, w którym 
można będzie się doszukać elemen-
tów wielu gatunków muzycznych. 
Koncert odbędzie się 16 marca 
o godz. 19 w Teatrze Królewskim. 
Jest to kolejne wydarzenie w zimo-
wo-wiosennej odsłonie cyklu Jazz 
w Łazienkach Królewskich.

 25 marca o godz. 18 w Mu-
zeum Azji i Pacyfiku wystąpi An-
na Krysztofiak z koncertem Muzy-
ka opadających kwiatów wiśni. 

Wokół Marca ’68
W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
można oglądać wystawę Obcy w domu. Wokół 
Marca ‘68. Ekspozycja wyjaśnia przyczyny i prze-
bieg kampanii antysemickiej, której kulminacją 
było wyrzucenie z Polski ok. 13 tys. Polaków po-
chodzenia żydowskiego. To nowatorska wystawa 
ukazuje nie tylko tło historyczne wydarzeń, ale 
także doświadczenia osób, które je przeżyły. Centralnym punktem wystawy jest 
metaforyczna instalacja nawiązująca do estetyki warszawskiego Dworca Gdańskie-
go w latach 60. To przestrzeń pożegnań z Polską, gdzie zwiedzający mogą posłu-
chać wywiadów historii mówionej. Osobne sekcje opowiadają o życiu uchodźców 
po wyjeździe z Polski. W górnej sali wystaw czasowych można zwiedzić instalację 
pod nazwą Archiwum Marca w formie gablot, w których wyeksponowano obiekty 
związane z pożegnaniami i wyjazdami z Polski. Obok opowieści o wydarzeniach 
historycznych prezentowane są dzieła artystyczne interpretujące zdarzenia i emocje 
związane z wydarzeniami marcowymi. Do 24 września.

Poznaj dawną modę
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum rozpoczyna nowy 
cykl bogato ilustrowanych wykładów Dawne ubiory w muzeum, 
teatrze, filmie i w odtwórstwie historycznym. Prelekcje poświę-
cone będą dawnym ubiorom w zbiorach muzealnych oraz ich 
odtwarzaniu na potrzeby filmu, teatru, muzeów i imprez po-
święconych rekonstrukcji historycznej. W ramach tego cyklu 
przedstawione zostaną podstawowe źródła wiedzy z dziedziny 
kostiumologii: świadectwa pisane, autentyczne zabytki, obrazy, 
ryciny, żurnale, fotografie oraz powstałe na ich podstawie ko-
stiumy teatralne i filmowe. Wśród wykładowców znajdą się hi-
storycy i historycy sztuki, a także praktycy – rzemieślnicy wyko-
nujący kopie czy osoby pracujące w filmie. To prawdziwa gratka, 
zwłaszcza dla osób, które interesują się dawną modą, członków 
zespołów tańca dawnego czy grup rekonstrukcji historycznej 
oraz artystów i rzemieślników odtwarzających dawne stroje. 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
•  16 marca, godz. 17.30
Promocja książki Mieczysława 
Jasińskiego Powązki, życie moje 
Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, 
ul. Czarnieckiego 51 (obok stacji 
metra pl. Wilsona)
•  17 marca, godz. 11.00, spacer 
Ksiuty w oleandry… czyli igraszki 
erotyczne w XX -wiecznej 
Warszawie, prowadzi: Dorota 
Wójcik (spotkanie z przewodnikiem 
przed Kinoteką w Pałacu Kultury 
i Nauki)

•  21 marca, godz. 18.00. 
Prelekcja o kościołach, które do 
XVIII w. znajdowały się poza 
granicami Warszawy, prowadzi: 
Magdalena Bilińska (restauracja 
Honoratka, ul. Miodowa 14)

•  24 marca godz. 11.00. Apel 
pamięci, spotkanie przy grobie 
prof. Stanisława Lorentza (przy 
bramie cmentarza Ewangelicko- 
-Augsburskiego, 
ul. Młynarska 54/58)

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zaprasza na spacery i spotkania! 
Wstęp WOLNY! Przed wydarzeniem sprawdź: tpw.org.pl



Blisko 100 odmian tulipanów wyprodukowanych 
w polskich gospodarstwach ogrodniczych można bę-
dzie podziwiać podczas 10. Wystawy Tulipanów 16, 17 
i 18 marca w oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie. Wystawie towarzyszyć będą m.in. kier-
masz kwiatowo-cebulowy oraz stoiska z  wydawnictwa-
mi ogrodniczymi.

W Polsce tulipany uprawiano w XVIII-wiecznych 
ogrodach magnackich, można zatem mieć pewność, 
że rosły one także w królewskich ogrodach Wilanowa. 
Król Jan III, jako świadomy najnowszych trendów, chciał 
się cieszyć ogrodami atrakcyjnymi wizualnie i mieć 
w nich najbardziej pożądane gatunki kwiatów – a do 
takich należał tulipan. Po dziś dzień w Wilanowie kon-
tynuowana jest tradycja sadzenia tulipanów. Kwiaty te są 
również obecne na malowidłach, meblach, stiukowych 
girlandach, pojawiają się na porcelanie, a nawet uzupeł-
niają zdobienia sukni i pasów kontuszowych. 

Jubileuszowej wystawie tulipanów będą towarzyszyły 
liczne wydarzenia.

W piątek 16 marca zaplanowano m.in. ciekawe pre-
lekcje i warsztaty. W sobotę 17 marca o godz. 10 i 13 bę-
dzie można wziąć udział w spacerach po wystawie z prze-
wodnikiem. Spacery będą tłumaczone na język migowy. 
Prelekcję Zasady uprawy tulipanów zaprezentuje Dariusz 
Sochacki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Atrakcją drugiego dnia wystawy będzie po-
kaz przygotowany przez mistrzynię florystyki Karolinę 
Ładyżyńską-Skrzypek. Najmłodsi wezmą udział w warsz-
tatach plastycznych Tulipan – kwiat o wielu znaczeniach, 
podczas których własnoręcznie namalują tulipanową 
broszkę oraz poznają wiele ciekawostek na temat tych 
pięknych kwiatów. Nieco starsi będą mogli poznać tajniki 
decoupage'u podczas warsztatów Tulipanowe rękodzieła.

Ciekawie zapowiada się także niedziela 18 marca. Tego 
dnia zaplanowano dwa spacery po wystawie z przewod-
nikiem – o godz. 10 i 13. Będzie też można posłuchać 
ciekawych prelekcji. Atrakcją dla najmłodszych staną się 
warsztaty plastyczne Tulipany – papierowy handmade. 
Dzieci, młodzież i dorośli będą też mogli wziąć udział 
w warsztatach szycia przypinek tulipanowych Tulipano-
we rękodzieła.

Szczegółowy plan wydarzenia można znaleźć na stronie 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Królewskie
tulipany 
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Palmami biją
Od zachwycających palm na Kurpiach, przez wybijanie 
półpościa w radomskiem, po nocne barabanienie w Iłży – 
Mazowsze pełne jest wyjątkowych i barwnych zwyczajów 
wielkanocnych. O wielu z nich pamiętają tylko nieliczni, 
niektóre nadal są pieczołowicie kultywowane

Wielkanoc upamiętnia zbawczą mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa. Jest to święto ruchome, co roku 
obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej 
pełni księżyca. Wielkanocną radość ze zmartwychwstania 
Chrystusa poprzedza czterdziestodniowy Wielki Post – 
czas przygotowania i refleksji. Rozpoczyna go Środa Po-
pielcowa i posypanie przez kapłana głów wiernych popio-
łem, aby przypomnieć im o przemijaniu. Popiół pochodzi 
ze spalonych palm wielkanocnych z poprzedniego roku.

Wybijanie półpościa
Dawniej na Mazowszu powaga, cisza i skupienie, sprzy-
jające pobożności i rozmyślaniom o sensie życia, ustępo-
wały w połowie czterdziestodniowego Wielkiego Postu. 
Biegano wówczas po wsi z klekotkami i rozbijano gliniane 
garnki o drzwi domów, wybijając nadejście półpościa. Po-
zwalano też na drobne psoty. W radomskiem na domach 
i płotach powstawały tzw. kozaki – podobizny ludzkich 
postaci. Bardziej lubianym dziewczętom chłopcy malowali 
okna czystym wapnem, u tych mniej lubianych korzystali 
z wapna z dodatkiem smoły.

Wierzbowe gałązki, borówki, kwiaty z bibuły – palmy to najważniejszy symbol 
Niedzieli Palmowej 
Zarówno dawniej, jak i dziś, wielkanocne stoły wypełnione są po brzegi 
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Bazia na ból gardła
Ważnym elementem Wielkiego Tygodnia są palmy zrobione 
z wierzbowych gałązek, borówek, z dodatkiem kwiatów, 
owinięte kawałkiem bibuły. – Wierni przychodzą z nimi do 
kościoła w Niedzielę Palmową na pamiątkę triumfalnego 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy – przypomina Patryk Pawla-
czyk, kustosz w Państwowym Muzeum Etnograficznym. 
Obecnie często wstawiane są do wazonika w domu, daw-
niej poświęcone palmy zatykano za święty obraz, aby za-
bezpieczyć dom przed pożarem. Wierzono, że uderzenie 
kogoś palmą przekazuje witalność i żywotność zielonej ga-
łązki, przepędza istoty demoniczne i zapewnia bogactwo. 
Połknięcie bazi miało ponoć uwalniać od bólu gardła.

Im bliżej było świąt, tym intensywniejsze czyniono przy-
gotowania. – Gospodynie przygotowywały szynki, piekły 
baby, strucle i mazurki, tyle że rarytasy trafiały na stół 
w pokoju jadalnym – mówi etnograf. – Można było tyl-
ko wdychać zapachy w oczekiwaniu na przyjazd księdza, 
aby poświęcił potrawy. A święcono wówczas wszystkie.

Turecka straż
W Wielką Sobotę wierni tradycyjnie odwiedzają Groby Pań-
skie w kościołach. Przy wielu z nich stoją strażnicy. W więk-
szości radomskich wsi funkcję wartowników przejmują 
członkowie ochotniczych straży pożarnych, natomiast 
w parafiach w powiecie płockim – w Górze i Drobinie – 
są to „Turcy˝ w charakterystycznych strojach z mieczami 
u boku. Geneza tego zwyczaju sięga odsieczy wiedeńskiej 
za panowania króla Jana III Sobieskiego.

Wielkie barabanienie
W Wielką Niedzielę we wczesnych godzinach porannych 
rozpoczyna się rezurekcja. Koniec postu i zmartwychwsta-
nie Pana oznajmiają kościelne dzwony. W Iłży już w nocy 
między Wielką Sobotą a Wielką Niedzielą słychać dźwięk 
dużego bębna – barabanu – który może mieć nawet 
400 lat. Dopiero po zakończeniu rezurekcji wierni wracają 
do swoich domów, by podzielić się zawartością święconki, 
życzyć pomyślności i zasiąść do śniadania.

Zwyczaje wielkanocne będą motywami przewodnimi 
wielu wydarzeń przedświątecznych, m.in.: 
•  warsztatów „Wielkanoc na Kurpiach” - do 28 mar-

ca w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce;
•  Wielkich Targów Wielkanocnych – 18 marca 

w Państwowym Muzeum Etnograficznym w War-
szawie;

•  Niedzieli Palmowej – 25 marca w Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu.

Dawny klimat świętowania na wsi na przykładzie 
zwyczajów, obrzędów i praktyk związanych z Wielkim 
Postem i Wielkanocą będzie można zobaczyć 
w mazowieckich skansenach – w Sierpcu i Radomiu. 
Zapraszamy!

Po dyngusie
Zmienił się nieco charakter świętowania w lany poniedzia-
łek. Używana po dziś dzień nazwa śmigus-dyngus, koja-
rzona z polewaniem wodą, niegdyś oznaczała dwa osob-
ne obrzędy. – Śmigus polegał na uderzaniu się zielonymi 
gałązkami lub oblewaniu wodą dla pobudzenia sił wital-
nych – wyjaśnia Pawlaczyk. Dyngus to „wykupywanie się”, 
wypraszanie darów. Kultywowano zwyczaj zwany cho-
dzeniem po dyngusie lub po alleluja. Młodzi mężczyźni, 
zwani też dyngusiarzami, chodzili po wsi i śpiewali pieśń 
o zmartwychwstaniu, a gospodarze podejmowali ich tym, 
czym chata była bogata. Zwyczaj dyngowania przetrwał 
do dziś we wsi Stare Gałki koło Wyszogrodu. W 2010 r. 
ostatni dyngusiarze chodzili też we wsi Wola Ładowska 
w okolicy Iłowa.

Poniedziałek 
wielkanocny  
to czas na zabawę 
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„Órsynuf” zatrzymany w kadrze, 
czyli Ursynowa i jego mieszkańców portret nieznany

Katarzyna Radzimirska
Sentymentalni, zamknięci w sobie, a może nowocześni, otwarci i towarzyscy – jacy 
naprawdę są ursynowianie? Mirosław Kilijańczyk i Ewa Alicja Wojciechowska postanowili 
poznać mieszkańców tego osiedla, przedstawić ich sobie nawzajem i udokumentować 
ich codzienność. Efekty tych niezwykłych i często wzruszających spotkań zostały 
zaprezentowane na wystawie fotografii dokumentalnej w Domu Sztuki na Ursynowie

Órsynuf – portret nieznany to unikatowy projekt 
nie tylko na skalę dzielnicy, ale i całej Warszawy. 
Jego autorzy postanowili przyjrzeć się mieszkań-
com Ursynowa w dość nietuzinkowy sposób. 

Nie snują naukowych wywodów, nie podają gotowych ana-
liz – ich bohaterów poznajemy ze zdjęć, które mówią więcej 
niż słowa. – Fascynuje nas to, kim jesteśmy, czym żyjemy na 
co dzień, jak jest nam ze sobą, z sąsiadami, czy daleko nam 
do siebie, czy blisko – mówią pomysłodawcy projektu.

Autorem fotografii i współtwórcą niezwykłej opowie-
ści o mieszkańcach Ursynowa jest Mirosław Kilijańczyk, 
mieszkaniec i miłośnik tego osiedla. Zawodowo – wykła-
dowca akademicki, artysta fotografik i koordynator mię-

Na wystawie Órsynuf – portret nieznany można było zobaczyć zdjęcia ursynowian wykonane w ich mieszkaniach
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dzynarodowych projektów edukacyjnych, od lat związany 
z fotografią dokumentalną. Przyznaje, że zwiedził pół świa-
ta, traktując Ursynów jak sypialnię. Poznał inne kraje lepiej 
niż osiedle, na którym żyje od lat. Teraz chce to zmienić.

Współautorka projektu, Ewa Alicja Wojciechowska, jest 
m.in. psycholożką, socjolożką i psychoterapeutką. Z Kili-
jańczykiem zna się od dziecka. Projekt Órsynuf – portret nie-
znany to owoc ich spotkania po latach. – Nie było mnie kil-
kanaście lat, wracam tu w przełomowym momencie mojego 
życia i szybko okazuje się, że jestem zaprzyjaźniona z wielo-
ma osobami sprzed lat. Niemal każdego dnia spotykam tu 
kogoś nowego, ważnego – mówi Wojciechowska. Projekt 
Órsynuf – portret nieznany łączy w sobie pasje jego pomy-
słodawców. Jest przedsięwzięciem fotograficznym, równo-
cześnie mocno osadzonym w antropologii społecznej. Jest 
też odpowiedzią na pytanie, jak zmieniał się Ursynów i jego 
mieszkańcy na przestrzeni lat. Autorzy projektu chcą stwo-
rzyć wielopokoleniowy portret ursynowian – swoistą kroni-
kę, która ukazywać będzie życie mieszkańców osiedla.

Fotografie przedstawione na wystawie to dyptyki, jest 
ich 29. – To pierwsza część projektu, którą zacząłem realizo-
wać pod koniec 2016 r., a także rok pracy artystycznej. Chcę 
w każdym kolejnym roku pokazywać nowe odsłony posze-
rzającego się projektu – tłumaczy Kilijańczyk. – Chciałbym 
kontynuować go co najmniej do 45-lecia dzielnicy i wydać 
obszerny fotoalbum, nie tylko ze zdjęciami, ale także z opo-
wieściami o naszych bohaterach. 

Autorzy zgromadzili bogaty materiał, jako że podczas wi-
zyt u swoich bohaterów robią nie tylko zdjęcia, ale też nagry-
wają wywiady. – Są to zawsze miłe i ciepłe spotkania, podczas 
tych wizyt często czeka na nas w domu naszych bohaterów 
obiad, kawa, dobre ciacho – dodaje Kilijańczyk. – Okazuje się, 
że mamy mnóstwo wspólnych wspomnień, przypominają się 
magiczne chwile, wspominamy ważne wydarzenia, zmienia-
jący się obraz osiedla. Są to opowieści mieszkańców o tym, ja-
kie były początki Ursynowa, gdy była tu tylko garstka bloków 
wśród błota. Młodsze pokolenie, które zna Ursynów od kilku 
czy kilkunastu lat, opowiada nam także o własnych, jakże in-
nych perspektywach doświadczania Ursynowa.

Wystawę w Domu Sztuki na Ursynowie można było 
oglądać do 11 marca. We wrześniu ekspozycja pojedzie 

Ewa Alicja Wojciechowska i Mirosław Kilijańczyk, autorzy projektu Órsynuf – portret nieznany

do Państwowego Muzeum w Koszalinie. Autorzy projektu nie 
ustają w poszukiwaniach kolejnych bohaterów swojej opowie-
ści. Jej częścią może zostać każdy mieszkaniec Ursynowa – bez 
względu na wiek, zawód, sytuację rodzinną czy mieszkaniową. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się 
za pośrednictwem Facebooka: Órsynuf – portret nieznany lub 
e-mail: studio@kilijanczyk.pl.
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W tym roku zbiega się kilka rocznic – stulecie 
odzyskania niepodległości, 55 lat Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy i… piąty rok Pani kadencji jako 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Warto przypomnieć, że od początku istnienia 
TPW było trzech prezesów. Pierwszym prezesem 
i współzałożycielem TPW był prof. Stanisław Lorentz, 
który sprawował tę funkcję do końca swojego życia, czyli 
do 1991 r. Od 1991 r. do czerwca 2013 r. prezesem TPW 
był dr hab. Lech Królikowski. Ja sprawuję zaszczytną 
funkcję społecznego prezesa Zarządu Głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy od 15 czerwca 2013 r. 
i jestem pierwszą kobietą, która zajmuje to stanowisko.

Lech Królikowski w jednym z wywiadów powiedział, 
że zostawia TPW w dobrych rękach. Podkreślał, 
że jest Pani dobrym menadżerem. Czy łatwo jest 
kierować stowarzyszeniem, mając na uwadze 
osiągnięcia poprzedników i zmieniającą się 
rzeczywistość?
Czuję to miasto – tu się urodziłam, tu od wielu pokoleń 
mieszka moja rodzina, więc znam jego historię nie tylko 
z książek, ale i z rodzinnych opowieści. Moja babcia 
ma 101 lat i pamięta przedwojenną Warszawę. Zawsze 
uwielbiałam rodzinne spotkania, które odbywały się 
w gronie starszych osób, które przeżyły drugą wojnę 
światową i Powstanie Warszawskie. Wielu członków 
mojej rodziny przeszło przez obozy koncentracyjne, 
było wygnanych w czasie i po Powstaniu. Z miłości 
do stolicy znalazłam się w Towarzystwie Przyjaciół 

Warszawa – 
jak szczęśliwa 
kobieta

Warszawy. Nie jest to mała organizacja – liczy 
18 oddziałów i skupia ok. 1000 członków. Wszyscy 
jesteśmy społecznikami i chcemy robić wspaniałe 
rzeczy dla stolicy. Nie jest łatwo być szefem takiej 
organizacji, są różne spojrzenia na różne problemy. 
Ale staramy się robić to, co jest najbardziej potrzebne 
mieszkańcom Warszawy. Dzisiejsza pozycja TPW jest 
zupełnie inna niż przed 55 laty, ponieważ aktualnie 
na terenie Warszawy działa bardzo dużo organizacji 
pozarządowych. Nasza organizacja jest jednak 
wyjątkowa i staramy się stanowczo zabierać głos 
w sprawach warszawskich.

Kto należał do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
w ciągu tych 55 lat?
Towarzystwo zostało powołane do życia przez ludzi, 
którzy przeżyli drugą wojnę światową i byli świadkami 
powrotów do gruzowisk. To było pokolenie ludzi i 
młodych, i dojrzałych, którzy wiedzieli, że muszą wrócić 
do tego miasta, by je odbudować. 18 marca 1963 r. to 
właśnie oni założyli Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. 
To była warszawska elita – nie tylko historycy, ale 
także historycy sztuki, muzealnicy, inżynierowie, 
architekci. Oprócz prof. Stanisława Lorentza należy 
wymienić prof. Jerzego Lotha, prof. Aleksandra 
Gieysztora, prof. Stanisława Herbsta, inż. arch. Romana 
Piotrowskiego. Wśród członków TPW było wielu 
powstańców warszawskich, np. inż. arch. Stanisław 
Jankowski „Agaton”. Nie sposób wymienić całej rzeszy 
członków.

Z dr Beatą Michalec, prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, 

rozmawia Maria Kamińska

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy świętuje jubileusz 55-lecia
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Nawet ówczesne władze musiały się liczyć z TPW. 
Nie mogły odrzucić inicjatywy zarejestrowania tej 
organizacji – bo osoby, które ją zakładały, były ważne 
i znaczące, podobnie jak cel powołania stowarzyszenia. 
Założyciele TPW byli członkami towarzystw 
przyjaciół dzielnic przedwojennej Warszawy – wielu 
z nich należało do stowarzyszeń dzielnicowych przed 
wojną, dzięki czemu można mówić o ciągłości i 
kultywowaniu przedwojennych wartości. Po latach 
przy TPW zaczęły powstawać oddziały terenowe. Jako 
organizacja obywatelska TPW miało być społecznym 
wentylem, przez który można wyładować energię 
społeczną. Ukrytym celem powstania TWP była 
odbudowa Zamku Królewskiego – wszystkie osoby, 
które przyczyniły się do powstania stowarzyszenia, 
później skupiły się na odbudowaniu tego obiektu. 
W miarę upływu lat TPW zaczęło pokazywać, że nie 
jest tylko stowarzyszeniem hermetycznym, zamkniętym, 
elitarnym – zaczęło wchodzić do zakładów pracy.

Jakie są najważniejsze osiągnięcia TPW w ciągu 
ostatnich pięciu lat?
Te lata były bardzo pouczające, realizowaliśmy 
duże projekty. Zaistnieliśmy wśród stowarzyszeń 
warszawskich z ofertami gier miejskich i byliśmy 
prekursorami tych przedsięwzięć. Zorganizowaliśmy 
Kongres Towarzystw Przyjaciół Miast, Miasteczek 
i Ziem Mazowsza, na który przyjechało ponad 
70 organizacji. W 2014 r., który w TPW był Rokiem 
Profesora Stanisława Lorentza, wyprodukowaliśmy 
film Pamięć zapisana w kadrze, dostępny na naszym 
kanale YouTube. W 2017 r. ogłosiliśmy akcję wśród 
warszawskich szkół Paczka dla kombatanta. Dzięki 
niej ponad 150 kombatantów otrzymało za naszym 
pośrednictwem paczki na święta. Bardzo ważny jest 
też nasz sztandarowy konkurs Warszawa w kwiatach – 
przedwojenny, zainicjowany i rozpoczęty jeszcze przez 
prezydenta Stefana Starzyńskiego. W tym roku odbędzie 
się jego 35., jubileuszowa, edycja. Konkurs organizujemy 
wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy, ma on nowoczesną 
formułę i jest otwarty na nowe grupy. Jesteśmy 
zadowoleni, że w ramach konkursu zaistniały Ogrody 
społecznościowe – to inicjatywy lokalne podejmowane 
przez mieszkańców i nasz wielki sukces.

W jaki sposób TPW stara się zaszczepić 
kultywowane wartości najmłodszym warszawiakom?
W ramach upowszechniania wiedzy o stolicy założyciele 
Towarzystwa stworzyli na początku 1969 r. kursy wiedzy 
o Warszawie dla najmłodszych. Są one prowadzone 
do dziś pod nazwą: Varsavianistyczna Szkoła. 
Dostosowujemy je do aktualnych potrzeb placówek 
oświatowych. W tym roku szkolnym w projekcie 
uczestniczy ponad 120 placówek – to ponad 3 tys. dzieci 
i młodzieży i ponad 500 nauczycieli. Nowe formy to także 

interaktywne spacery po Warszawie z przewodnikiem, 
gry miejskie, rajdy, wykłady z wykorzystaniem 
nowoczesnej technologii. Pozostawiamy też wolne 
pole dla kreatywności placówek oświatowych, które – 
przystępując do tego projektu – mogą się wykazać 
konkretnymi działaniami na rzecz Warszawy.

Jak widzi Pani przyszłość TPW w najbliższych 
latach?
Cały czas będziemy się rozwijać. Po to właśnie 
jest Varsavianistyczna Szkoła – aby zarażać młode 
pokolenie miłością do Warszawy, rozbudzać 
w nim zainteresowanie historią i tradycją stolicy. 
To zaprocentuje – Ci ludzie będą kiedyś dorośli, 
powrócą do TPW jako członkowie, społecznicy. Bardzo 
się cieszę, że nasza organizacja się odmładza i następuje 
przekazywanie pałeczki młodemu pokoleniu. 
Nasze miasto nie może funkcjonować bez Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy – zawsze będzie potrzeba, żeby 
takie stowarzyszenie istniało. Organizacja ma wielkie 
zasługi – dzięki determinacji członków doszło do 
odbudowy Zamku Królewskiego, mamy zachowaną 
Grubą Kaśkę, na placu Bankowym stoi pomnik Juliusza 
Słowackiego, jest Muzeum Marii Dąbrowskiej, udało się 
uratować pomnik Ignacego Jana Paderewskiego. Dzięki 
staraniom TPW na swoje miejsce przy pomniku Adama 
Mickiewicza powróciły znicze.

Jakie projekty realizuje TPW obecnie?
Jesteśmy w trakcie powoływania Komitetu Przywracania 
Pamięci prof. Jana Zachwatowicza. Wiadomo, że był 
bardzo zaangażowany w odbudowę Starego Miasta, 
chcielibyśmy, żeby przy murach staromiejskich 
powstała ławeczka profesora. Powstał także Komitet 
Organizacyjny Budowy Pomnika Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Chcemy, aby pomnik poety odsłonięto 
w setną rocznicę jego urodzin. Towarzystwo 
wnioskowało też do Rady m.st. Warszawy w sprawie 
budowy dziennego domu wsparcia dla powstańców 
warszawskich. Rada przyjęła decyzję w tej sprawie 
jednogłośnie. Dom powstanie przy ul. Hrubieszowskiej 9, 
do końca 2019 r. Wystąpiliśmy też do Rady z moim 
autorskim pomysłem przyznania symbolicznej nagrody – 
stypendium dla powstańców warszawskich w wysokości 
1944 zł. Rada przyjęła uchwałę i powstańcy dwa razy 
w roku otrzymają stypendium.

Jak znajduje Pani czas na życie osobiste?
Jestem w dobrej sytuacji – mam już dorosłe dzieci, więc 
mogę się poświęcić pracy społecznej. Potrafię dzielić czas 
między pracę, rodzinę i działalność społeczną. Bycie 
prezesem Towarzystwa Przyjaciół Warszawy to wielka 
misja i wyróżnienie. Umożliwia realizowanie planów 
i przedsięwzięć, a także zarażanie innych entuzjazmem 
i miłością do Warszawy.
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Jako rodzinny duet Teściowa Śpiewa od czterech 
lat serwujecie słuchaczom warszawski folk 
w nowoczesnym wydaniu. Jak zaczęła się Wasza 
przygoda ze sceną?
Zięć: W przeszłości grałem w zespole rockowym, 
natomiast mama pisała teksty i brała udział 
w konkursach. Przygotowując się do jednego z takich 
konkursów – na szlagier dla Warszawy – zapytała, 
czy nie napisałbym do jej tekstu muzyki. Tak powstał 
nasz pierwszy utwór Warszawski słoik. Konkursu nie 
wygraliśmy, ale wrzuciliśmy piosenkę do Internetu. 
Dalej potoczyło się samo.
Teściowa: Z czasem zostaliśmy dostrzeżeni i dostaliśmy 
zaproszenie na koncert. To był sierpień 2014 r., 
jubileusz bloga Pańska Skórka. Mieliśmy tylko dwa 
utwory, więc zrobiliśmy jeszcze dwie kolejne piosenki. 
Pamiętam, że graliśmy je w kółko chyba ze trzy razy. 
Byliśmy miło zaskoczeni, że publiczność tak dobrze nas 
przyjęła. Na widowni – sami młodzi ludzie, wszyscy 
bawili się świetnie. Po koncercie zrobił się szum, także 
w mediach – pisały o nas gazety, mówiono w radiu, 
telewizji śniadaniowej.
Zięć: To właśnie tak ciepłe przyjęcie przez publiczność 
zmotywowało nas do tego, żeby założyć zespół.

Jak powstają kolejne piosenki?
Teściowa: Zawsze zaczyna się od tekstu. Nigdy 
nie planuję, o czym napiszę, tylko łapię inspirację. 
Nie ograniczam się, jeśli chodzi o tematy. Piszę o tym, 
co mnie śmieszy, porusza, o sprawach, do których mam 

ironiczny czy autoironiczny stosunek. Nieraz pomysły 
wychodzą od znajomych – jak z utworem #hasztag. 
Pomysł podsunęła mi koleżanka, choć sama dawno 
chciałam napisać o zjawisku ekshibicjonizmu w sieci. 
Bywa też, że we śnie wpada mi coś ciekawego do głowy – 
wtedy szybko wstaję i zapisuję. Albo pojawia się jakieś 
zdanie, wokół którego buduję opowieść.
Zięć: Kiedy jest tekst, mama najpierw śpiewa go po 
swojemu kilka razy i na różne sposoby. Potem ja biorę 
gitarę do ręki i dobieram akordy. Nie trwa to długo.
Teściowa: Najlepsze nasze piosenki powstawały 
dosłownie w 20 minut. Choć są i takie, które 
odkładamy – wracamy do nich na kolejnych próbach.

W tekstach Teściowa Śpiewa często pojawiają się 
elementy gwary warszawskiej.
Teściowa: Moje teksty nie są pisane od A do Z 
gwarą, są to tylko wtrącenia. Przecież nawet ludzie, 
którzy posługują się gwarą na co dzień, nie mówią 
nią non stop, tylko dodają smaczki: czy to w formie 
akcentu, czy pojedynczych zwrotów. Potrafię śpiewać 
w ten sposób, bo nasłuchałam się warszawskich 
wykonawców: Grzesiuka, Kapeli Praskiej czy 
Orkiestry Ulicznej z Chmielnej. Gwara jest mi bliska 
– jesteśmy nawet członkami Stowarzyszenia Gwara 
Warszawska. Chcę ją utrwalać, mówić o niej nie tylko 
warszawiakom z urodzenia. To znak rozpoznawczy 
ludzi, którzy podobnie myślą o tym mieście i się z nim 
identyfikują. Najbardziej lubię typ warszawiaka ,,boso, 
ale w ostrogach” – taką osobowość z dystansem. 

Jednym głosem zięć z teściową

Z Beatą Łubczonek (Teściową) 
i Marcinem Milanowiczem 

(Zięciem), czyli rodzinnym duetem 
Teściowa Śpiewa, o muzyce, gwarze 

i burzeniu stereotypów rozmawia 
Katarzyna Radzimirska

r.
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Ja też bywam złośliwa, wyśmiewam pewne zjawiska, 
ale jednocześnie potrafię śmiać się sama z siebie. 
Jest dużo zespołów, które grają stare warszawskie 
piosenki. I chwała im za to! My chcemy nadać temu 
współczesnego charakteru. Reprezentujemy miejski folk, 
ale jest on przez nas przetworzony – i mamy do tego 
prawo, bo folklor przecież żyje i się zmienia.

No właśnie – także w warstwie muzycznej nie jest to 
typowy folk, raczej rodzaj miejskiego rapu.
Zięć: Jestem rockową duszą, słucham rocka, bluesa, hip- 
-hopu. Zawsze staram się dodawać coś od siebie. Mamy 
taki utwór Telefony, który jest rockowy, choć zagrany 
na gitarze akustycznej. Dodaję też elementy muzyki 
reggae i rapu. Jeżeli chodzi o nasz repertuar, mam swoje 
ulubione utwory. Lubię Tango Veturilo czy kawałki 
spokojniejsze, jak Ballada matrymonialna i Estrado! 
o Franku z Grochowa.
Teściowa: Ja bardzo lubię utwór Pierwsza w świecie, 
bo sprawia mi przyjemność rapowanie na koncertach. 
Lubię też Sztukę współczesną i Klinikę piękna – także 
ze względu na teksty, trochę złośliwe i śmieszne – ludzie 
świetnie reagują na nie na koncertach.

Skoro mowa o koncertach – jak Wam się udaje 
nawiązać taki świetny kontakt z publicznością?
Zięć: Wiele osób, które znały nasze utwory z sieci, mówi 
nam, że na koncertach brzmią one lepiej. Bo koncerty 
to atmosfera, muzyka nabiera tam nowego charakteru. 
Na koncertach pojawiają się też nowe pomysły. 
Zdarza się, że dodajemy motywy, które wcześniej 
nie były planowane. Podczas koncertów staramy się 
angażować ludzi w nasz występ – jeśli jest interakcja 
z publicznością, dostajemy skrzydeł. Dlatego najbardziej 
lubimy grać w małych klubach, gdzie łatwiej ten kontakt 
nawiązać.
Teściowa: Mamy wiernych fanów, którzy są na 
wszystkich naszych koncertach. Zdarza się, że ktoś 
przyjedzie z daleka. Mamy fankę w Szwecji. Ludzie 
przychodzą na koncerty, nagrywają, robią zdjęcia, 
a potem my publikujemy to na naszym facebookowym 
fan page’u. Obserwujemy efekt ,,śnieżnej kuli” – sporo 
osób dowiaduje się o nas i na widowni pojawiają się 
coraz to nowi ludzie. Poza tym mamy to szczęście, 
że ludzie nas lubią. Być może dlatego, że jesteśmy 
dość nietypowym duetem. A przy okazji udaje mi się 
odkłamywać stereotyp teściowej i osoby w typowym 
dla teściowej wieku – ogarniam rzeczywistość, 
współczesność i nie przynudzam.

Tym samym udowadniasz niedowiarkom, że relacje 
teściowej z zięciem mogą być dobre.
Teściowa: Bo stereotypy to tylko stereotypy, a w życiu 
może być zupełnie inaczej. Nigdy nie było u nas bariery 
we wzajemnych relacjach. Bycie razem w zespole 

Warszawski słoik

Przyszedł do mnie szwagier, słoik, zakręcony gość 
mówi, że ma dość, i wylewa złość 
że tu korki, brudno, trudno i ogólnie źle 
ja na to: koleś, nie denerwuj mnie 
 
O ile nie chcesz dostać w pokrywkie 
to wyłącz koleś tę pozytywkie 
Warszawa to nie miasto, to jest duszy stan 
choć nie zrozumie tego byle cham 
 
Inny znowu etykietkę warszawiankom dał 
że choć słyną z pięknych ciał, to żony żaden szał 
zadzierają tylko nosa i na czworo dzielą włosa 
a poza tym, że źle prowadzą się 
 
O ile nie chcesz dostać w pokrywkie 
to wyłącz koleś tę pozytywkie 
bo warszawianki to nie kobiety, lecz syreny 
skończ ten monolog i schodź ze sceny 
 
Ej, ty weku niedomknięty, zamiast ludzi truć 
na Warszawę szczuć, do pipidówy wróć 
że tu korki, brudno, trudno i ogólnie źle 
manele pakuj i zabieraj się 
 
O ile nie chcesz dostać w pokrywkie 
to wyłącz koleś tę pozytywkie 
Warszawa to nie miasto, to jest duszy stan 
choć nie zrozumie tego byle cham

Tango Veturilo (fragment)

Jeżely ważysz 120 kilo 
to nie dla ciebie jest już Veturilo 
gdy wtranżalałeś, mówiłeś: trwaj chwilo 
a teraz powiesz: adios Veturilo! 
 
Preferowałeś ostrą wyżerkie 
więc się pożegnaj z miejskim rowerkiem 
wszystko jest w życiu kwestią wyboru 
w stronę fitnessu czy w stronę hardkoru 
 
To jest tango Veturilo 
tango tych, co żyją tylko chwilą 
to jest tango otłuszczonych 
przez społeczeństwo wzgardzonych 
 
To jest tango nad tangami 
tango z odważnikami 
ono cię chce obudzić 
żebyś się mógł odchudzić […] 
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STOLICA czyta

sprawiło, że traktujemy się jak przyjaciele, kumple 
z zespołu. W utrzymaniu dobrych relacji z pewnością 
bardzo pomaga poczucie humoru. Marcin ma czasami 
tzw. czarny humor, ja też taki lubię, więc nadajemy na 
podobnych falach. 
Zięć: Na początku miałem trochę problem, że to 
teściowa, więc nie mogę jej wszystkiego powiedzieć. 
Ale podczas jednej z prób mama powiedziała: ,,Przestań, 
zachowuj się normalnie i mów mi wprost, co jest nie 
tak!”. I teraz jest znacznie lepiej.

Czym zajmujecie się, kiedy nie występujecie 
na scenie?
Teściowa: Ja wciąż jestem czynna zawodowo, pracuję 
w Głównej Bibliotece Lekarskiej, ale nie mam 
bezpośredniego kontaktu z czytelnikami. Od prawie 
35 lat jestem członkiem zespołu tworzącego Polską 
Bibliografię Lekarską. Można powiedzieć, że jest to 
praca dla dobra polskiej nauki.
Zięć: Ja też pracowałem naukowo przez wiele lat, nawet 
moje publikacje trafiały do wspomnianej biblioteki. 
Teraz jestem inżynierem i zajmuję się modelowaniem 
numerycznym różnych zjawisk fizycznych.

Jakie są Wasze plany artystyczne?
Teściowa: Niczego nie planujemy, idziemy na żywioł, 
spontanicznie. W marcu wystąpimy w Regeneracji 
(1 marca) i w klubie Resort Komedii (18 marca), 
zaplanowaliśmy też wspólne występy z Przemysławem 
Śmiechem. O dokładnych terminach będziemy 
informować na bieżąco na naszym facebookowym 
fan page'u. 
Zięć: Myślimy też o płycie, bo nie mamy nawet demo 
nagranego w studiu. Zastanawiamy się nad formą – czy 
tylko gitara i wokal, czy coś jeszcze. Chcemy dodać głębi, 
ale nie zabić surowej formy. 

Zespół Teściowa Śpiewa to rodzinny duet, który od czterech lat tworzą 
Beata Łubczonek (Teściowa) – wokalistka i autorka tekstów – oraz Marcin 

Milanowicz (Zięć), który komponuje muzykę i gra na gitarze. 
Zespół reprezentuje warszawski folklor, wplatając w teksty elementy 

gwary. Duet z przymrużeniem oka śpiewa o Warszawie, modnym stylu 
życia i współczesnych zjawiskach

#hasztag

Tyle się w twoim życiu dzieje 
że nie nadążysz hasztagować 
wczoraj to miałaś seks udany 
dziś będziesz grzyby marynować 
 
Ciotka się cztery dni spóźniła 
a przecież miała być w sobotę 
na szczęście hasztagami rzuciła 
#lastminute #lecę_samolotem 
 
Bo każden, kto nie jest łamaga 
na okoliczność daje hasztaga! 
 
Więc jeśli też masz tak, masz tak 
to prędko daj hasztag, hasztag 
to prędko daj hasztag, hasztag 
jeżely masz tak […] 
 
Ohasztagować trzeba szybko 
że jadło się fryteczki z rybką 
idę na plażę, wiatr wysmagał 
obowiązkowo dać hasztaga 
 
Shopping i clubbing, bardzo proszę 
w tę pędy hasztaga nanoszę 
trzeba się dzielyć przeżyciami 
z innymi użytkownikami 
 
Bo każden, kto nie jest łamaga 
na okoliczność daje hasztaga! 
 
Więc jeśli też masz tak, masz tak 
to prędko daj hasztag, hasztag 
to prędko daj hasztag, hasztag 
jeżely masz tak […] 
 
Twej egzystencji doda blasku 
mała drabinka, skromny znaczek 
wiele byś zrobić dla poklasku 
i żeby życie miało smaczek 
 
Kolejne tabu przełamane 
wszak fizjologia ludzka sprawa  
zostało ohasztagowane 
że dziś cię przeczyściła kawa 
 
Bo każden, kto nie jest łamaga 
na okoliczność daje hasztaga! 
 
Więc jeśli też masz tak, masz tak 
to prędko daj hasztag, hasztag 
to prędko daj hasztag, hasztag 
jeżely masz tak

Hashtag to słowo lub fraza poprzedzone symbolem #. 
Hashtag pomaga zlokalizować w internecie informacje 
czy dyskusję na określony temat, przenosi nas do 
wszystkich wpisów, w których użyto danego hasła. 
Badanie przeprowadzone przez firmę radiumone 
pokazało, że korzystanie z hashtagów deklaruje 3/4 
użytkowników mediów społecznościowych. 
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STOLICA czyta

Dwadzieścia lat po publikacji monografii o Jerzym An-
drzejewskim Anna Synoradzka-Demadre powróciła do 
jej bohatera, skupiając się tym razem na życiu osobistym 
autora Popiołu i diamentu. Jerzy Andrzejewski. Przyczy-
nek do biografii prywatnej to prawie 700-stronicowa cegła 
w sporym formacie, której sto kilkadziesiąt (!) ostatnich 
stron zajmują przypisy, indeksy i bibliografie. 

Czy ktoś w ogóle czyta dziś Andrzejewskiego? Debiu-
tował przed wojną jako nadzieja mieszczańsko-katolickiej 
formacji zbliżonej do endeckiego „Prosto z Mostu”, w cza-
sach socrealizmu dołączył radośnie do zwycięzców, by na 
starość zrobić jeszcze jeden zwrot i odnaleźć się w KOR-
-owskiej opozycji. 

Alkoholik i biseksualista – w książce Synoradzkiej-De-
madre jest Andrzejewski postacią tragiczną. Podobnie jak 
Jarosław Iwaszkiewicz maskujący swoje fascynacje młody-
mi mężczyznami w utworach, gdzie chłopięce pierwowzo-
ry przybierały kobiece wcielenia. Realizujący się przecież 
w małżeństwie z kobietą jako ojciec dwojga dzieci, adop-
tuje także syna swojej gosposi – nie jest ustalone, czy ten 
był naturalnym synem Marka Hłaski, w którym Andrze-
jewski się kochał i który u niego przemieszkiwał. 

Nowa biografia prywatna Andrzejewskiego to także 
książka o Warszawie. Można ją czytać, używając klucza 
adresowego – syn kupca przeżywa upadek sklepu ojca, 

wynajmuje kolejne sublokatorskie 
pokoje wplątany w młodzieńcze 
homoerotyczne romanse. Jednym 
z jego partnerów okazuje się Józef 
Czapski – malarz i przyszła podpo-
ra Giedroyciowej „Kultury”. Idąc 
za bohaterem książki, trafiamy i na 
okupacyjne Bielany, i na powojenną 
Pragę, gdzie na rogu Jagiellońskiej 
i Zygmuntowskiej (Świerczewskiego, 
dziś aleja „Solidarności”) prominentny zapijaczony pisarz 
mieszkał najdłużej, przez cały PRL. Autorka najobszer-
niej opisuje relacje Andrzejewskiego z Wandą Werten- 
stein, której przeżycia ukrywania się po „aryjskiej” stro-
nie – mocno przekształcone – stały się kanwą dla opowia-
dania Wielki Tydzień. 

Prawdopodobnie właśnie dzięki ekranizacjom – ta-
kim, jak Wielki Tydzień, Popiół i diament czy napisany 
wspólnie z Jerzym Skolimowskim scenariusz Niewinnych 
czarodziejów (wszystkie wyreżyserowane przez Andrzeja 
Wajdę) – Andrzejewski trwa jakoś w świadomości czytel-
niczej, nie jako pisarz wyrafinowanych form, jak Miazga 
czy Idzie, skacząc po górach.  [PDW]

Anna Synoradzka-Demadre, Jerzy Andrzejewski. Przyczynek do biografii 
prywatnej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017

Popiół, diament i chłopcy

Muzeum Niepodległości w Warszawie, inaugurując obchody stulecia odzyskania 
niepodległości, wydało pod koniec 2017 r. sześciotomową serię poświęconą współ-
twórcom polskiej państwowości. Składają się na nią tytuły: Józef Piłsudski autorstwa 
Wiesława Jana Wysockiego, Roman Dmowski Jana Engelgarda, Wojciech Korfanty 
Grzegorza Bębnika, Wincenty Witos Janusza Gmitruka, Ignacy Jan Paderewski Ma-
riana Marka Drozdowskiego oraz Ignacy Daszyński autorstwa Michała Śliwy. – Ideą 
towarzyszącą wydaniu serii jest przypomnienie sylwetek wybitnych współtwórców 
niepodległej – mówi Piotr Piegat z Muzeum Niepodległości. – Autorzy książek są 
historykami. Przygotowana przez nich seria to kompendium wiedzy o twórcach 
polskiej państwowości.

W każdym tomie znajdziemy fragmenty listów, oświadczeń i przemówień, a także 
archiwalne zdjęcia i plakaty. Od stycznia 2018 r. Muzeum Niepodległości prezentuje 
wymienioną serię w domach kultury, muzeach i bibliotekach Mazowsza.

Seria rozpoczęła realizację tematu badawczego Sen, który się ziścił – interdyscy-
plinarne spojrzenie na odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Projekt 
realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz Fundacją Dialogu Kultur i Religii. Wydanie sześciu tomów serii przyczyniło się 
do naukowego przygotowania tematu badawczego, którym przez kolejne lata będzie 
się zajmował Dział Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości.

Seria wydawnicza Twórcy polskiej państwowości, 
wyd. Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2017

Twórcy państwowości polskiej
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Jesienią 2016 r. wrzuciłeś na YouTube Piosenkę 
o różnych rzeczach. Mówiłeś w niej o Jolancie 
Brzeskiej, działaczce ruchu lokatorskiego, której 
spalone zwłoki znaleziono w Lesie Kabackim. 
Wymieniłeś w niej z nazwiska pana skupującego 
roszczenia właścicieli kamienic. Nie umieściłeś 
jednak tego numeru na najnowszej płycie Ladinola. 
Dlaczego? 
Nie chciałem na tym zarabiać. Umieściłem tę piosenkę 
w Internecie, jest ogólnodostępna. Nie miałem też 
pewności, czy mam prawo tę piosenkę napisać. Bo nie 
dotyczy anonimowej osoby albo wymyślonej przeze 
mnie sytuacji, tylko konkretnej śmierci i pani, która 
ma rodzinę. Czy artysta ma prawo tego dotykać? 
Doszedłem do wniosku, że nie była to moja normalna 

działalność, na której zarabiam na życie, tylko 
mój jednorazowy krzyk. Dziś jest o tyle prościej, 
że zasięg internetowy jest o wiele większy niż zasięg 
jakiejkolwiek płyty. 

Od początku kariery solowej nie podoba Ci się to, 
co się dzieje w Twoim mieście... 
...nawet wcześniej.

Zacząłeś od Telehonu z 2009 r., gdzie było 
o warszawskich urzędnikach rozbierających „domy 
trzy, pamiętające Franca Fiszera, na polecenie 
pana dewelopera”. Później zatytułowałeś jedną 
z piosenek Tu było, tu stało – tak, jak nazywa się 
serwis internetowy poświęcony burzonym obiektom 

Z Pawłem Sołtysem (pseudonim artystyczny Pablopavo),  
urodzonym w Warszawie (1978) wokalistą, muzykiem, 
dziennikarzem i pisarzem, rozmawia Paweł Dunin-Wąsowicz

Ja mieszam
O tym, jak pieśniarz Warszawy Pablopavo 
bezboleśnie stał się pisarzem

B.
 M

ur
ac

ki
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w Warszawie. I wreszcie Oddajcie kino Moskwa. 
Czy uważasz, że nic nie powinno być rozbierane?
Nie, przeciwnie. Tyle że w Warszawie nikt nad tym 
nie panuje. Jest absolutnie wolna amerykanka, właśnie 
na polecenie „pana dewelopera”. Co widać, począwszy 
od drobnych spraw, np. pieca opisanego przez Mirona 
Białoszewskiego, którego nie udało się uratować – i to 
jest skandal. Nie ma narzędzi, żeby z tym walczyć, 
a co – moim zdaniem – gorsze, nie ma też woli. Są ruchy 
pozorne. Co trzy, cztery miesiące płonie kamienica Wolfa 
Krongolda przy rogu Złotej i Żelaznej. Nigdy nie udaje 
się znaleźć sprawców, choć wiadomo, że są to podpalenia. 
Więcej, wiadomo, komu jest na rękę, żeby obiekt płonął. 
Oczywiście właścicielom. A państwo jest niewydolne.

A co można według Ciebie rozbierać? 
Czy chuchałbyś nad każdym starym budynkiem?
Nad każdym pewnie nie. Ale każdemu takiemu 
przypadkowi bym się przyjrzał. Bo w Warszawie 
historycznych obiektów mamy – w porównaniu 
z innymi miastami – niewiele. W innych miastach 
nie było roku 1944. Kiedy ktoś zburzy XIX-wieczny 
budynek w Krakowie, to jest oczywiście skandal, 
ale da się przeżyć. Natomiast u nas jest ich po prostu 
mało. Druga rzecz – w Warszawie budynki ważne 
architektonicznie zastępuje się brzydactwami. Nagle 
wszystkie obiekty modernizmu socjalistycznego z lat 60. 
okazały się „niesprawne technicznie” – więc wyburzono 
Universam Grochów. Może najpiękniejszy nie był, 
ale nie wiem, czy widziałeś, jakie szkaradzieństwo na 
jego miejscu powstaje. Zburzono Supersam na placu 
Unii Lubelskiej – a przyjeżdżali go oglądać studenci 
architektury z całej Europy. Albo pawilon Chemii przy 
Brackiej. Na ich miejsce stawia się budynki brzydsze. 
Pojawia się pomysł, żeby zburzyć Pałac Kultury 
i Nauki czy Dworzec Centralny – a może wystarczy 
ten ostatni oczyścić, zdjąć reklamy? Ma ładną bryłę, 
ale jak jest brudna i pozasłaniana reklamami Biedronki, 
to oczywiście, że jest niepięknie. Jest ciekawy budynek 
Cepelii, ale go nie widać. A cała Praga? Przez lata była 
zaniedbywana, a odkąd jest metro i ceny gruntów poszły 
w górę, jej domy płoną w nocy.

Idąc w konkret – żal Ci rozebranych pod 
mieszkaniówkę powojennych zakładów 
odzieżowych Cora przy Terespolskiej? 
Żal, ale to akurat jest moja nostalgia osobista. 
Niekoniecznie darłbym o to szaty. To część mojego 
życia, emocjonalna, która nie poddaje się żadnym 
racjonalizacjom. Tak jak to, że nie ma już wsi za 
Stegnami – obecnie na osiedlu Arbuzowa, za rzeką 
Smródką. Teraz wszystko jest zabudowane. A to była 
część mojego dzieciństwa. Rozróżniałbym te dwie 
rzeczy, coś, co jest zbrodnią i skandalem, i coś, co działa 
tylko emocjonalnie. 

Skoro mowa o Universamie – był tam bar Astoria, 
o którym piszesz w Mikrotykach. W komiksowym 
wywiadzie Dym stawiasz tezę o klątwie Pablopavo – 
jak o czymś napisałeś, to niebawem to znika, 
np. zagłębie klubowe na Dobrej z Jadłodajnią 
Filozoficzną czy klub Punkt na Koszykowej, o którym 
śpiewałeś z Vavamuffin w Prawdzie policyjnej i solo 
w Dansingowej piosence miłosnej. 
W Punkcie grałem przez wiele lat, co środę, imprezy 
taneczne ze Zjednoczeniem Sound System. Odpukać – 
wymieniłem drugi raz Amatorską, a siedzimy 
w Amatorskiej…

Twoje piosenki i opowiadania rozgrywają się 
głównie w dwóch sceneriach – starego Grochowa 
i blokowiska na Stegnach. Ta druga jest bardziej 
dilersko-bandycka. Choć w opowiadaniu 
Profesor Kruk tytułowy bohater broni się, waląc 
napastnika ciężkim tomem Iwaszkiewicza kupionym 
w antykwariacie na bazarku przy placu Szembeka.
To wynika z tego, w jakich latach gdzie mieszkałem. 
Pod względem przestępczości Grochów na pewno nie 
ustępuje Stegnom, kiedyś było to może nawet bardziej 
niebezpieczne miejsce – w latach 50.-60. A ja dorastałem 
w latach 90. na Stegnach i załapałem się na szybki rozwój 
przestępczości – bardziej lub mniej zorganizowanej. 

Dilerzy narkotyków i wymuszacze haraczów – 
przypadek wysadzonego w powietrze tytułowego 
warzywniaka z Twojej piosenki…
…który został wysadzony w nocy i to bardzo 
precyzyjną saperską robotą – w taki sposób, 
że nikomu nic się nie stało. Złożył się do środka – 
zrobili to zawodowcy. W latach 90. wszyscy płacili 
na Stegnach, prawdopodobnie grupie mokotowskiej. 
Płaciła cukiernia, płaciła kwiaciarnia – to brzmi 
niewiarygodnie, ale zewsząd były brane haracze. 
O część tego światka otarłem się przez moich 
znajomych, więc stąd, być może, są te Stegny u mnie 
bardziej gangstersko-dilerskie, niż naprawdę były. 
Pewnie nie różniły się od innych osiedli. Bez wątpienia 
wielka plaga zaczęła się w roku 1995 czy 1996, kiedy się 
pojawił brown, czyli heroina do palenia. Stegny zostały 
tym zarzucone. Było trzech dilerów, którzy jeździli – to 
jest ciekawa historia – jako dostawcy pewnej pizzerii. 
To mnie osobiście dotknęło, bo wielu moich przyjaciół 
wpieprzyło się przez to w heroinę. A to jest narkotyk, 
który nie wybacza. Niektórzy z nich nie żyją. 

Ale to jest część wizerunku Warszawy z Twojej 
twórczości – handel narkotykami i handel w ogóle. 
Bohater piosenki Jurek Mech sprzedaje węgiel, 
Janek z Warszawy Wschodniej – płyty z filmami 
na dworcu, szef z piosenki Aneta ucieka ma sklep 
z ciuchami. Jest handel, nie ma produkcji. 
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Myślę, że bezwiednie opisałem przeobrażenie 
Warszawy w latach 90., kiedy to większość zakładów 
produkcyjnych upadała, a rosła w siłę branża usługowo- 
-handlowa. Właściwie na Grochowie z produkcji 
przychodzi mi do głowy tylko Wedel i Perun. 
Z dzieciństwa pamiętam jeszcze, jak jeździli ze Stegien – 
bo to była nieźle płatna praca – do Huty. Ruszali 
o godz. 4 rano, wracali i odsypiali. Ale w pewnym 
momencie to się urwało. Stąd tak jest w moich 
piosenkach, co nie znaczy, że nie napiszę jeszcze czegoś 
o robotnikach w Warszawie, bo dla jej historii byli to 
ważni ludzie przez 150 lat. 

Bohaterami Twoich opowiadań i piosenek – jak 
obłąkany Krzysiek, depresyjna Lena czy bezdomny 
Mikołaj – są w olbrzymiej większości ludzie, którzy 
znaleźli się na marginesie dynamicznie rozwijającej 
się stolicy. A czy nie warto pisać o tych z głównego 
nurtu – klasie średniej czy choćby ,,słoikach”? Rzadki 
przykład to bohaterka utworu Aneta ucieka...
Nie lubię określenia „słoiki”.

Powrócę do pytania: ci, którzy tworzą główny obraz 
miasta i którym się spieszy – czy to nie jest dla 
Ciebie ciekawe?
To jest ciekawe, ale myślę, że ta część Warszawy 
już została opowiedziana dobrze. Może nie dobrze 
jakościowo, ale ilościowo. Mamy całą popkulturę 
z serialami, które dzieją się w pięknych penthouse'ach, 
centrach handlowych, korporacjach. Natomiast mało 
było – moim zdaniem – spojrzenia na wszystkie obrzeża, 
o których piszę. Jeśli się pojawiały, to jako groteska, 
np. śmieszni ludzie z Pragi pijący tanie wina.

Jak w filmie Rezerwat?
Niezły film, ale nie tylko o to chodzi. Raczej o oddanie 
sprawiedliwości obrzeżom, rozumianym nie tylko jako 
miejsca, ale też ludzie. 

Nie widać w twojej twórczości jeszcze Ukraińców. 
To także głos miasta. Studiowałeś rusycystykę, 
ile języków rozróżniasz w Warszawie?
Co najmniej cztery. Popularny jest polski, rosyjski, 
ukraiński i wietnamski. Trzy tygodnie temu napisałem 
piosenkę o chłopaku, który jeździ na Uberze, a jest 
z zachodniej Ukrainy. Nie wydałem płyty, odkąd ten 
naprawdę wielki napływ nastąpił – teraz prawo się 
zmieniło, w pizzerii, która jest pode mną, pracuje Anton, 
bardzo fajny chłopak. 

Wcześniej to była ikoniczna pani sprzątająca: „pani 
Luba”. 
Tak. To są ciekawe rozmowy, bo przypominają 
rozmowy z Polakami pracującymi w RFN w latach 80. 
Z jednej strony poczucie smutku i tęsknoty, 

z drugiej – złapania szansy. Nie jeżdżę Uberem 
z powodów ideologicznych, ale niedawno jechałem, 
bo koledzy wzięli, a byłem ostatnim, który wysiadał. 
Kierowca był inżynierem z Kijowa, jego żona uczy 
w konserwatorium, mają trójkę dzieci, w tym córkę 
bardzo chorą od urodzenia. Jemu opłaca się jeździć 
na Uberze w Warszawie, choć mieszka w strasznych 
warunkach – w pięciu, w dwupokojowym mieszkaniu, 
na dalekiej Pradze. Pracuje po 16 godzin dziennie. 
To już jest właściwie napisana piosenka – wystarczyło 
z nim pogadać – nostalgiczna, smutna. W końcu 
przeszliśmy na rosyjski, zatrzymaliśmy się, gadaliśmy, 
wreszcie mu powiedziałem, żeby jechał, bo musi 
zarabiać na chleb. Więc to się pojawi. 
Marzy mi się też piosenka o Wietnamczykach, ale ta 
społeczność jest bardziej zamknięta. Na Pradze 
widzę dużo wietnamskich dzieci, dla których może 
nie pierwszym, ale współpierwszym językiem jest 
polski. Kiedy idą z rówieśnikami, nie słychać różnicy 
w ich mowie. Ciekawe, na ile ta młoda diaspora 
będzie spolonizowana albo – co dla nas ciekawsze – 
zwarszawszczona, kiedy dorośnie.
 
Inna sprawa: w Twoich piosenkach nie znajduję 
silnych postaci kobiet. Ola i Dorota rozpatrują, 
przeżywają rozstanie z partnerem, Aneta 
jest trochę molestowana przez pracodawcę 
w sklepie z ciuchami, bohaterka piosenki Z fartem 
dziewczyna to utrzymanka gangstera, Lena 
z opowiadania z Mikrotyków ma depresję. 
Ola, która niszczy telefon, jest moim zdaniem silną 
dziewczyną. Rozstania są trudne i dla mężczyzn, 
i dla kobiet. To może wynikać z tego, że kiedy 
piszę piosenkę, chcę, żeby była w niej jakaś sytuacja 
dramatyczna. Trzeba będzie może nad tym 
popracować – ale w piosence Nie wiesz nic śpiewam, 
że kobiety są silniejsze od mężczyzn. Moja żona jest 
silną i mądrą dziewczyną. 

Telefony to Twoja obsesja. Najpierw tytuł twojej 
pierwszej autorskiej płyty, potem Ola niszcząca 
telefon, Aneta odtwarzająca z esemesów miłosną 
przygodę. W prozie w Mikrotykach Nokia 
rymuje się z Ha Nocri, aramejskim czy hebrajskim 
imieniem, zaczerpniętym z Mistrza i Małgorzaty 
Bułhakowa. 
Telefon dziś jest nie tylko telefonem, ale też osobistym 
asystentem ludzi. Przechowują w nim swoje 
wspomnienia – sam tak mam. Dawniej Ola, rozstając 
się z chłopakiem, darłaby zdjęcia, a dziś musi rozwalić 
telefon. Taką mamy zmianę, mnie ona nieszczególnie 
cieszy.

Czytając opowiadania z Mikrotyków, miałem 
wrażenie, że są bardziej liryczne niż piosenki, 
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które paradoksalnie wydają się bardziej epickie. 
Kiedy piszesz o swoim bohaterze, że jedna jego 
ręka to Ząbkowska, a druga Targowa. 
W piosence to może umknąć. Kiedy siadasz do książki, 
to twój stopień skupienia jest inny, niż kiedy słuchasz 
radia. Ja mieszam. Jak na polskie piosenki, to u mnie 
jest dużo opowiadania historii, tzw. storytellingu. 
W opowiadaniach z kolei są fragmenty czegoś, 
co możemy nazwać prozą poetycką, choć nie lubię tego 
określenia. 

Myślisz, że gdybyś w piosence Sobota 
nie przywołał Marka Nowakowskiego poprzez 
parafrazę tytułu jego książki Książę nocy, 
to pojawiłyby się porównania, które teraz ciągną się 
za Mikrotykami?
Chyba byłyby. Choćby dlatego, że pana Marka 
Nowakowskiego interesował – nieładnie mówiąc – 
podobny zasób ludzki. Benek Kwiaciarz czy Książę 
Nocy to bohaterowie, o których i ja mógłbym napisać 
piosenki. Ludzie też traktują go emblematycznie, 
nie znając jego twórczości – on funkcjonuje jako taki 
patron pisania o Warszawie i jej półświatku. 
Mikrotyki poza bohaterami mają niewiele wspólnego 
z pisaniem Marka Nowakowskiego. Nie wiem, czy by 
mu się podobały – miał inny styl, frazę, był oszczędny 
w środkach wyrazu, a ja bywam rozbuchany, chwilami 
nadmiernie. Ale pisarstwo Marka Nowakowskiego jest 
oczywiście dla mnie cały czas bardzo ważne. 

Czyje pisanie o Warszawie było jeszcze dla Ciebie 
ważne?
Na pewno Krzyśka Vargi, Andrzeja Stasiuka i Tadeusza 
Konwickiego. Też Tyrmanda, wielu przedwojennych 
autorów. Ostatnio tak sobie ułożyłem na półkach, 
że mam jeden regał z varsavianami. I literackimi, 
i historycznymi. Czytałem dużo wspomnień 
tzw. zwykłych ludzi, które wychodziły w latach 70. 
i 80. – Grzesiuk, Kaliciński, Dobiasz czy wspomnienia 
taksówkarza Mariana Sękowskiego. Interesowała mnie 
też gwara, a więc Bronisław Wieczorkiewicz, geniusz – 
autor Gwary warszawskiej dawniej i dziś. Powinien mieć 
swoją ulicę!

Już ma – między Brzeską a Markowską.
Kiedy pisałem piosenki na pierwszą solową płytę 
Telehon, to właśnie miała być XXI-wieczna odpowiedź 
na jego książkę Warszawskie ballady podwórzowe. 

Więc Twoja Warszawa Wschodnia to taki balladowy 
melodramat.
I Jurek Mech z tej płyty jako satyra. Te piosenki miały 
nawiązywać. To jest miasto, w którym się urodziłem 
i w którym, mam nadzieję, umrę. To jest miasto, 
które znam. 

A Twoja Warszawa zmienia się w zależności 
od miejsca, w którym mieszkasz?
Siłą rzeczy tak. Jestem człowiekiem, który dużo chodzi, 
i lubię wiedzieć, gdzie jestem. Kiedy mieszkałem na 
Grochowie, to chociaż chodziłem na Saską Kępę, 
nie znałem jej dobrze. Teraz, skoro tam mieszkam, 
to mi się ten krąg poszerzył. A skoro już Kępę znam 
dobrze, to penetruję sobie w kierunku Gocławka. 
Nie znam Bemowa, słabo Żoliborz. 

W tytułowej piosence z Telehonu definiowałeś 
Warszawę przez zaprzeczenie. Mówiłeś o tym, 
co Ci się nie podoba – to jaka jest Twoja wizja 
pozytywna?
Patrzę na internetowe fora i widzę, że jest wielu 
mieszkańców Warszawy, dla których to, o czym piszę – 
sprawy związane z budynkami itd. – są umiarkowanie 
ważne. Dla nich jest ważne, żeby były ulice szerokie 
i sklepy blisko. 

A potem szkoły, ośrodki zdrowia i apteki?
Ja też jestem za tym, żeby szkoły znajdowały się blisko 
i nie wszędzie ulokowane były banki – tych ostatnich 
mamy nadreprezentację. Jak się idzie po Saskiej Kępie, 
to tylko banki i sieciowe kawiarnie. Idealizuje się to, 
co już było. To mnie uczy pewnego spojrzenia z boku. 
Warszawa z 1985 r. jest dla mnie Warszawą idylliczną, 
dziecięcą, a dla mojego ojca była ona już zupełnie 
nowa, bo jego Warszawą była ta – powiedzmy – 
z 1968 r. Z kolei dla mojego dziadka – przedwojenna 
Warszawa. Coś, co dziś uważamy za Warszawę brzydką 
i zachwaszczoną, dla kogoś, kto ma dziś lat 15, będzie 
kiedyś przepięknym wspomnieniem. I to jest ciekawe. 

Paweł Sołtys – polski wokalista reggae  
i raggamuffin, jeden z pierwszych wokalistów 

śpiewających raggamuffin po polsku.  
Jego specjalnością są długie i skomplikowane partie wokalne oparte 

na freestyle’u. Jako dziennikarz związany był m.in. ze stacją 
radiową Roxy FM, w której prowadził autorską audycję Tramwaj z Pragi. 
Autor tekstów i opowiadań drukowanych w „Studium”, „Lampie” i „Ricie 

Baum”. Wydał kilkanaście płyt jako członek zespołu Vavamuffin 
oraz z autorskim repertuarem, jako Pablopavo (głównie z zespołem 

Ludziki). Laureat Paszportu „Polityki”. 
W 2016 r. ukazał się wywiad rzeka z nim w formie komiksu Dym, 

jesienią 2017 r. zadebiutował jako prozaik zbiorem opowiadań Mikrotyki, 
za który debrał nagrodę Warszawskiej Premiery Literackiej
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Muzeum powstało w lutym 2006 r. Od po-
czątku mieści się w siedzibie Warszawskie-
go Klubu Płetwonurków, w piwnicy przed-
wojennego budynku dawnego laboratorium 

chemiczno-farmaceutycznego Asmidar przy ul. Grzybow-
skiej 88. Pomysł jego utworzenia zrodził się ze wspólnej pa-
sji państwa Kowalskich. – Widzieliśmy podobne muzea 
w Europie i uznaliśmy, że dobrze byłoby stworzyć takie 
w Warszawie. Nieprzypadkowo w Warszawie, bo właśnie 
tu w 1956 r. powstał pierwszy duży klub nurkowy, tutaj 

mieściło się dowództwo Marynarki Wojennej w wyzwolo-
nej Polsce, a pod Warszawą, w Modlinie, powstała pierwsza 
szkoła nurków – mówi Karina Kowalska, kustosz i założy-
cielka Muzeum Nurkowania.

Na początku kolekcja liczyła 180 eksponatów, dziś jest ich 
ponad 1300. W Muzeum można obejrzeć zarówno sprzęt 
nurków klasycznych z XIX i XX w., jak i wczesny sprzęt 
płetwonurków, który pojawił się w połowie XX w. Najstar-
szy eksponat pochodzi z 1895 r. – jest to hełm nurka kla-
sycznego. – Udało nam się ustalić, że jest to jeden z dwóch 
hełmów, które w 1921 r. zostały zakupione z prywatnych 
pieniędzy na wyposażenie szkoły nurków Marynarki Wo-
jennej – zdradza Karina. Inną kolekcjonerską perełką jest 
aparat mieszankowy niemieckiej firmy Dräger z 1912 r. – 
urządzenie służące do oddychania w obiegu zamkniętym. 
Dzięki niemu wiemy, że już sto lat temu nurkowie mogli 
schodzić pod wodę z aparatem na plecach.

Jest też szwedzki hełm Emil Carlsson – jeden z ośmiu 
pozostawionych w Polsce przez szwedzkich nurków, którzy 
w okresie międzywojennym budowali port Gdynia, a na-
stępnie odbudowywali go po drugiej wojnie światowej. Dziś 
w Polsce są dwa takie hełmy – jeden w Szczecinie, a drugi 
właśnie w Muzeum Nurkowania. 

Na najmłodszych największe wrażenie robią potężne ska-
fandry nurków klasycznych, wykonane z żaglowego, gumo-
wanego półtna. Waga takiego skafandra to nawet 12 kg, 
a przecież do kompletu dochodził jeszcze ciężki hełm i bu-
ty, po 10 kg każdy. Jednym z ciekawszych eksponatów jest 
polski skafander Foka. – Ten skafander nie miał żadnych 
suwaków. By był szczelny, trzeba było dwie części skafandra, 

Śladami podwodnych 
odkrywców
Katarzyna Radzimirska
Pierwszy sprzęt nurkowy, z prywatnego zakupu 
dla potrzeb nurków Marynarki Wojennej, pojawił się 
w Polsce w 1919 r. Od tamtego czasu dla tysięcy osób 
nurkowanie stało się nie tylko sportem, pracą czy formą 
rekreacji, ale przede wszystkim ogromną pasją. Tak jak 
dla małżeństwa Kariny i Grzegorza Kowalskich, którzy 
12 lat temu powołali do życia Muzeum Nurkowania

Małe muzea, ciekawe miejsca

Karina i Grzegorz Kowalscy –  
pomysłodawcy i założyciele Muzeum Nurkowania

Na wystawie można podziwiać kolekcję skafandrów używanych 
przez nurków klasycznych
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spodnie i bluzę, zrolować razem. W rezultacie tworzył się 
szeroki, uciskający wałek – tłumaczy Karina. Na wystawie 
można też zobaczyć radziecki skafander UGK, wykorzysty-
wany m.in. do nurkowania w wodach Arktyki, czy skafan-
dry i tzw. aparaty ucieczkowe, które były wykorzystywane 
przez załogi okrętów podwodnych. Uwagę zwraca też duża 
kolekcja masek, latarek, noży i płetw – wśród nich najstar-
sza w zbiorach Muzeum płetwa paskowa Barakudas, znale-
ziona w Jaskini Zimnej. 

Miłośników fotografii i filmu zainteresuje kolekcja pod-
wodnych aparatów i kamer, wśród których jest m.in. kamera 
filmowa firmy Paillard Bolex z 1961 r. Ciekawostką są też 
tzw. samoróbki, np. samodzielnie skonstruowana obudowa 
do aparatu Smiena, do wykonania której wykorzystano ze-
złomowanie części samolotu. A że pomysłowość konstruk-
torów nie znała granic, sprzętu własnej roboty jest tu znacz-
nie więcej – od własnoręcznie szytych rękawic nurkowych 
po kopie automatów oddechowych. Na wystawie są też bu-
ty, ciężarki piersiowe oraz bielizna używana przez nurków 
klasycznych czy… sztućce i porcelana z 1941 r., wydobyta 
w latach 60. XX w. z wraku niemieckiego u-boota. Można 
też zobaczyć kusze do polowań pod wodą, w tym należącą 
do Leonida Teligi, którą żeglarz zabrał ze sobą w samotny 
rejs dookoła świata na jachcie SY Opty.

Muzeum Nurkowania – choć nieduże – na pewno jest 
jednym z ciekawszych miejsc na muzealnej mapie stolicy. 
Kolekcjonerską pasję jej twórców doceniono także za gra-
nicą – w 2008 r. Muzeum dostało nagrodę The Nautiek 
Trophy, przyznawaną przez brytyjskie Stowarzyszenie Mi-
łośników Historii Nurkowania.

Skafandry ratunkowe 
z okrętów podwodnych

Ciekawostką na wystawie są tzw. samoróbki, np. własnoręcznie 
wykonane obudowy kamer i aparatów fotograficznych

Kolekcjonerską perełką jest aparat mieszankowy niemieckiej firmy  
Dräger z 1912 r. – urządzenie służące do oddychania w obiegu zamkniętym

REKLAMA 
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Weszłem do Grochowni w celu, aby polecieć w kulki, 
i kogóż mam zaszczyt widzieć z kijem w ręcach? Pana 
Ignacego Jana Szpadelewskiego, zasłużonego działacza 
branży kreminalnej.
–  Szaconek, panie Ignacy! Dawno pana nie widziałem, 

czyżby znowu jakiś wpadunek?
–  Nie, co pan, na gościnnych występach byłem, 

nad szmaragdowem naszem Bałtykiem.
– Znowu pan dokonywałeś zaboru mienia?
–  Niestety, taki los. Uwalniałem kuracjuszki 

i wczasowiczów z nadmiaru gotówki, jak również 
udzielałem lekcji.

– Na jakie tematy?
–  „Smutne wskutki noszenia bieżuterii na plaży” 

oraz „Pugilaresy w tylniej kieszeni – zagrożenia 
i konsekwencje”.

–  Panie Ignacy, a może spróbowałbyś pan przejść 
na jasne strone niemocy? Nie męczy pana życie 
w demimondzie?

– Próbowałem kiedyś robić w czemś innem.
– W czem mnianowicie?
–  W kinemantografii. Gwiazdą srebrzystego ekrana 

chciałem się zostać. Jeden znajomy mi powiedział, 
że należy się udać na kastyng. Do agenta. To najpierw 
odmówiłem, bo jakby się ferajna dowiedziała, 
że miałem wizawi z jakiemś agentem, to by mnie 
demtojre na facjacie uskuteczniła. Ale mnie koleżka 
wytłumaczył, że to przypadkowa rozbieżność. 
Znakiem tego poszłem. Tam taka pani mnie odpytała 
z danych osobowych oraz następnie zaznaczyła, 
że zdjęcie mi zrobi. I tak mnie cyka, a przy okazji 
rozmówkie sobie skrzyżowaliśmy:

–  O, widać doświadczenie w pozowaniu, ktoś już pana 
fotografował?

– Wszystkie stołeczne komendy, proszę pani.
–  A występował pan już kiedyś? W telewizji na 

przykład?
– Owszem, we wieczornych wiadomościach.
– W wiadomościach? Mówił pan coś?
–  Nie, o mnie mówiono. Że skoro jeżeli ktoś rozpoznaje 

osobnika na monitoringu, prosiemy o danie cyny 
do wymiaru sprawiedliwości.

Mowa z Grochowa

Przemysław śmiech

Kastyng
– Prawo jazdy pan ma?
–  Musowo. Nawet trzy. Jeżeli szanowna pani potrzebuje, 

to...
–  Nie, dziękuję. Jakieś jeszcze inne umiejętności?
–  Umiem tak przylutować gościowi w cyferblat, że przez 

minute nie wstanie. Z tem że jestem szmaja.
– Szmaja?
– Lewozręczny.
– To jakaś sztuka walki?
–  Jaka tam sztuka, w mojem fachu każden to musi umić. 

Mogie również celnie dziabnąć majchrem w schaby.
– Więc uprawia pan szermierkę?
– Coś jakby.
– A co jeszcze pan umie?
– Każden zamek roztworze szperakiem.
– Czym?
– Wytrychem.
– To znaczy, jest pan ślusarzem?
– Zdarza się.
– Jakieś hobby?
– Czyli, że co?
– No, na przykład zbiera pan coś? Znaczki? Monety?
–  Znaczków nie. Monety i banknoty owszem. 

Jak również wyroby lubilerskie i inne precjoza.
– Ma pan dużą kolekcję?
–  Co pani, zaraz po siupach majland przekazujemy 

koleżce z branży handlowej. Jakby mnie niebiescy 
przytracili z fantami, zaraz bym poszedł do ula.

– A dlaczego chce pan zostać aktorem?
–  Koleżkom bym zajemponował. Marmuzele dawałyby 

mnie ciało na srebrnej tacy. Jak bym wchodził do 
gastronomii, to zaraz rozlegałby się aplauz braw. 
Na męczynasów bym floty nie wydawał, tylko na 
wóde, panienki i inne rozrywki umysłowe...

Pani coś tam naszrajbowała, powiedziała, że zadzwonią, 
i adje.
– I co, panie Ignacy? Zadzwoniła?
–  Możliwość, że tak, ale jak ja mam co trzy dni inny 

telefon, to niestety... – powiedział ze smutkiem pan 
Ignacy, uderzając bile...
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Kandydaci mają do wyboru cztery konkurencje: śmiesz-
na piosenka, monolog lub stand-up, grupa kabaretowa 

i freestyle. Podczas turnieju mogą prezentować teksty i pio-
senki dowolnych autorów i kompozytorów lub własną twór-
czość. Uczestnicy będą rywalizowali w trzech kategoriach 
wiekowych: szkolnej – artystów młodzieńczego śmiechu, 
dorosłej – lwów estrady kabaretu i po raz pierwszy w ka-
tegorii seniorów – artystów najserdeczniejszego śmiechu. 
– Pragniemy z wielkim szacunkiem uhonorować seniorów, 
bo to właśnie oni nas tego mądrego śmiechu nauczyli. Oni 
już wiedzą, że prześmiać trudności to wielka sztuka i ży-
ciowa mądrość, a młodzi śmiechem walczą i zdobywają – 
mówi Maciej Gąsiorek, aktor teatru Rampa, pomysłodawca 
i dyrektor Turnieju. – Najważniejsze, że wszystkich – ma-
łych, większych i największych – śmiech, jak saper, potrafi 
rozbroić czy też jak bokser znienacka znokautować i poło-
żyć na łopatki. Śmiech, idący przez pokolenia, i jego tematy, 
są lusterkiem polskiej rzeczywistości.

W tegorocznym jury zasiądą: dyrektor artystyczny 
Rampy Cezary Domagała, Krzysztof Jaślar oraz znako-
mita artystka polskiego kabaretu Katarzyna Pakosińska, 
która podczas plenerowej gali finałowej zaprezentuje także 
swój estradowy show. Całą galę zwieńczy humor znako-

Powalcz o Laur Wiecha
Masz humorystyczny talent? Lubisz występować 
na scenie i wywoływać u innych salwy śmiechu? Pokaż, 
co potrafisz, i weź udział w 3. Turnieju Wypowiedzi 
Satyrycznej o Laur Wiecha. Zgłoszenia kandydatów 
przyjmowane są do 12 kwietnia, półfinały odbędą się 
23 kwietnia w teatrze Rampa, natomiast zwycięzców 
poznamy podczas gali finałowej 26 maja 
w parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha”

mitego kabaretu Jurki. – Gospodarzami kabaretowej es-
trady będą kabareciarze i satyrycy tworzący w sferze war-
szawskiego sentymentu, prowadzący imprezę w gwarze 
warszawskiej, ale współczesne wypowiedzi będą głosem 
codzienności – dodaje Maciej Gąsiorek. – Mamy nadzie-
ję sprezentować Państwu dzień z humorem, mądrością 
i z nutką warszawskiego sentymentu w sercu. To będzie 
także prezent na stulecie niepodległości, bowiem śmiech 
jest znakiem wolności.

Finał turnieju odbędzie się 26 maja w parku im. Stefana 
Wiecheckiego „Wiecha” przed teatrem Rampa w ramach 
całodniowej imprezy Targówek Satyryczny – Wiechowisko. 
Już tradycyjnie będzie to wielki, rodzinny festyn w świecie 
gier i zabawy dawnej Warszawy z udziałem artystów ulicz-
nych, iluzjonistów i żonglerów, z realizacją klimatycznego 
pchlego targu, z możliwością degustacji niezapomnianych 
warszawskich potraw z królującymi pyzami, z estradowy-
mi konkursami i potańcówką „na dechach” przy muzyce 
warszawskich kapel.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie targowek.waw.pl/
turniejolaurwiecha.

Partnerem wydarzenia jest STOLICA Warszawski Magazyn Ilustrowany
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz
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Moje boje  
ze smogiem 

Już się w tym miejscu przyznawałem, że dbam o zdrowie. 
Dość mocno zresztą. W dbaniu miałem zawsze niewzru-
szone zasady: jak najmniej lekarstw, przetruchtać co naj-
mniej godzinę dziennie, nie palić, a także unikać dymu 
cudzego. Gdy dotarły do mnie pierwsze sygnały, że jest coś 
takiego jak smog, zasępiłem się bardzo, 
bo człowiek, który wierzy, że czerpie 
zdrowie z wysiłku na świeżym powie-
trzu, staje nagle przed dylematem, czy 
wybiec z domu i intensywniej wdychać 
warszawskie powietrze, czy zamknąć 
się szczelnie w jednym pokoju z palą-
cymi – bo tak może będzie zdrowiej. 
Postanowiłem się nie poddawać i po 
przestudiowaniu odpowiedniej litera-
tury kupiłem sobie maseczkę antysmo-
gową. Niestety, okazało się, że jestem 
nietypowy – jak mi powiedziała pod-
czas przymiarki pani w sklepie – bo 
mam za nisko uszy i za wąski nos u na-
sady. Ta opinia boleśnie się potwierdzi-
ła już przy pierwszej próbie przebieżki 
w maseczce. Po pół godzinie nasada 
nosa bolała nie do wytrzymania, a po-
luzować nie było można, bo za nisko uszy i spadnie. Po kil-
ku próbach kupiłem inną, w tej jakoś wytrzymuję godzinę, 
czyli sukces, ale jeszcze pozostaje kwestia, kiedy ten nos 
dręczyć, a kiedy można sobie odpuścić. Komunikaty ra-
diowe są zbyt ogólnikowe, trzeba sięgnąć do danych szcze-
gółowych. Do „zakładek” w komputerze wprowadziłem 
trzy adresy z pomiarami: powietrze.gios.gov.pl/pjp/cur-
rent, sojp.wios.warszawa.pl i aqicn.org, a w telefon wbiłem 
sobie aplikację Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. Teoretycznie zostałem wyekwipowany odpowied-
nio. W praktyce okazało się, że radość była przedwczesna. 
Wtorek 27 lutego. O godz. 9 rano zaczynam od aplikacji 
w telefonie. Pojawia się napis Wczytywanie danych, proszę 
czekać, łączę się więc z Głównym Inspektoratem przez In-
ternet, klikając powietrze.gios.gov.pl/pjp/current. Dane z 
najbliższej stacji pomiarowej (Marszałkowska, róg Hożej) 

niestety ponure – stan powietrza bardzo zły, ciemnoczer-
wona kropa, czyli nie oddychać. Stężenie pyłów, które we-
dle mojej świeżo nabytej wiedzy są najgroźniejsze, PM10 
i PM2,5, wynosi odpowiednio 249,5 i 70,3 czegoś tam 
łamanego przez coś tam. Postanawiam nie wychodzić na 

razie z domu (ach, ta radość bycia eme-
rytem, który może wyjść, ale nie mu-
si!) i nie wietrzyć, ale żeby sprawdzić, 
czy rzeczywiście jest tak źle, wchodzę 
na „wios” czyli inspektorat wojewódzki 
w Warszawie. Jaka ulga! PM10 – o po-
łowę mniej: 129,4, a PM2,5 zaledwie 
46,1 – oznaczone kolorem pomarań-
czowym i żółtym, czyli „średnio” i „do-
statecznie”, więc mogę wyjść nawet bez 
maski. Postanawiam, że od dziś będę 
wierzył inspektoratowi w Warszawie, 
licząc na to, że ma do Marszałkowskiej 
bliżej niż główny. Po chwili jednak re-
zygnuję z postanowienia, bo znajduję 
informację, że te wszystkie dane nie są 
zweryfikowane i mogą się zmienić po 
weryfikacji. Odkładam wyjście z domu 
na później i zerkam jeszcze na „aqicn”. 

Tam się nie rozgadują, ile czego nad nami wisi, tylko poda-
ją: 158 i kolorem czerwonym sygnalizują „niezdrowe”. 

Po trzech godzinach z PM10 było wciąż źle, 220, 
za to z PM2,5 lepiej, bo 66,8, ale niestety tylko w „gios”, 
bo „wios” w tym samym czasie alarmował, że PM10 osią-
gnął aż 314,6, a PM2,5 – 88,6. Zweryfikowali znaczy. Tu 
sobie dodatkowo przypomniałem, że nasze normy są du-
żo łagodniejsze niż w świecie cywilizowanym (nie będzie 
nam Unia dyktowała norm, nie po to wstawaliśmy z ko-
lan), więc postanowiłem jeszcze nie wychodzić. O godz. 3 
po południu czerwona kropa na „gios” zbladła, stan już 
nie bardzo zły, zaledwie zły, PM10 – 159,9, waham się, 
czy nie wyjść, choć „wios” wciąż upiera się, że bardzo zły, 
PM10 – 219,9. Niech rozsądzi aplikacja w telefonie! Włą-
czam. A tam Wczytywanie danych, proszę czekać...

Zaczynam się obawiać, że tego się nie przeczeka. 
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mi. Rozjuszał ich widok dziewczyn w szortach lub kostiu-
mach kąpielowych. Diabły przyjechały! – wołali. 

Zapisałam się też na szermierkę, gimnastykę i taniec. Za-
pisywałam się, na co się dało, wiecznie niesyta, ale po kilku 
zajęciach „pędziłam” dalej. Chodziłam na basen, wypoży-
czałam z biblioteki mądre filozoficzne książki. Nosiłam je 
pod pachą, szpanując, ale z czytaniem ich ze zrozumieniem 
miałam kłopoty.

Po 1956 r. odetkało się w sferze kultury, zaczęły powsta-
wać kluby, klubiki, kabarety. Przy ulicy Konopnickiej po-
wstał klub Amico. Przed wojną była tam YMCA. Klubowi 
patronował ZMS, ale niemal fikcyjnie, bowiem z ZMS-em 
klub niewiele miał wspólnego. Działały tam sekcje: estrado-
wa, literacka, turystyczna, muzyczna, lingwistyczna z nauką 
esperanto. Zapisałam się do estradowej. Z Amico pamiętam 
nogi Tyrmanda. Kiedy schodził z piętra (wtedy tam miesz-
kał), na zakręcie schodów ukazywały się najpierw buty, po-
tem nogi w spodniach o wąskich nogawkach (skarpetek nie 
pamiętam), wreszcie on sam.

W Amico zaczynała śpiewać Fryderyka Elkana, zaczyna-
li późniejsi jazzmani. Rodziły się kabarety efemerydy, które 
padały, zanim zaistniały. Odwiedzali nas różni „menadże-
rowie” i szukali młodych do zespołów baletowych, estra-
dowych, do tworzących się teatrzyków. Roman Śliwonik 
wyłowił z klubu kilka osób do powstającego przy redakcji 
„Współczesności” teatru poetyckiego. Trafiłam tam wraz 
z Pawłem Nowiszem – dziś znanym aktorem, można go po-
dziwiać m.in. w filmie Cicha noc. On przetrwał tam dłu-
żej, ja wykruszyłam się szybko, gnana irracjonalnym pędem 
do zmian.

Po kilku latach Amico przeniesiono na Łazienkowską, 
do lepszych warunków. Tylko niektórzy odnaleźli się w no-
wym miejscu. Było tam zbyt elegancko, sztywno. Prowizor-
ka na Konopnickiej stymulowała twórczo. Wówczas takie 
kluby to była typowa droga „kariery” artystycznej, powolne 
odkrywanie swoich pasji, szlifowanie talentu.

Dziś do Pałacu Młodzieży chodzą wnukowie pierwszych 
bywalców. Jeżdżą do ośrodka żeglarskiego w Pieczarkach, 
korzystają z basenu i innych pałacowych atrakcji. Pałac 
tak wrósł w pejzaż Warszawy, że pomysły jego burzenia to 
aberracje.

Stepy akermańskie 
i nogi Tyrmanda

Z notatnika miastoluba
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Maria terlecka
Po wojnie, do połowy lat 50., praktycznie nie było w War-
szawie miejsc, gdzie młodzi mogliby się wyżyć artystycz-
nie, kulturalnie, gdzie realizowaliby swoje pasje. W 1955 r., 
w mieście jeszcze pełnym gruzów, wyrasta w centrum Pałac 
Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Od początku działalność 
kulturalna prowadzona w tym obiekcie miała niewiele, a na-
wet nic wspólnego z patronem.

W Sali Kongresowej odbywały się zjazdy partii, ale też wy-
stępy artystów zza żelaznej kurtyny. Pałac Młodzieży w tej 
zgrzebnej rzeczywistości stał się objawieniem. Jego wnętrza 
onieśmielały. W labiryncie korytarzy, schodów, pięter, pół-
pięter gubiłam się nie tylko ja. PM powoli stawał się moim 
drugim domem. Z klasą licealną przychodziłam na lekcje do 
pracowni biologicznej i chemicznej – żadna w owym czasie 
szkoła nie miała takiego wyposażenia. Lekcje polskiego w PM 
to były przeważnie spotkania z pisarzami, np. pamiętam 
z braćmi Marianem Brandysem i Kazimierzem Brandysem.

Zaliczyłam wiele sekcji. To było bogate pozaszkolne życie 
kulturalne. Przez PM zawaliłam jedną klasę, ale cóż znaczył 
rok wobec możliwości realizacji pasji. Instruktorami byli lu-
dzie przedwojenni: PRL nie dorobił się jeszcze fachowej ka-
dry instruktorskiej. Sekcję literacką prowadził poeta Stefan 
Flukowski. Poznałam tam Janusza Kondratowicza, który 
wtedy pozował na Hłaskę, udawał twardziela. Przychodził 
też Maciej Zenon Bordowicz, późniejszy aktor dramaturg. 
Flukowski organizował konkursy poetyckie, oceniał nasze 
mroczne wiersze – wszyscy tak wtedy pisali. 

Równolegle zapisałam się do sekcji teatralnej, którą pro-
wadził przedwojenny aktor Nowosielski (niestety, nie pa-
miętam imienia). Katował mnie strasznie Stepami akermań-
skimi Mickiewicza. Leżałam na stole, instruktor gniótł mi 
przeponę, kazał głęboko oddychać i deklamować sonet. Nie 
mogłam zgrać oddechów z deklamacją. Zdolności aktor-
skich raczej nie miałam. Z sekcji teatralnej wyłoniło się spo-
ro znanych aktorów. Z mojej grupy m.in. Bogusław Stokow-
ski, nazywany przez nas Fernandelem – z racji podobieństwa 
do francuskiego aktora; występował później w Piwnicy pod 
Baranami – Maciej Dzienisiewicz, Joanna Biesiada i inni. 
Wielu po skończeniu szkoły teatralnej zasiliło teatry kraju.

Sekcje teatralna i literacka jeździły razem na obozy. Wy-
stępowaliśmy z jednoaktówkami Fredry i Czechowa w mia-
steczkach, osadach, wsiach. Pierwszy obóz był nieopodal 
Sanoka, nad Sanem, naprzeciwko rzeźni. W rzece często 
pływały świńskie uszy, ryje, flaki, czasami woda miała czer-
wony kolor... Okoliczni wieśniacy ganiali za nami z widła-



64

  nr 3/2018

Zwierzę w mieście

Przed nami wiosna. Pogoda jak zwykle 
zaskoczy. Tylko jedno jest pewne po-
nad wszelką wątpliwość – smog będzie 
obfity i trujący. Wszystkie jego główne 

źródła i przyczyny pozostały nietknięte. Jedną 
z nich jest sposób traktowania zieleni nie tylko 
miejskiej, ale i tej przydrożnej, w skali całego 
kraju. Trawa ledwo odrośnie od ziemi, zaraz bę-
dzie ścięta – równo, po całej powierzchni. Taki 
ogólnopolski sznyt. Stołeczny wygląda podob-
nie. Trawniki są traktowane jako źródło docho-
du, a nie tlenu. Tymczasem trawa – nawet sucha 
– zimą też pracuje jak filtr powietrza, całą po-
wierzchnią swoich źdźbeł zbiera zanieczyszcze-
nia pyłowe, i to w sporych ilościach, o ile ma od-
powiednią wysokość. Sęk w tym, że prawie nigdy 
nie jest w stanie takiej wysokości osiągnąć ani 
utrzymać. To nie pielęgnacja, a dewastacja zielo-
nych powierzchni. Trawa ścięta „do zera” pracuje 
na ok. 2 procent swoich możliwości. Paradoks – ten proce-
der odbywa się na mocy przepisów, które zobowiązują do 
pielęgnacji zieleni. Tylko że są one interpretowane w sposób 
najwygodniejszy i najbardziej opłacalny dla wykonawców. 
A gdyby tak choć część ogromnych opłat przeznaczyć na 
podlewanie (w tym zraszanie ulic w okresie upałów), dosie-
wanie, dosadzanie? Nasadzenia tzw. rekompensacyjne to 
w większości formalna parodia. Nie paragrafy powinny de-
cydować, a logika i zdrowy rozsądek. Ustawa zwana Szyszko 
lex powaliła kilka milionów drzew na terenie całej Polski. 
Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc zniknął ogromny, 
darmowy, pracujący dzień i noc dotleniacz, nawilżacz, żywy 
filtr powietrza, pożeracz spalin, czego efekty dopiero poczu-
jemy na swoich płucach, sercach, mózgach. Co go zastąpi? 

Należy powołać Antysmogowe Pospolite Ruszenie Na-
rodowe. Nieformalne, bez komitetów i list. Kto tego doko-
na, jeśli nie my? Jeśli nie teraz – to kiedy? Każdy dodatko-
wy centymetr kwadratowy i sześcienny zielonej biomasy 
liści drzew i krzewów, traw, także roślin w doniczkach, 
skrzynkach, na skwerach, zieleńcach jest w tej sytuacji bez-
cenny, na wagę naszego zdrowia i/lub życia. Te inwesty-
cje w każdą sadzonkę, w każde posadzone lub uratowa-
ne od ścięcia drzewko, będą się zwracały. I to przez wiele 
lat. Kluczem są małe kroki, ale w masowej skali. Wszę-
dzie, gdzie się tylko da. Na trawnikach i na balkonach, na 
działkach i parapetach, w domu i poza nim, wśród swoich 

i w innych środowiskach. Tak naprawdę chodzi nie o sa-
dzone, gdzie się tylko da, trawki i drzewka, kwiatki i ra-
batki, tylko o powszechną zmianę świadomości. Na choć 
trochę… zdrowszą. 

Zaraz, czy to cykl Zwierzę w mieście? Tak, przecież cho-
dzi o ludzi, najliczniejsze ssaki w polskich miastach i sto-
licy Polski!

Krokus jest symbolem zdrowia. Nie tylko fizycznego, 
także – otrzeźwienia. Mały, ale dziarski i krzepki kwiatek, 
który jak żaden inny mrozu się nie boi, przebija warstwę 
nawet grubego śniegu i kwitnie radośnie, zanim pierw-
sza trawa się zazieleni. A chociaż dość szybko przekwita, 
to jednak najpierw cieszy oko żywymi kolorami i radosną 
„chęcią do życia”, a za rok znowu JEST. Kiedy go „nie ma”, 
to znaczy, że czeka w ukryciu pod ziemią, zbiera energię, 
nigdy nie próżnuje. Raz zasadzone cebulki kwitną co roku 
przez wiele lat, odradzają się i mnożą na przekór czasowi 
i przeciwnościom, które spotykają resztki, enklawy, „wy-
sepki” natury wegetującej w miastach. Krokusy buchają 
swoimi kwiatkami, kiedy trawa dopiero kiełkuje, karmią 
nasze oczy barwami, rozpoczynają łańcuchy energii życia, 
wabią z daleka soczystymi barwami i karmią złotym pył-
kiem trzmiele, pszczoły, inne owady, motyle. Można się od 
nich wiele się nauczyć. Ssaki od roślin? A tak.  

Krokusy na pewno zdobędą wiosnę – na pewno jeszcze 
nie AD 2018, ale może tę następną...?

Krokusy zdobędą wiosnę?
Arkadiusz Szaraniec
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W 1958 r. [nr 12]
Jubileusz warszawskiego 

tramwaju
W marcowym numerze STOLI-

CA pisze o 50-leciu warszawskiego 
tramwaju. W marcu 1958 r. w War-
szawie jest 280 km pojedynczego to-
ru, 110,6 km ulic ma komunikację 
tramwajową (przed wojną – 120 km). 
,,Problemem nr 1 jest sprawa kadr. […] 
Najgorzej wygląda sprawa ze służbą 
ruchu, której brakuje ok. 800 osób. 
Dalsze utrzymywanie tego deficytu 
stawia pod znakiem zapytania rozwój 
komunikacji miejskiej. […] Skutkiem 
tego w godzinach szczytu na mieście 
kursuje maksymalnie 600 wagonów 
zamiast ok. 700. Te, które kursują, jeż-
dżą m.in. dzięki temu, że ludzie pra-
cują w wolnych dniach, w godzinach 
nadliczbowych itp.” – podkreślają na-
czelny dyrektor MPK inż. Zbigniew 
Lilpop i dyrektor ds. technicznych 
inż. Józef Szafrański.

W 1968 r. [nr 9]
Między kominkiem 

a kaloryferem
Już sama ok ładka STOLICY 

z 3 marca 1968 r. pokazuje, że zima 
tego roku nie zamierzała szybko od-
puścić. Na okładce widać dawną pro-
chownię i perspektywę ulicy Mosto-
wej, pokryte grubą warstwą białego 
puchu. W takich okolicznościach 
nie powinno dziwić, że Waldemar 
Śmiałowski postanowił pochylić się 
nad tematem ogrzewania, przy okazji 
przypominając, że ,,w bieżącym roku 
mija 15 lat od rozpoczęcia budowy 
miejskiego systemu ciepłowniczego 
w Warszawie. Dodać przy tym nale-
ży, że system ten pod względem do-
starczanej ilości energii cieplnej zaj-
muje 3-cie miejsce w Europie. Oto 
np. roczna produkcja energii cieplnej 
w 1966 r. wyniosła w Moskwie ok. 
20 mln gigakalorii, w Leningradzie 
około 8 mln i w Warszawie 3,2 mln 

gigakalorii”. Autor zachwala, że taki 
system ogrzewania jest o połowę tań-
szy od kotłowni lokalnych i wróży 
mu przyszłość. W marcu 1968 r. ,,tak 
zwany centralny system ogrzewczy 
w Warszawie zasilany jest z trzech 
elektrociepłowni: «Powiśle» (prze-
budowanej z elektrowni), «Żerań» 
– uruchomionej w 1954 r. oraz «Sie-
kierki» – czynnej od 1961 r.”.

W 1988 r. [nr 10]
Kobieta za kierownicą

,,Miałam dosyć siedzenia w jed-
nym miejscu. Poprzednia praca nie 
była nudna – w gastronomii jest 
ruch, ciągle nowi ludzie – ale ja za-
wsze marzyłam, żeby jeździć. Pięć 
lat temu podjęłam decyzję. Mąż nie 
miał zastrzeżeń, zgodził się, by nasz 
samochód stał się taksówką, a ja za-
wodowym kierowcą. Zgłosiłam się 
do zrzeszenia, zdałam egzaminy” – 
mówi Ewa Rachwalska, bohater-
ka marcowego artykułu Katarzyny 
Królikowskiej. Pani Ewa przyzna-
je, że warszawiacy często dziwią się, 
dlaczego kobieta wybrała taki za-
wód, i pytają, czy nie boi się napadu. 
W swojej pracy widzi jednak wiele 
plusów: ,,Ludzie, wsiadając do tak-
sówki, często opowiadają najróżniej-
sze historie. Zwierzają mi się z takich 
rzeczy, których nie opowiedzieliby 
nawet najbliższym. Wiedzą, że zaraz 
wysiądą i już się nie zobaczymy. Mo-
że potrzebują z siebie wyrzucić drę-
czące ich problemy”. Pani Ewa zdra-
dza też jedną ze swoich żelaznych 
zasad: ,,Wystrzegać się pijaków. […] 
Wzięłam z postoju mężczyznę i do-
piero w trakcie jazdy zauważyłam, 
że jest pijany. Był agresywny, zaczął 
awanturę. Zamiast tam, gdzie chciał, 
odwiozłam go na milicję”. Bohater-
ka wywiadu przyznaje też, że jazda 
po Warszawie nie należy do najła-
twiejszych. Rozkopane ulice, brak 
synchronizacji świateł, ciągłe korki 
i nierówna nawierzchnia ulic. 

W 2008 r. [nr 3]
Jakie będą te osiedla?

Katarzyna Majcherczyk pisze 
o porządkach na Żoliborzu Oficer-
skim i zamierzeniach władz dzielni-
cy. Autorka już na wstępie podkreśla, 
że inwestycyjna atrakcyjność dzielni-
cy w ciągu ostatnich miesięcy znacz-
nie wzrosła, więc deweloperzy stają 
do wyścigu z urbanistami i czasem: 
,,Ratusz dotychczas wydał warunki 
zabudowy dla około 1 mln m2. To 
ogromne obciążenie dla dzielnicy, 
zarówno komunikacyjne, jak i w sfe-
rze usług dla ludności. Sprzedaż dzia-
łek następowała tak szybko, że poja-
wiło się zagrożenie braku miejsca na 
przedszkola i szkoły, których posta-
wienie na obszarze zamieszkanym 
przez taką rzeszę ludzi wydaje się 
warunkiem koniecznym dla istnie-
nia dzielnicy”.

STOLICA PISAŁA W MARCU
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Warszawa na starej fotografii

Dla Czytelników nieznają-
cych dawnej Warszawy pre-
zentowany widok z 1915 r. 
jest cokolwiek egzotyczny 

i dopiero uważniejsza analiza zdjęcia po-
zwala uchwycić znajome szczegóły. Naj-
bardziej oczywisty jest niewielki frag-
ment Hotelu Europejskiego, widoczny 
przy prawym skraju kadru. To wystarczy, 
żeby rozpoznać w ówcześnie bezimien-
nej przecznicy Krakowskiego Przed-
mieścia dzisiejszą ulicę gen. Tokarzew-
skiego-Karaszewicza. Jej perspektywę 
zamyka opasłe cielsko soboru św. Alek-
sandra Newskiego. Cerkiew, ukończo-
na w 1912 r. po niemal dwóch dekadach 
ślimaczącej się budowy, w chwili zro-
bienia fotografii ma przed sobą już tyl-
ko 11 lat „życia”. Pocztówka należy do 
serii propagandowych widokówek wy-
konanych po sierpniu 1915 r. w zdoby-
tej przez Niemców Warszawie. Uwaga 
odbiorcy koncentruje się na tłumie ludzi 
zgromadzonych przed dwupiętrowym 
budynkiem Odwachu zajmującym lewą 
stronę ulicy. Powstał on w latach 1903-
-1904 na miejscu parterowego skrzydła 
tzw. kuźni saskich – w pierwszej poło-
wie XVIII w., w czasach Augusta II, 
zespołu stajni, wozowni i warsztatów 
rzemieślniczych. Po 1831 r. barokowy 
kompleks został przebudowany w stylu 
późnego klasycyzmu, na potrzeby rosyj-
skiej Komendantury Miasta i Sądu Po-

lowego. Skrzydło od strony Krakowskie-
go Przedmieścia – widoczne przy lewym 
skraju pocztówki – było największe  
i w tej postaci budynek przetrwał do 
1933 r., kiedy został zastąpiony istnieją-
cym do dziś tzw. Domem bez Kantów, 
czyli oficerskim domem Funduszu Kwa-
terunku Wojskowego. Znacznie wcze-
śniej, bo w 1896 r., zburzono piętrowe 
skrzydło od strony ówczesnego placu 
Saskiego, w ciągu dwóch następnych lat 
zastępując je znacznie wyższym, bogato 
dekorowanym gmachem urzędów woj-
skowych, a ostatecznie sądów. Budynek 
istnieje do dziś, ale w latach 1948-1949 
został znacząco przebudowany przez 
Zygmunta Stępińskiego na siedzibę 
Głównego Zarządu Politycznego i Wy-
chowawczego Wojska Polskiego. 

Powróćmy jednak do Odwachu, któ-
ry zgodnie z założeniami pełnił w cza-
sach rosyjskich także funkcję aresztu 
dla oficerów, urzędników i szlachty. 
12 stycznia 1904 r. do świeżo ukończo-
nego gmachu przeprowadzono aresz-
tantów z budynku dawnej mennicy 
przy ulicy Bielańskiej, a wartę zaciągnę-
li żołnierze 1 pułku fortecznego. W re-
zultacie ofensywy i zajęcia Warszawy 
5 sierpnia 1915 r. Niemcy wzięli do nie-
woli wielu rosyjskich żołnierzy i ofice-
rów. Tych drugich uwięziono w mieście 
właśnie na Odwachu. Wkrótce stał się 
on kwaterą niemieckiego komendanta 

miasta i to właśnie tłumaczy obecność 
tłumu na ulicy, który oczekuje na od-
czytanie bieżących rozporządzeń władz 
okupacyjnych. W Polsce niepodległej 
budynek stał się siedzibą Komendy Gar-
nizonu m.st. Warszawy. W 1935 r. Cze-
sław Przybylski opracował projekt jego 
przebudowy. W pierwszej wersji od stro-
ny fasady miała powstać pełna attyka, 
której środkowy, podwyższony odcinek 
akcentowałby wpisany w nią trójkątny 
fronton i cztery sterczyny, a więc bardzo 
klasycystyczna w nastroju. Dodatkowe 
przejazdy na skrajach bryły wykreowa-
no w celu połączenia budynku z gma-
chem FKW i gmachem sądów wojsko-
wych. W ostatecznej wersji cała fasada 
została oblicowana piaskowcem i zwień-
czona potężną, pełną attyką o bardziej 
zmodernizowanych formach. Niespo-
tykana jej wysokość była motywowa-
na chęcią poprawienia proporcji wyso-
kościowych z sąsiednimi gmachami. 
W szerokim centralnym ryzalicie zmie-
niono porządek kolumn z jońskiego na 
prostszy – toskański, dodano też przę-
sła boczne zwieńczone rzeźbami lwów, 
łącząc skrzydło z sąsiednimi budynka-
mi. Prace ukończono w 1936 r. i jedyne, 
co różni dziś gmach od postaci sprzed 
82 lat, to „blizny”– kwadratowe łaty, 
którymi zaczopowano wyrwy w ele-
wacji spowodowane przez kule już we 
wrześniu 1939 r. 

Jarosław Zieliński Odwach
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Mimo że stosunki polsko-rosyjskie w ostatnich wiekach obfitowały w dra-
matyczne 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 spo-
re zainteresowanie, ba, nawet burzliwe kontrowersje. taką inspirującą rolę 
może odegrać tłumaczenie na język polski książki dmitrija W. Mitiurina 
pt. Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej.

Andrzej Buczyński, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski

na publikację złożyły się wywiady z absolwentami ii gimnazjum 
i liceum ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie 
z różnych lat powojennych – z ludźmi wybitnymi, którzy osiągnęli 
sukces, zdobyli prestiż i uznanie, nierzadko sławę. Książka doku-
mentuje wkład pedagogów i absolwentów Batorego we współcze-
sne, najnowsze dzieje polskiej nauki, kultury, życia umysłowego, 
a nawet religijnego, w kształtowanie postaw społecznych. 

Od wydawcy 

niniejsza książka jest rodzajem podróży po osobistych przeży-
ciach i doświadczeniach znanych absolwentów Batorego, którzy 
z okazji jubileuszu ich szkoły zechcieli podzielić się swymi wspo-
mnieniami z obecnymi uczniami szkoły. Zapisy tych międzypoko-
leniowych spotkań są również swoistą wędrówką po powojennej 
historii Polski.

Jerzy S. Majewski
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księgarniach...




