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 Dyrektor Instytutu Badawczego 
Dróg i Mostów przekazał do zbiorów 
Muzeum Historii Polski poglądową 
mapę wyprowadzenia wojsk rosyj-
skich z Polski w latach 1992-1993. 
We wrześniu 1993 r., zgodnie z po-
rozumieniami między rządami RP 
i Federacji Rosyjskiej, z Polski wyco-
fano ok. 56 tys. żołnierzy rosyjskich 
wraz z wyposażeniem, na 22 934 
wagonach kolejowych. Równolegle 
prowadzony był tranzyt 113 tys. żoł-
nierzy rosyjskich z byłej NRD. Woj-
ska sowieckie stacjonowały w Polsce 
w latach 1944-1993.

 Miasto przyznało dotacje w kwo-
cie 22,6 mln zł na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy 78 zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków oraz – 
po raz pierwszy – przy 50 obiektach 
znajdujących się w gminnej ewiden-
cji zabytków. Środki skierowane zo-
stały przede wszystkim na prace przy 
kamienicach i obiektach sakralnych 
wraz z wyposażeniem. 

 Ogłoszono wyniki trzeciej edycji 
Nagrody Brukalskich przyznawanej 
przez Stowarzyszenie Żoliborzan dla 
inwestorów najlepszych realizacji bu-
dowlanych przeprowadzonych z po-
szanowaniem atmosfery i charakte-
ru Żoliborza. Wśród nagrodzonych 
znalazły się m.in.: Muzeum Katyń-
skie, osiedle Żoliborz Artystyczny, 
renowacja „Szklanego Domu” przy 
ul. Mickiewicza 34/36 i dawnego 
Przedszkola Rodzin Wojskowych 
(ob. Zespół Szkół Specjalnych) przy 
ul. Czarnieckiego 49.

 Sezon 2018 w letniej strefie rekreacji 
dzielnicy Wisła otwarty! Od czerw-
ca do września będzie można cieszyć 
się bezpłatnymi atrakcjami i plenero-
wymi aktywnościami na plaży Ponia-
tówka, przy moście Poniatowskiego. 
Codziennie od godz. 10 do 22 można 
korzystać m.in. z boisk do piłki siat-
kowej, beach soccera i plażowej pił-
ki ręcznej, urządzeń siłowych, wziąć 
udział w turniejach, cyklicznych tre-
ningach, pokazach i konkursach spor-
towych, a na zakończenie odpocząć 
w strefie relaksu. 

Rekordy na Warszawskich Targach Książki!

Możliwość zakupienia nowości wydawniczych, spotkania ulubionych auto-
rów i uzyskania ich autografów, skorzystania z niedostępnych na co dzień 

promocji – to tylko niektóre z atrakcji największej warszawskiej imprezy targowej 
poświęconej książce. Warszawskie Targi Książki, które odbywały się w tym roku 
od 17 do 20 maja, już po raz piąty na Stadionie Narodowym, zgromadziły ponad 
83,5 tys. osób, czyli o 8 tys. więcej niż w ubiegłym roku! Swoją ofertę przedstawiło 
802 wystawców z 32 krajów, z czytelnikami spotkało się ponad 1000 twórców: 
autorów, tłumaczy i ilustratorów, a części targowo-sprzedażowej towarzyszyło 
1500 dodatkowych wydarzeń programowych: konferencji, debat, lekcji literatury 
i historii, atrakcji dla dzieci, konkursów, wystaw itd. Z zainteresowaniem spotkały 
się strefy tematyczne, m.in. fantastyczna, kultury górskiej i popkultury, a także 
Meet Point – wydarzenie adresowane do miłośników e-sportu i youtuberów. 

STOLICA także była obecna na WTK. Prócz najnowszych numerów mie-
sięcznika na naszym stoisku zaprezentowaliśmy wydawnictwa książkowe, 
w tym nowości: tytuł Znak nasz: Batory, z zapisem spotkań uczniów z wybit-
nymi absolwentami Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego w Warszawie, oraz 
książkę D.W. Mitiurina Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej 
(tłum. z języka rosyjskiego Walentyna Trzcińska) – opartą na nieprzebadanych 
dotąd przez polskich historyków źródłach z archiwów Moskwy, Petersburga 

i Homla, prezentującą nie-
znane fakty z życia namiest-
nika Królestwa Polskiego, 
Iwana Paskiewicza. Na sto-
isku STOLICY można się by-
ło spotkać z autorami, w tym 
z naszym gościem z Rosji, 
D.W. Mitiurinem, kupić na-
sze tytuły już niedostępne 
w księgarniach oraz archiwal-
ne numery STOLICY. 

Na stoisku STOLICY na Warszawskich Targach 
Książki 2018 nasi autorzy: Przenysław 
Śmiech i Jerzy S. Majewski
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 Na terenie dawnej Warszawskiej Wy-
twórni Wódek „Koneser” otwarto Mu-
zeum Polskiej Wódki – w budynku 
dawnej rektyfikacji, w którym niegdyś 
oczyszczano surową okowitę i uzyskiwa-
no z niej spirytus. 

 Startują pierwsze od 75 lat – czyli od 
powstania warszawskiej klasy żeglar-
skiej Omega – Regaty o Puchar Dziel-
nicy Wisła. Do zawodów staną wybitni 
polscy żeglarze, którzy 23 i 24 czerwca 
będą rywalizować na odcinku Wisły 
od mostu Świętokrzyskiego do mostu 
Gdańskiego. 

 Serwis mapa.um.warszawa.pl został 
uzupełniony o punkty z ogólnodostęp-
nymi toaletami. Mapa wskazuje blisko 
400 lokalizacji toalet wolnostojących 
i automatycznych, toalet w budynkach 
użyteczności publicznej oraz w lokalach 
gastronomicznych, które na mocy umo-
wy z Miastem udostępnią swoje toalety. 
Serwis uzupełniono o godziny otwarcia 
oraz informacje o dostępności toalet dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

 Biuro Stołecznego Konserwatora Za-
bytków ogłosiło konkurs na projekt po-
mnika Wojciecha Korfantego. Pomnik 
ma stanąć przed ogrodzeniem ogrodu 
botanicznego, po południowej stronie 
skrzyżowania Alej Ujazdowskich z ulicą 
Agrykola.  

 Zakończyła się pierwsza edycja Start- 
-up jumpu, czyli miejskiego projektu 
promującego przedsiębiorczą młodzież. 
W programie wzięło udział 350 uczniów 
z 27 szkół średnich. Ratusz planuje 
kontynuację projektu w kolejnym roku 
szkolnym, z systemem grantowym na 
realizację przez młodych ludzi prototy-
pów innowacji technicznych, kreatyw-
nych rozwiązań biznesowych czy prac 
z zakresu Smart City.

 Na uroczystej sesji Rady m.st. War-
szawy, 31 lipca br., tytuły Honorowego 
Obywatela Warszawy otrzymają: Anna 
Jakubowska, pseud. „Paulinka”, polska 
działaczka kombatancka i społeczno-
ściowa, uczestniczka Powstania War-
szawskiego, Janina Ochojska-Okońska, 
założycielka Polskiej Akcji Humanitar-
nej, Anna Przedpełska-Trzeciakowska, 
tłumaczka literatury amerykańskiej 
i angielskiej, oraz Wojciech Roszkow-
ski, ekonomista, autor publikacji z za-
kresu historii Polski XX w., profesor 
nauk humanistycznych, były poseł.

Sezam odnowiony
6 czerwca w Centrum Marszałkow-

ska odbyło się uroczyste reakty-
wowanie Sezamu. Otwarcie sklepu 
poprzedziło odsłonięcie tablicy we-
dług projektu grafika Andrzeja Pą-
gowskiego, upamiętniającej Witolda 
Rowickiego, dyrygenta, pierwszego 
po drugiej wojnie światowej dyrektora 
Filharmonii Narodowej i inicjatora jej 
odbudowy. Jego imieniem nazwano też 
pasaż na tyłach nowego obiektu Cen-
trum Marszałkowska. Wraz z kulto-
wym Sezamem do Centrum Marszałkowska wróciły charakterystyczne detale 
z oryginalnego dom towarowego. Wejście do sklepu zostało udekorowane odres-
taurowanymi płytkami ceramicznymi, natomiast na elewacji budynku zawisły 
dwa nowe neony Sezam, będące wiernymi kopiami reklam świetlnych z 1969 r. 
Oryginalne neony Sezam i Społem inwestor, BBI Development SA, przekazał 
w maju do Muzeum Neonów. 

Sezam zlokalizowany jest na poziomie -1 Centrum Marszałkowska i ponow-
nie zaprasza warszawiaków na zakupy – tym razem do wnętrz dostosowanych 
do współczesnych wymogów i parametrów technicznych. Kultowy, odrodzony 
i nowoczesny sklep spożywczy WSS Społem Śródmieście zajmuje 700 m2 i jest 
wyposażony w cztery stanowiska kasowe. W sąsiedztwie na dwóch poziomach 
o łącznej powierzchni 3400 m2 można zrobić zakupy m.in. w drogerii Natura, 
kwiaciarni Aga Flowers, salonie odzieżowym Eleganza, saloniku Inmedio, punk-
cie z akcesoriami AGD oraz salonie Orange. Jest restauracja i salon fryzjersko- 
-kosmetyczny. Z części handlowej można przejść do stacji metra Świętokrzy-
ska, Centrum Marszałkowska jest bowiem budynkiem zintegrowanym z me-
trem. Jedno z wyjść ze stacji zostało przeniesione z chodnika w podcień nowego 
obiektu. Centrum biurowo-handlowe u zbiegu Świętokrzyskiej i Marszałkow-
skiej, którego oficjalne otwarcie odbędzie się jesienią, powstało dzięki współpra-
cy inwestorskiej WSS Społem Śródmieście i BBI Development SA. Generalnym 
wykonawcą budynku była Korporacja Budowlana Doraco. Do Centrum Mar-
szałkowska – jego architektury i wkomponowania się w przestrzeń Warszawy – 
jeszcze powrócimy na łamach STOLICY. 

Od lewej: Bogusław 
Pieńkowski, ostatni 
dyrektor Sezamu przed 
rozbiórką, Ewa Grenda, 
prezes spółki Nowy Sezam, 
Michał Skotnicki, prezes 
BBI Development SA, Anna 
Tylkowska, prezes WSS 
Społem Śródmieście, Rafał 
Szczepański, wiceprezes 
BBI Development SA
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Co nam budują

Na	prawo	most,	na	lewo	most
W granicach administracyjnych Warszawy znajduje się obecnie dziesięć stałych przepraw przez Wisłę – dziesięć 
stałych mostów: osiem drogowych i dwa kolejowe. W ciągu blisko 30 lat samorządnej Warszawy wybudowano w stolicy 
Polski tylko trzy mosty: w 2000 r. most Świętokrzyski, w 2002 r. – Siekierkowski, w 2012 r. – Marii Skłodowskiej-Curie, 
zwany wcześniej Północnym, którego budowę przypominamy poniżej. W 2017 r. ruszyła realizacja dziewiątego mostu 
drogowego Warszawy – Południowego

Most Północny z zainstalowanymi dwoma przęsłami, 2011 r.
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Blisko dziewięć lat temu, latem 2009 r., rozpoczy-
naliśmy badania geotechniczne na potrzeby bu-
dowy mostu Północnego, który po zakończeniu 
prac nazwano mostem Marii Skłodowskiej-Cu-

rie. Kiedy prace ruszały, na środku rzeki stała już przycu-
mowana barka do badań podłoża gruntowego, przetrans-
portowana w poprzednich dniach ciężarówką z Gdańska 
do Warszawy. Zwodowano ją w Porcie Praskim i spławiono 
do miejsca, w którym miała być usytuowana jedna z podpór 
nurtowych. Geodeci precyzyjnie wyznaczyli miejsce badań, 
a obsługa zakotwiczyła pływającą jednostkę. Po przybiciu 
do barki rozpoczęliśmy wiercenia otworów badawczych – 
o głębokości 40 m, po dwa na każdej podporze. Jeden otwór 
wykonywany był przez cały dzień. 

Most Marii Skłodowskiej-Curie ma 795 m długości. 
Jego konstrukcję stanowi dźwigar o zmiennej wysokości, 
obejmujący 10 przęseł. Dominującym elementem kon-
strukcji jest 160-metrowe przęsło nurtowe i sąsiadujące 
z nim 110-metrowe przęsła boczne. Dwie podpory znaj-
dują się w nurcie rzeki.

Kiedy w lipcu 2009 r. prowadziłem badania, poziom 
wody w rzece był niski. Jej lustro znajdowało się na rzęd-
nej 2,80 m poniżej zera Wisły. Poziom wody w Wiśle 
w Warszawie mierzy się na wodowskazie praskim. Ze-
ro Wisły znajduje się na rzędnej 77,87 m n.p.m. Pomia-
ry te prowadzone są od początku XIX w. Najgroźniej-
sze powodzie odnotowano w latach 1813 i 1844. Stan 
wody w Wiśle sięgnął wtedy wysokości 808 i 863 cm. 

Most	Marii	Skłodowskiej-Curie		
(dawniej	Północny)	–	ze	wspomnień	geotechnika
Krzysztof	Traczyński
Jest najdalej na północ wysuniętą przeprawą w stolicy. Z danych Zarządu Dróg Miejskich 
w Warszawie wynika, że to czwarta pod względem przejazdów przeprawa drogowa 
w Warszawie. Most Marii Skłodowskiej-Curie – do 2011 r. nazywany mostem Północnym – 
został otwarty 21 stycznia 2013 r. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wiele pracy i badań 
trzeba było wykonać, by ta przeprawa mogła powstać

Most Marii Skłodowskiej-Curie (do 2011 Północny), 2013 r.
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W 1813 r. zalane zostały niżej położone dzielnice, ulice: 
Solec, Czerniakowska, Fabryczna, Przemysłowa i Dobra. 
W XX w. najwyższy poziom Wisła osiągnęła w 1960 r. – 
787 cm. Nad brzegiem Jeziorka Wilanowskiego stoi me-
talowy słupek z tabliczkami pokazującymi poziomy Wi-
sły w czasach największych powodzi. Najwyżej znajduje 
się tabliczka informująca o stanie rzeki właśnie w 1813 r. 
Tragiczna w skutkach była powódź w 1947 r. Wodowskaz 
praski pokazywał poziom wody na wysokości 760 cm. Jerzy 
Bossak nakręcił wtedy film Powódź – obraz został w 1947 r. 
nagrodzony Grand Prix na festiwalu w Cannes. 

Wysoka woda w Wiśle zatrzymała też budowę podpór 
nurtowych mostu Północnego. Kulminacyjna fala przeszła 
przez Warszawę w piątek 22 maja 2010 r. Poziom wody 
zbliżył się do wysokości 780 cm. Trzeba było ewakuować 

sprzęt ciężki i materiały. Zebrane wody Wisły naniosły 
muł, który przykrył wykonane elementy konstrukcji. Spo-
ro przeprowadzonych już prac uległo zniszczeniu. Tego 
roku przez miasto przelała się jeszcze druga fala kulmi-
nacyjna, niższa o 30 cm. Źródła podają, że powódź, która 
wystąpiła w Polsce w 2010 r., była największa od 160 lat! 
W Warszawie stan alarmowy ogłasza się, kiedy Wisła osią-
gnie wysokość 650 cm. 

Dziś poziom wody w rzece możemy odczytać na no-
wym elektronicznym wodowskazie ustawionym na bul-
warach wiślanych, nieopodal wylotu Karowej.

W lipcu 2009 r., kiedy realizowaliśmy pierwszy etap 
badań, dno Wisły znajdowało się na głębokości 3,4 m 
poniżej lustra wody. Na drugiej, wschodniej podporze, 

jeszcze płycej – 2,3 m. Szczególnie ciekawe 
były obserwacje poczynione w czasie badań 
podłoża gruntowego pod podporę zachodnią. 
Okazało się, że w jednym końcu jej lokalizacji 
(podpora ma 40 m szerokości), na głębokości 
7 m, kończą się warstwy piasków, a pod nimi 
występują iły. Po drugiej stronie piaski znaj-
dowały się jeszcze na głębokości 32 m.

Do badań powróciliśmy w grudniu tego 
samego roku, w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia. Firma prowadząca budowę w miej-
scu lokalizacji podpór mostowych wykona-

Badania geotechniczne w nurcie rzeki, towarzyszące budowie mostu Północnego, 2009 r.
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Budowa mostu Północnego, 2009 r.
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ła sztuczne wyspy. Obszar o wymiarach 15 x 43 m został 
otoczony stalową ścianką wbitą w dno rzeki. Wnętrze 
wypełniono piaskiem wymieszanym z pospółką. Ubity 
grunt stanowił nośne podłoże. Stojąc na brzegu, czekali-
śmy na transport. Był mróz, wiał silny, dokuczliwy wiatr. 
Już po zmroku wiertnica zamontowana na samochodzie 
marki Mercedes-Benz Unimog została przeniesiona dźwi-
giem z brzegu na barkę transportową, a z barki na wy-
spę. Na wyspy przetransportowany został też inny sprzęt 
specjalistyczny do prowadzenia badań. Przez kilka dni 
urządzenia „mieszkały” na rzece i możliwe było wykona-
nie badań, które pozwoliły zaprojektować pale do opar-
cia podpór mostu. Nadzorowaliśmy prace palownicy; pal 
miał się kończyć w warstwie iłów.

Sporo problemów projektowych napotkali budowni-
czowie na odcinku trasy dojazdowej Wisłostrady do mo-
stu. Praktycznie na całym tym fragmencie do głębokości 
9-10 m p.p.t. [pod poziomem terenu – red.] zalegały gruzy 
wyniesione z miasta po zakończeniu wojny. W 1945 r. war-
szawiacy musieli się uporać z 20 mln m3 gruzów. To tyle, 
ile mieści się w 740 dziesięciopiętrowych budynkach o wy-
miarach w podstawie 60 x 150 m! Odgruzowanie miasta 
było pierwszym zadaniem w ramach odbudowy stolicy. 
Na Starym Mieście uruchomiono kolejkę wąskotorową 
do wywożenia gruzu. Materiały ze zburzonego miasta 
miały być deponowane na tarasach wiślanych. Składowi-
ska urządzono od Młocin do Mokotowa. Gruz wysypy-

wano często wzdłuż skarpy warszawskiej. Wielką hałdę 
gruzu utworzono na Pradze – podczas budowy Stadionu 
Dziesięciolecia.

Grunty nasypowe nie sprawdzają się jako podłoże bu-
dowlane. Podczas realizacji trasy mostu Północnego trze-
ba było wzmocnić podłoże. Przez kilkanaście tygodni 
olbrzymie palownice pracowały nad wykonaniem żwiro-
wych kolumn. Ich łączna długość wynosiła blisko 68 km. 
Zaprojektowanych i wykonanych zostało ok. 6000 takich 
kolumn! 

Most Marii Skłodowskiej-Curie został oddany do użyt-
ku 24 marca 2012 r. 21 stycznia 2013 r. na przeprawę wje-
chał pierwszy tramwaj. Linia nr 2 połączyła Młociny 
z Tarchominem. W ubiegłym roku „dwójka” dotarła do 
Nowodworów. Podróż z Nowodworów do pętli na Mło-
cinach trwa 14 minut. Mieszkańcy wysuniętej na północ 
prawobrzeżnej części Warszawy zyskali szybki dostęp do 
stacji metra. W 2018 r. mija sześć lat od zakończenia bu-
dowy przeprawy.

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 wnucząt; gra w koszykówkę, jeździ na nartach, chodzi po górach,  
pasjonuje się geologią i historią Warszawy

Budowa mostu Północnego, widoczna barka ze środkowym przęsłem, 2011 r.
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Mińsk Maz.

Poznań

początek Zadania B

początek Zadania C

koniec Zadania C

Węzeł „Puławska” 

przyszły węzeł „Lubelska” 

początek Zadania A
Węzeł „Przyczółkowa” 

Węzeł „Ursynów Wschód” 

Węzeł „Ursynów Zachód” 

Węzeł „Wał Miedzeszyński” 

Węzeł „Patriotów” 

Most Południowy to jeden z elementów połu-
dniowej obwodnicy Warszawy. Inwestycja 
została podzielona na trzy zadania, oznaczo-
ne kolejnymi literami alfabetu: zadanie A 

zakłada budowę odcinka o długości ok. 4,6 km od węzła 
Puławska do węzła Przyczółkowa, zadanie B to realizacja 
odcinka o długości 6,5 km od węzła Przyczółkowa do węzła 
Wał Miedzeszyński, natomiast zadanie C obejmuje wyko-
nanie odcinka o długości 7,5 km od węzła Wał Miedze-
szyński do węzła Lubelska. Cała inwestycja – przygotowa-
nie dokumentacji, wykup gruntów i realizacja południowej 
obwodnicy Warszawy – pochłonie około 4,4 mld zł.

Most Południowy, który powstaje w ciągu trasy S2, bę-
dzie mieć długość ok. 1,5 km i 45,8 m szerokości. W obu 
kierunkach do dyspozycji kierowców zaplanowano po 
cztery pasy ruchu. Dodatkowo z obu stron zaprojekto-
wany został ciąg pieszo-rowerowy. Na potrzeby budowy 

w nurcie rzeki utworzono dwie sztuczne wyspy, umożli-
wiające wykonywanie podpór przyszłego mostu. – Każda 
z podpór posadowiona zostanie na palach wierconych do 
poziomu trzeciorzędowych iłów. Iły zalegają pod piaska-
mi leżącymi w dnie rzeki – tłumaczy dr inż. Krzysztof 
Traczyński, geotechnik [autor zamieszczonego na s. 6-9 
artykułu o moście Północnym – red.]. – Z piasków zbu-
dowane są też wiślane tarasy, przez które przebiegać będzie 
trasa mostowa. Piaski nie są dobrze zagęszczone i zosta-
ły wzmocnione prefabrykowanymi palami żelbetowymi 
wbijanymi w podłoże. Podpory na lewym brzegu rzeki już 
wykonano. 

Most będzie posadowiony na 2796 palach, do wybudo-
wania jest jeszcze ok. 300 pali. – Przy wznoszeniu mostu 
stosowana jest nowoczesna i rzadko wdrażana przy tego 
typu inwestycjach technologia MSS (Movable Scaffol-

Most	Południowy
Katarzyna	Radzimirska
Za nieco ponad dwa lata ma być gotowy most Południowy, powstający w ciągu drogi 
ekspresowej S2. To dziewiąty most drogowy i jednocześnie najdalej na południe 
wysunięta przeprawa przez Wisłę w Warszawie. Most połączy węzeł Przyczółkowa 
w Wilanowie z węzłem Wał Miedzeszyński w Wawrze. Przeprawa nie tylko usprawni 
komunikację w samej stolicy, ale także umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku 
Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Nic dziwnego, że na nowy most czekają 
z niecierpliwością zarówno warszawiacy, jak i kierowcy przejeżdżający przez Warszawę
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ding System) – tłumaczy Małgorzata Tarnowska, rzecz-
nik mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. – Polega ona na wykorzystaniu 
stacjonarnych deskowań, które połączone są z ruchomy-
mi elementami. Dzięki takiej konstrukcji szalunek mo-
że się przesuwać wzdłuż stawianego obiektu. Zasadniczą 
częścią tego urządzenia są dźwigary nośne. Mogą one być 
umieszczone w dwojaki sposób: pod obiektem, kiedy to 
deskowanie wysuwane jest spod ustroju i przemieszcza-
ne po belkach nośnych, lub też jeden dźwigar może być 
umieszczony nad wykonywanym ustrojem – wówczas de-
skowanie podwieszone do belki nośnej po zabetonowa-
niu otwiera się i przemieszcza na następną pozycję, która 
ma być betonowana. Przy zastosowaniu takiej technolo-
gii możemy wykonywać sekcjami kolejne przęsła ustroju 
nośnego. Dzięki wdrożeniu tej konstrukcji otrzymujemy 
m.in. powtarzalne segmenty, dokładność i ograniczenie 
kosztów. 

Rzecznik GDDKiA przyznaje, że sporym wyzwaniem 
dla budowniczych jest bardzo niski poziom wody w Wiśle, 
powodujący trudności przy wykonywaniu fundamentów 
podpór nurtowych mostu przez rzekę. Na razie jednak 
wykonawca radzi sobie z tym problemem. – Inwestycja 
ta, jako element obwodnicy, ma kluczowe znaczenie, po-
nieważ pozwala rozprowadzić ruch z autostrad i innych 
tras wlotowych po Warszawie, z ominięciem centrum – 
uważa Robert Chwiałkowski, członek komisji rewizyjnej 
SISKOM Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komuni-
kacji. – Mocną stroną tego projektu jest tunel pod Ursyno-
wem, który zminimalizuje oddziaływanie na środowisko 

i uciążliwości dla mieszkańców. Minusem jest to, że droga 
przecina w Wawrze Mazowiecki Park Krajobrazowy. In-
westycja może w znaczący sposób zmienić stosunki wodne 
na tym terenie. Chwiałkowski nie ukrywa, że ma pew-
ne obawy co do realizacji inwestycji. – Po wydaniu de-
cyzji środowiskowej zmieniły się normy hałasu. Projekt 
odbiega od zapisów w decyzji środowiskowej. Ewentual-
ne skargi mieszkańców mogą spowodować, że konieczne 
będzie wystąpienie o nowe pozwolenie na budowę, a to 
może znacząco opóźnić zakończenie inwestycji – dodaje 
Chwiałkowski.

Zgodnie z harmonogramem inwestycja powinna zostać 
zakończona w sierpniu 2020 r.
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Prace na budowie mostu Południowego, 2018 r. (powyżej i poniżej)
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Warszawa z góry, czyli plac Saski z dominującą bryłą soboru św. Aleksandra Newskiego (powyżej) oraz Krakowskie Przedmieście i prostopadła doń ulica Karowa (poniżej), z założonym 
na planie centralnym budynkiem panoramy Golgota po lewej oraz obsadzonym drzewami „ślimakiem” po prawej stronie, lata pierwszej wojny światowej



13

  nr 6/2018

1918-2018 

DROGI	DO	NIePODLeGŁOŚCI

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

Odpowiedź na powyższe pytanie odnajdujemy 
na wystawie plenerowej zdjęć z kolekcji Ro-
berta Marcinkowskiego na skwerze im. ks. Ja-
na Twardowskiego. Ekspozycję można oglą-

dać do końca lipca. Wystawa Miasto z góry. Warszawa 
w przeddzień niepodległości składa się z reprodukcji zdjęć 
wykonanych przez niemieckich lotników wojskowych oraz 
warszawskich pocztówek tamtego okresu. Ukazują one ob-
raz miasta, którego już nie ma. Na zdjęciach zobaczymy Pa-
łac Saski, budynek panoramy Golgota, czyli rotundę przy 
Karowej, która dziś sąsiadowałaby z Domem Spotkań z Hi-
storią, czy tor wyścigów konnych wzdłuż ulicy Polnej – od 
ronda Mokotowskiego (obecnie plac Unii Lubelskiej) do 
Nowowiejskiej. Widzimy Warszawę carską, której symbo-
lem był sobór św. Aleksandra Newskiego, olbrzymia bu-
dowla, zajmująca przestrzeń placu Saskiego. Całe miasto 
sto lat temu było w przybliżeniu wielkości obecnego Śród-
mieścia, jako że narzucone po powstaniu listopadowym 
ograniczenia budowlane skutecznie zahamowały rozwój 
miasta. Po 1831 r. wdrożono w życie jedną z wielu popo-
wstaniowych represji – przekształcenie Warszawy w twier-
dzę. Głównym punktem twierdzy stała się cytadela, pod 
której budowę rozebrano właściwie cały dawny magnacki 
Żoliborz. Konsekwencją ufortyfikowania miasta było wy-
znaczenie esplanady – niezabudowanego i niezarośniętego 
wyższą roślinnością szerokiego pasa wokół Warszawy – na 
potrzeby swobodnego ostrzału artyleryjskiego. Skutkiem 
tej decyzji było zamknięcie prężnie rozwijającego się mia-
sta w tych samych granicach na bez mała sto lat. O ile na 
początku nie brakowało terenów budowlanych i Warsza-
wa mogła się rozrastać, o tyle w przededniu pierwszej woj-
ny światowej zaczynała się już ona w tym pierścieniu dusić. 

Obok fotografii przestawiających miasto zobaczymy zdję-
cia zwiadowcze, a na nich obiekty o znaczeniu strategicz-
nym, jak mosty, dworce kolejowe, elektrownie, gazownie, 
filtry, a także forty zlokalizowane na przedmieściach. War-
to zwrócić uwagę, że współcześnie forty są zwykle otoczo-
ne budynkami, jednak sto lat temu przestrzeń wokół nich 
pozostawała pusta. Jedno ze zdjęć przedstawia okolicę fortu 
Sokolnickiego, sąsiadującego dziś z placem Wilsona – wów-
czas zupełnie niezagospodarowanym. Dziś fort znajduje się 
w obrębie parku Żeromskiego, a wokół placu Wilsona jesz-
cze przed wojną stanęły eleganckie kamienice.

Fotografie z wystawy mają szczególną wartość histo-
ryczną, a niektóre z nich, przede wszystkim te wykona-
ne z niewielkiej wysokości, mogą nam powiedzieć o daw-
nej stolicy więcej niż kilkaset zdjęć naziemnych. – Jeżeli 
zdjęcie zostało zrobione z niskiego pułapu – mówi Ro-
bert Marcinkowski, kurator wystawy – można zobaczyć, 
czy z danej kamienicy wystawały wykusze, czy liczyła ona 
pięć czy sześć pięter, czy miała balkony w dwóch liniach, 
czy w jednej. Co prawda, nie jesteśmy w stanie odtwo-
rzyć architektonicznych detali, ale takie zdjęcia dają nam 
ich pewien zarys. Możemy dowiedzieć się, jak wyglądały 
budynki, czy między kamienicami stała fabryka, czy ma-
łe drewniane domy. To są informacje, których nie da się 
przecenić. Do tej pory ich nie mieliśmy.

Ekspozycja Miasto z góry. Warszawa w przeddzień niepodległości została 
opatrzona opisami i komentarzami kuratora Roberta Marcinkowskiego. 

Współorganizatorami wystawy są Miasto st. Warszawa, Dom Spotkań 
z Historią oraz miesięcznik STOLICA. Wystawę można oglądać na skwerze 

im. ks. Jana Twardowskiego przy Krakowskim Przedmieściu do 30 lipca 

Jak	wyglądała	Warszawa	sto	lat	temu?
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Pierwszy wzlot Wilbura Wrighta na maszynie Flyer, 1903 r.

Pokazy balonów na gorące powietrze, a później wy-
pełnionych gazem, jeszcze w połowie XIX w. sta-
nowiły wielką atrakcję dla gawiedzi, ale apetyty 
wynalazców sięgały znacznie dalej. Po opanowa-

niu technologii balonów sterowanych (sterowców) kolejnym 
krokiem było skonstruowanie machiny latającej cięższej od 
powietrza. Z bezzałogowymi szybowcami poszło stosunko-
wo łatwo, trudniej zaś z konstrukcjami, których obciążenie 
stanowił pilot. Jednak już przed 1900 r. bardzo udane lotnie 
załogowe powstawały zarówno za granicą (pierwszy lot Ot-
tona Lilienthala, 1891), jak i na ziemiach polskich (pierwszy 
lot Czesława Tańskiego, 1896). Na przeszkodzie zbudowa-

nia aparatu silnikowego stał brak odpowiednio wydajnego 
i lekkiego motoru, choć podejmowano próby nawet z opa-
słymi machinami parowymi!

Przełomem stało się opracowanie znacznie lżejszych 
silników benzynowych, choć wykorzystać można było 
tylko te o najmniejszej wadze, a więc i śmiesznie słabe, 
jedno- czy najwyżej dwucylindrowe. Od schyłku XIX w. 
w Europie i USA trwał już wyścig konstruktorów aero-
planów, wygrany – jak wiadomo – przez Amerykanów, 
braci Wilbura i Orville’a Wright, z których pierwszy do-
konał w 1903 r. udanego lotu – a właściwie skoku – dwu-
płatowcem ich własnej konstrukcji. W Europie pierwsze 

Latające	diabły,		
czyli	pionierzy	polskich	skrzydeł
Jarosław	Zieliński
Jak uważano przez wieki, człowiek mógł unieść się za życia w niebiosa tylko za sprawą 
diabelskich sztuczek, czego dowodem był żałosny finał przygód imć pana Twardowskiego. 
Już wszakże w epoce oświecenia, a konkretnie od 1784 r., bezczelni Polacy, zaledwie 
rok po inauguracyjnym locie Francuzów, braci Montgolfier – za nic mając karę boską – 
„puszczali się na bani”, czyli balonem, w przestworza
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Kalendarium
Warszawa w czerwcu 1918 r.

1 czerwca
 Rozpoczęła się dwudniowa sesja Związku Miast Króle-

stwa Polskiego, utworzonego w końcu 1917 r. z inicjatywy 
mecenasa Adolfa Suligowskiego. Do Związku przyjęto 
sześć nowych miast, co powiększyło liczbę zrzeszonych 
do 55. Ustanowiono lustratorów miejskich, związkowe 
Biuro Higieniczno-Techniczne, system opodatkowania, re-
jestr strat wojennych oraz rejestr strajków pracowników 
miejskich.
 W urzędach pocztowych sterty korespondencji czekały 

na dostarczenie adresatom. Wobec strajku listonoszy dorę-
czaniem listów obarczona została milicja.
 W kamienicy Baryczków w Rynku Starego Miasta otwar-

to wystawę 150 lat malarstwa polskiego w szkicach, 1750- 
-1900, obejmującą dzieła ze słynnej ówcześnie kolekcji Do-
minika Witke-Jeżewskiego. Dochód przeznaczono na 
rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości. 

2 czerwca
 Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych przekazało 

magistratowi mocno zrujnowany pałac Mostowskich. Bu-
dynek świecił pustkami; zaledwie kilkanaście pokoi było 
zajętych przez „pogotowie mieszkaniowe” oraz na miesz-
kania urzędników niemieckich. Zarząd miejski zaplanował 
wykonanie remontu i przeznaczenie gmachu na szpital. 
 Rozpoczęto sprzedawanie mydła „monopolowego”, któ-

rego produkcję i sprzedaż otrzymało na wyłączność Towa-
rzystwo Przemysłu Mydlarskiego, powołane przez firmy 
Fr. Puls oraz Werner. Mydło, zawierające cztery procent 
tłuszczu, wprowadzono do obrotu po osiem marek za funt, 
bez ograniczeń ilościowych przy zakupie, jednakże do każ-
dego pół funta nabywca był zobowiązany zakupić dodat-
kowo dwie paczki „pralnika”, czyli proszku mydlanego. 
 Ulicami przeszły tradycyjne procesje Bożego Ciała.

3 czerwca
 Zebrani na konferencji międzysojuszniczej w Wersalu 

premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch ogłosili: 
„Utworzenie Polski zjednoczonej i niepodległej, z dostę-
pem do morza, stanowi jeden z warunków pokoju trwałego 
i sprawiedliwego oraz przywrócenia panowania prawa 
w Europie”. Sekretarz stanu USA Robert Lansing powie-
dział, że USA przyłączają się do oświadczenia. Informacja 
ta nie dotarła do mieszkańców Warszawy nie tylko ze 
względu na okupacyjną, niemiecką cenzurę, ale też z powo-
du trwającego od połowy maja strajku drukarzy. Poza 
„Dziennikiem Wspólnym” w Warszawie aż do 15 czerwca 
nie ukazywały się żadne gazety chrześcijańskie. Strajk nie 
objął gazet żydowskich oraz urzędowych niemieckich.

ka
le

nd
ar

iu
m

 w
ar

sz
aw

sk
ie

 c
ze

rw
ie

c 
19

18

Próby Czesława Tańskiego z lotnią i latawcem, l. 1895-1896

„susy” machin latających miały miejsce dopiero trzy lata 
później. W 1906 r. w Paryżu na chwilę wzbił się na wyso-
kość 70 cm (!) Brazylijczyk Alberto Santos-Dumont, ale 
później było już tylko lepiej i w ciągu trzech kolejnych lat 
samoloty budowali i oblatywali liczni entuzjaści – Fran-
cuzi: Louis Blériot, Henri i Maurice Farman, Leon Déla-
grange, Armand Deperdussin, Hubert Latham oraz Char-
les i Gabriel Voisin, Amerykanin Glenn Curtiss, Niemiec 
Edmund Rumpler i inni. Pilotami zostawali ludzie rozma-
itych profesji i pasji – mechanicy, automobiliści, kolarze, 
kawalerzyści, artyści malarze. Także hrabiowie. W niezli-
czonych zawodach i mitingach co rusz poprawiano rekor-
dy świata w kategorii prędkości, czasu, wysokości i zasięgu 
lotu, od 1909 r. znacząc szlak podboju przestworzy coraz 
liczniejszymi śmiertelnymi kraksami. Postęp w techni-
ce był jednak błyskawiczny, szczególnie w konstrukcjach 
silników, przy czym obok lekkich silników rotacyjnych 
(z wirującymi wokół osi śmigła cylindrami) wprowadzo-
no do użytku znacznie cięższe, ale o wiele mocniejsze sil-
niki rzędowe chłodzone wodą – spektakularne osiągnięcie 
przemysłu samochodowego w Niemczech. W ciągu kilku 
lat śmiertelnie niebezpieczne latające „etażerki”, sklecone 
z drewnianych listew, płótna, papieru i strun fortepiano-
wych, zaczęły przypominać współczesne samoloty. 

Les diables polonaises
Zagranicznym sukcesom pilnie przyglądali się polscy inży-
nierowie i technicy, a i niejeden z paniczów zaczął marzyć 
o lataniu. W 1910 r. aż siedmiu rodaków rozpoczęło kursy 
pilotażu we Francji. Byli to m.in. Adam Haber-Włyński, 
Michał Scipio del Campo i Włodzimierz Mazurkiewicz. 
Ten trzeci już w 1912 r. walczył jako pilot lotnictwa Buł-
garii w pierwszej wojnie bałkańskiej, a kilka miesięcy póź-
niej został szefem kursów pilotażu w… Chinach! W Austrii 
w 1910 r. uzyskał dyplom Adolf Warchałowski – wkrót-
ce konstruktor lotniczy i rekordzista w kategorii pokazo-
wych lotów z kilkoma pasażerami. Wielu innych szkoliło 
się w Rosji, jak Jan Nagórski, który 21 sierpnia 1914 r. zasły-
nął pierwszym w historii lotem nad Arktyką – wodnopła-
towcem Farman MF 11. Jego udziałem stało się oblatanie 
kilku tysięcy maszyn; w powietrzu zaliczył 10 tys. godzin! 
17 września 1916 r. wykonał pierwszą w historii figurę akro-
bacyjną – pętlę – na wodnosamolocie. W czasach, w któ-
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rych Polska nie istniała na mapie Europy, 
dwóch absolwentów francuskiej szkoły 
pilotażu, oficerów w służbie Rosji – Bro-
nisław Matyjewicz-Maciejewicz i Grze-
gorz Piotrowski – mimo protestów go-
spodarzy wymusiło wpisanie w patencie 
narodowości: Polonaise. Bronisław nie 
zdawał sobie wówczas sprawy, że stał się 
pierwszym na świecie Polakiem, który 
został umieszczony w rejestrze między-
narodowym – z datą 1 lipca 1910 r. i nu-
merem 152. 

Przez krótki czas, w latach 1910- 
-1911, na Polu Mokotowskim funk-
cjonowała szkoła pilotów prowadzona 
przez Warszawskie Towarzystwo Lot-
nicze Awiata. W ciągu niewielu mie-
sięcy zdążono wyszkolić dziewięcio-
ro pilotów, w tym czterech rosyjskich 
oficerów i pierwszą „latającą” Polkę – 
popularną aktorkę Mary Mrozińską. 
Szkoła wydawała dyplomy zgodne z re-
gułami Międzynarodowej Federacji 
Lotniczej, a jej pierwszym szefem pilo-
tażu był Henryk Segno. 

Na prowizorycznie urządzonym lot-
nisku odbywały się od 1909 r. pokazy 
wzlotów aeroplanów, zrazu wyłącznie 
w wykonaniu pilotów francuskich. 
Początki nie były obiecujące, ponie-
waż starty na maszynach typu Voisin 
i Blériot albo w ogóle nie dochodziły do 
skutku, albo kończyły się krótkotrwa-
łymi skokami. Zmienną passę przeła-
mał w czerwcu 1910 r. Sergiusz Utocz-
kin przybyły z Rosji. Nie dość, że za 

Michał Scipio del Campo i jego Hanriot Dragonfly 
Monoplane, Moskwa, 2. poł. 1910 r.

Farman Jana Nagórskiego w Arktyce, 1914 r.
Adolf Warchałowski i jego samolot typ II po locie na trasie Wiener Neustadt — Wiedeń, 1910 r.
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 Żydowska gazeta „Hajnt” donosiła, że na placu Żelaznej 
Bramy w firmie Boboli władze wykryły i skonfiskowały 
„kolosalne zapasy różnej manufaktury”, duże ilości pieprzu, 
mąki, oleju jadalnego oraz nafty, 40 tys. rubli w złocie 
i znaczne kwoty w monetach srebrnych. Właścicieli ukry-
tych zapasów aresztowano. 

4 czerwca
 Brak prasy codziennej mocno uderzył w warszawskie 

teatry. Publiczność była zdezorientowana. Programy te-
atralne nie były publikowane, nie drukowano też afi-
szów teatralnych. Rozwijała się za to poczta pantoflowa. 
Ludzie informowali się wzajemnie o przedstawieniach. 
Straty finansowe teatrów były dotkliwe. 
 Janina Korolewicz-Waydowa przedłużyła swój dyrek-

torski kontrakt na prowadzenie Opery Warszawskiej. 

5 czerwca
W Teatrze Małym premiera Kładki Francisa de Croisseta 
w reżyserii Karola Borowskiego.

6 czerwca
W setną rocznicę śmierci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 
w udekorowanej sali ratusza odbyła się uroczysta sesja rady 
miejskiej, podczas której przyjęto wniosek o zmianie na-
zwy placu Zielonego na plac J.H. Dąbrowskiego. W obec-
ności tłumów dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
na ścianie ratusza, w katedrze zaś miało miejsce uroczyste 
nabożeństwo w intencji spokoju duszy generała. W niektó-
rych kościołach odegrano na organach Jeszcze Polska nie 
zginęła, do muzyki dołączył chóralny śpiew zgromadzo-
nych. Mazurka Dąbrowskiego określano ówcześnie jeszcze 
jako „pamiętną pieśń legionów”. 

7 czerwca
 Do tego dnia, od 25 maja, sześciu ofiarnych milicjantów 

przewiozło do warszawskich szpitali 390 zakaźnie chorych, 
przeważnie na tyfus. Funkcjonariusze ci byli jedynymi 
ochotnikami wyłonionymi po apelu rozpowszechnionym 
we wszystkich 26 komisariatach. 
 Premiera Żydów Józefa Korzeniowskiego w Teatrze 

Praskim.

8 czerwca
 Zakończył się strajk miejskich służb sanitarnych. 
 Wobec niezatwierdzenia przez radę miejską kredytu 

300 tys. marek polskich na program walki z gruźlicą u dzie-
ci zarząd m.st. Warszawy uchwalił wystąpienie do rady 
o doraźne wyasygnowanie 100 tys. marek, które umożliwi-
łyby natychmiastowe rozpoczęcie niezbędnych działań ra-
towniczych. Jednocześnie magistrat wystąpił do rady o ze-
zwolenie na urządzenie szpitala gruźliczego dla dzieci 
w siedzibie przytułku przy ul. Dzielnej 67. 
 Przy ul. Mazowieckiej 8 uruchomiono jadłodajnię dla 

literatów i dziennikarzy.
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pierwszym razem latał aż 34 minuty, to jeszcze później 
woził pasażerów – tyle że za niebagatelną opłatą 100 rubli. 
Pierwszym Polakiem występującym w Dniach Awiacyj-
nych na Polu Mokotowskim był w tym samym roku Sta-
nisław Supniewski, który nawet nie miał jeszcze patentu 
pilota. Nikt go zresztą o dyplom nie pytał, choć pokazy 
były równie niebezpieczne dla pilotów i maszyn, jak i dla 
publiczności. Śmiertelność nawet wśród bardziej doświad-
czonych absolwentów pilotażu szacowano ówcześnie na 
20 procent! Pierwszymi Polakami, którzy zginęli – 1 ma-
ja 1911 r., podczas lądowania w Sewastopolu – byli bracia 
Bronisław (w tym czasie instruktor pilotażu) i Stanisław 
Matyjewicz-Maciejewicz (leciał jako pasażer). 28 marca 
1913 r. śmierć w katastrofie poniósł Aleksander Pertow-
ski, szkolący się w Warszawie w rosyjskiej Wojennej Szkole 
Awiacyjnej. 

Piloci Awiaty mieli wydany przez władze rosyjskie za-
kaz lotów nad Warszawą, ale szybko złamał go Michał Sci-
pio del Campo, drugi w kolejności szef Szkoły Pilotów, 
w ramach propagandowych lotów. Zdobył w tej kategorii 
palmę pierwszeństwa i niebywałą popularność wśród pu-
bliczności. Wcześniej i później z powodzeniem uczestni-
czył w wielu zagranicznych pokazach, rajdach i konkur-
sach. 26 września 1911 r. próbował przelecieć samolotem 
typu Farman VII z Warszawy do Petersburga, ale maszyna 
rozbiła się pod Ostrowią Mazowiecką. Sukcesem zakoń-
czył się natomiast jego późniejszy przelot z Petersburga do 
Moskwy. Podczas gdy wielu innych pilotów traciło życie 
w kraksach lub podczas działań wojennych, hrabia Scipio 
del Campo przeżył obie wojny i zmarł w Polsce w 1984 r., 
w pięknym wieku 97 lat. 

W 1914 r. Adam Haber-Włyński wykonywał w wyższej 
szkole pilotażu pod Paryżem akrobacje powietrzne w taki 
sposób, że Francuzi nazwali go Le Diable. Był także ob-
latywaczem i szkoleniowcem w moskiewskiej wytwórni 
lotniczej Dux. Zginął w katastrofie lotniczej, ale „dopie-
ro” w 1922 r.

Czesław Tański i samolot Łątka przed hangarem Awiaty, 1911 r.
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Nasi budują aeroplany
Pierwszeństwo wśród Polaków w kategorii konstrukcji lot-
niczych należy się wzmiankowanemu już wcześniej Adol-
fowi Warchałowskiemu, który powrócił w 1910 r. z Fran-
cji wraz z samolotem Farman, zmodyfikował jego plany i 
rozpoczął w wiedeńskich zakładach Autoplan produkcję 
seryjną. W ciągu roku zbudował łącznie 15 maszyn w 10 (!) 
wersjach, stosując coraz to inne silniki i ich osłony, usterze-
nie i płaty. W roku 1912 Polak skonstruował równie udany 
wodnopłat, po czym nieoczekiwanie wycofał się z branży. 

W 1909 r. genialny wynalazca Stefan Drzewiecki opa-
tentował płaty w układzie kaczki (dwie pary, z przednią 
krótszą od tylnej), a jesienią 1912 r. w paryskiej firmie 
Ratmanoff została ukończona budowa prototypu takie-
go samolotu jego projektu, nazwanego Canard (Kaczka). 
Aeroplan wystawiono na międzynarodowym Salonie Lot-
niczym w Paryżu. Maszynę, oblataną wiosną 1913 r., cha-
rakteryzowała doskonała stabilność podłużna, ale piloci 
latali nią niechętnie z uwagi na nietypowy system sterowa-
nia. Kłopoty z silnikiem spowodowały przerwanie prób. 

Canard Stefana Drzewieckiego na wystawie paryskiej, 1912 r.

Czesław Zbierański i jego samolot 
przed hangarami Awiaty, 1911 r.

Breguet XIVA2 z 59 Eskadry Kraków- 
-Rakowice, sierpień 1919 r.
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  „Dziennik Wspólny” zapowiedział powrót do Warszawy 
pierwszego dyrektora Teatru Polskiego Arnolda Szyfmana 
po trzech latach nieobecności (władze rosyjskie internowa-
ły go w 1915 jako obywatela Austro-Węgier).

9 czerwca
 Społeczny komitet zorganizował pod hasłem Ratujmy 

dzieci kwestę we wszystkich kościołach, a w Ogrodzie Sa-
skim – zabawę, loterię fantową i seans kinowy. Na ulicach 
społecznie pracujące panie prowadziły sprzedaż kwiatów 
ofiarowanych przez właścicieli ziemskich i posiadaczy 
ogrodów. 
 Dziennikarze pozbawieni możliwości publikowania z ra-

cji strajku drukarzy zorganizowali Dzień Prasy. W tym 
dniu, poza kolejnym numerem „Dziennika Wspólnego”, 
ukazała się jednodniówka „Oset”. Inną atrakcją była spe-
cjalna edycja „Dziennika Żywego”, polegająca na deklama-
cji tekstów, które nie mogły zostać wydrukowane. Bene-
dykt Hertz, jeden z prezenterów, wygłosił tekst bajki dla 
dzieci. Spektakl stanowił część programu kabaretu artystycz-
no-literackiego pt. Życie dziennikarskie i odbył się w domu 
Związku Pracowników Handlowych przy ul. Siennej 16. 
Dochód miał zasilić kasę związkową dziennikarzy.
 W pobliżu przystanku Golędzinów Kolei Nadwiślańskiej 

i mostu kolejowego milicjanci znaleźli odrąbane nogi i ręce 
należące – jak wynikało z oględzin – do dziewczyny w wie-
ku 16-18 lat, pochodzącej z „lepszej sfery”, jak uznano po 
dobrze utrzymanych dłoniach. Szczątki prawdopodobnie 
wyrzucono z pociągu jadącego po wale. 
 Odbył się popis prywatnej szkoły dramatycznej Jadwigi 

Hryniewickiej.

10 czerwca
  Do władz zaczęły napływać pierwsze listy osób zakwali-

fikowanych do uczestnictwa w pożyczce przymusowej 
miejskiej zaciągniętej przez zarząd miasta. Na listach zna-
lazły się osoby posiadające majątek przekraczający 75 tys. 
marek.
 Urząd Zdrowia Publicznego wydał odezwę do ludności 

miasta, aby ta energicznie tępiła muchy, które roznoszą 
zarazki.

11 czerwca 
„Dziennik Wspólny” donosił, że przy zarządzie miejskim 
została utworzona komisja ławnicza do rozpatrywania 
spraw specjalnych w obrębie przedmieść przyłączonych do 
Warszawy w 1916 r. Ławnicy podjęli na pierwszym zebra-
niu uchwałę o konieczności utworzenia przy magistracie 
stałej komisji do spraw przedmieść. 

12 czerwca 
Trzytygodniowy strajk służby hotelowej zakończył się nie-
powodzeniem. Pracownicy wrócili do pracy, a ich żądania 
nie zostały uwzględnione. 
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Drugi, ulepszony prototyp rozbił się w roku następnym, 
a wybuch wojny wkrótce przerwał dalsze prace. 

Warszawskie Towarzystwo Lotnicze Awiata zostało 
założone w maju 1910 r. przez przemysłowca, księcia Sta-
nisława Sebastiana Lubomirskiego. Na potrzeby szkoły 
pilotów zakupił on siedem maszyn typu Blériot, Farman 
i Rumpler Taube. Poza szkoleniem pilotów firma zajmo-
wała się produkcją samolotów licencyjnych. Już jesienią 
1910 r. sprzedała carskiej marynarce wojennej dwie ma-
szyny, jednak jeszcze nie własnej produkcji. Między kwiet-
niem a listopadem 1911 r. w warsztatach Awiaty wykona-
no jeden aeroplan typu Blériot na podstawie oryginalnej 
dokumentacji oraz trzy zmodyfikowane maszyny typu 
Farman-Awiata w oparciu o licencję niemieckiej firmy 
Aviatic. Towarzystwo oferowało rosyjskiemu lotnictwu 
także niemieckie jednopłaty typu Etrich Taube, które 
wraz z pozostałymi typami maszyn zaprezentowało na 
I Wszechrosyjskiej Wystawie Aeronautycznej. 

Samoloty Awiaty nie były pierwszymi zbudowanymi 
przez Polaków w Warszawie. Wyprzedził je o kilka miesię-
cy aeroplan skonstruowany przez Czesława Zbierańskiego, 
wprawdzie absolwenta kursów pilotażu na Polu Mokotow-
skim, ale zupełnego ignoranta w dziedzinie techniki lot-
niczej. Pierwsze doświadczenia zdobył on podczas zagra-
nicznej podróży – kopiując ołówkiem szczegóły rozwiązań 
oglądanych maszyn. Amator, wspierany przez fabrykan-
ta lamp Edwarda Krzemińskiego i z pomocą Stanisława 
Cywińskiego, budował w hangarze Awiaty dwupłatowiec 
wzorowany na farmanach. Ukończył go wczesną jesienią 
1910 r. Samolot został oblatany przez Michała Scipio del 
Campo i wykazał się znakomitymi właściwościami pilota-
żowymi. Z nie do końca jasnych powodów kierownictwo 
Awiaty postanowiło pozbyć się uzdolnionego konkurenta 
i tylko dzięki fikcyjnemu zakupowi aeroplanu przez led-
wie znanego Zbierańskiemu rosyjskiego oficera maszyna 
mogła pozostać w hangarze. Później samolot – podarowa-
ny lotniczej organizacji politechniki we Lwowie – przywę-
drował do Krakowa, gdzie uległ zniszczeniu na początku 
Wielkiej Wojny. 

W hangarach Awiaty maszynę silnikową próbował zbu-
dować także konstruktor szybowców Czesław Tański, 
ale jego samolot Łątka, wzorowany na momoplanie Blériot 
X, który został ukończony jesienią 1911 r., nie zdołał ode-
rwać się od ziemi ze względu na zbyt dużą masę. 

Towarzystwo Awiata utraciło w styczniu 1912 r. kon-
cesję na prowadzenie działalności, a kilka miesięcy póź-
niej lotnisko i warsztaty przejęła armia rosyjska, zamy-
kając w ten sposób pierwszy polski rozdział w historii 
lotnictwa. 

Nasi walczą w powietrzu
Dwa lata po doświadczeniach Włodzimierza Mazurkiewi-
cza na wojnie bałkańskiej wybuchła Wielka Wojna, nazwa-
na później pierwszą światową. Dziesiątki polskich lotników 
znalazły się w siłach zbrojnych zwaśnionych mocarstw roz-
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Samoloty Stefana Steca: Hansa-Brandenburg D-I z osobistym godłem i Fokker E-V nr 165-18 z przepisowymi szachownicami

Mieczysław Garsztka zestrzelił na froncie zachodnim cztery samoloty myśliwskie i dwa bombowce

został dowódcą eskadry wodnosamolotów przydzielonych 
do statku macierzystego Orlica. Zestrzelony podczas jedne-
go z patroli, został przez pomyłkę uznany za zmarłego (mi-
mo wyłowienia z morza przez okręt podwodny). Zupełnie 
zapomniany, przeżył następną wojnę w Polsce, a cała sprawa 
wyjaśniła się dopiero w 1955 r. 

Pochodzący z Odessy Antoni Mroczkowski niewąt-
pliwie zasłużył na tytuł asa. Swój szlak chwały rozpoczął 
dość spektakularnie na początku 1915 r., kiedy samolo-
ty na froncie wschodnim jeszcze rzadko latały uzbrojone. 
Z tego powodu Mroczkowski na farmanie zestrzelił ob-
serwacyjnego albatrosa z użyciem osobistego rewolweru 
nagant! Nieco później sam został zestrzelony – i to omył-
kowo przez własną artylerię – ale potem, latając już na 
klasycznych myśliwcach, zaliczył jeszcze osiem zwycięstw 
powietrznych, a dwa kolejne już w Wojsku Polskim, pod-
czas wojny z bolszewikami. 

Wiktor Komorowski był obserwatorem-fotografem, 
a następnie pilotem myśliwskim i w tym charakterze 
zestrzelił pięć maszyn wroga. Po czerwonym przewro-
cie w Rosji dwukrotnie uciekł z bolszewickiej niewoli 
i w 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. 

W niemieckim lotnictwie walczył Mieczysław Garszt-
ka. Piechur, po trzech latach służby frontowej przekwa-
lifikował się na lotnika i jako pilot samolotu typu Alba-
tros D-V, a następnie doskonałego myśliwca Fokker D-VII 
w 31 Eskadrze Myśliwskiej (Jasta 31) rozpoczął loty opera-
cyjne dopiero w czerwcu 1918 r. Mimo tak późnego „star-
tu” zdążył zestrzelić na froncie zachodnim cztery samolo-
ty myśliwskie oraz dwa bombowce. Sam został zestrzelony 
2 października i już do swej jednostki nie powrócił. Zało-

biorowych, co oznaczało, że musieli stanąć do bratobójczej 
walki. Przypuszczalnie nie doszło do pojedynku powietrz-
nego Polaków, bardzo wielu z nich zginęło natomiast z rę-
ki wrogich pilotów, inni padli ofiarą ostrzału z ziemi albo 
po prostu w wypadkach lotniczych. Doświadczenie wielu 
z nich zdobyte przed wojną pozwoliło zajmować im wy-
sokie stanowiska w eskadrach czy pułkach. Najwięcej Po-
laków latało w lotnictwie carskiej Rosji. Wspomniany Jan 
Nagórski służył w lotnictwie morskim i pod koniec 1915 r. 
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13 czerwca
 Minister zdrowia publicznego, opieki społecznej i ochrony 

pracy dr Witold Chodźko poinformował, że ministerstwo 
otrzymało fundusz wysokości 9 mln marek na zorganizowa-
nie państwowej opieki nad matką i dzieckiem. 

 Premiera Thermidora Victoriena Sardou w Teatrze 
Polskim. 
 Zmarł Bolesław Leszczyński, jeden z największych aktorów 

warszawskiego teatru „epoki gwiazd”.

14 czerwca 
 Franciszka Jana Pułaskiego mianowano marszałkiem Rady 

Stanu Królestwa Polskiego.
 W 18. – ostatnim – numerze żegnał się z czytelnikami 

„Dziennik Wspólny”, informacyjny biuletyn wydawany przez 
18 dni podczas strajku drukarzy przez redakcje dziewięciu 
gazet chrześcijańskich.
 Na bazarach pojawiły się młode ziemniaki. 
 Na rynkach walutowych odnotowano bardzo niskie kursy 

najwyższych nominałów rublowych: za banknoty 500-rublo-
we płacono średnio tylko 117 marek polskich, natomiast za 
sturublówki – aż 125.

15 czerwca 
 Ponownie zaczęły się ukazywać gazety codzienne. „Z górą 

miesiąc nie wychodziły czasopisma warszawskie. Czego nie 
dokonała rewolucja 1905-1906, wojna i okupacja, to się stało 
z powodu strajku drukarskiego na tle żądań ekonomicznych. 
W chwili, kiedy się ważą losy całego świata, a wraz z nim i na-
rodu polskiego, stolica Polski została pozbawioną organów 
informujących o przebiegu wypadków” – biadał tygodnik 
„Świat”.
 Skasowano stanowisko konsula Królestwa Hiszpanii 

w Królestwie Polskim. Po 30 latach fotel ten opuścił dotych-
czasowy konsul honorowy, mecenas Izydor Józef Loewenberg 
(Lewenberg).
 Premiera programu Na plaży w teatrzyku Sfinks. 

16 czerwca 
 W Pałacu Kazimierzowskim wybory rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego. Ponownie wybrany został prof. Antoni 
Kostanecki. 
 Uroczysty pogrzeb Bolesława Leszczyńskiego. 
 W Dolinie Szwajcarskiej odbyła się zabawa Wieczór 

matrymonialny. 
 Założono Związek Zawodowy Pracowników Opery 

Warszawskiej.

18 czerwca
Po trzyletnim przymusowym pobycie w Odessie wrócił do 
Warszawy Fryderyk Juriewicz, prezes Towarzystwa Wyści-
gów Konnych. Wezwał do reaktywowania działalności To-
warzystwa oraz odbudowy hodowli koni wyścigowych. Jak 
podała prasa, przyjmowany był przez urzędników Rady Re-
gencyjnej i rządu. 
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żył polski mundur. Walczył jeszcze w powstaniu wielko-
polskim i na froncie ukraińskim. Ten znakomity lotnik 
zginął w banalnej kraksie 10 czerwca 1919 r. 

Polskie lotnictwo wojskowe we Francji, 
w Rosji i w kraju
Pod koniec wojny przy organizowanej Błękitnej Armii 
gen. Józefa Hallera powstały siły lotnicze, które w chwili 
zawieszenia broni liczyły siedem eskadr – jedną myśliwską 
i sześć liniowych (łącznie 80 nowoczesnych samolotów 
Spad VII i XIII, Breguet XIV A2/B2 i Salmson 2A2) – 
a poza tym dysponowały parkiem lotniczym (21 maszyn), 
warsztatami i szkołą pilotażu. 

Utworzony w październiku 1917 r. Polski Oddział 
Awiacyjny w Odessie nielegalnie przejął w marcu na-
stępnego roku 19 bolszewickich samolotów. Już w nocy 
z 18 na 19 kwietnia podczas próby połączenia z I Kor-
pusem Polskim został rozbrojony przez Austriaków. Pod 
koniec 1918 r. organizowały się pierwsze jednostki lotni-
cze przy polskich zgrupowaniach powstających na zie-
miach trzech zaborów. W rezultacie oddzielne, rozma-
icie oznaczane oddziały lotnicze miała Wielkopolska, 
Galicja i Kongresówka. Wszystkie bazowały na zdobycz-
nym, różnej wartości sprzęcie nadmiernie wielu typów. 
Zdarzało się, że samoloty montowano z kilku wraków, 
ale najczęściej z elementów odnalezionych w hangarach 
poznańskiego lotniska Ławica. Po 11 listopada 1918 r. 
lotnictwo wielkopolskie jeszcze przez dwa lata zachowy-
wało autonomię. W 1919 r. siły lotnicze armii Hallera 
znalazły się w Polsce, wydatnie wzmacniając jej lotnic-
two bojowe, podjęto też zakupy samolotów we Francji 
i – nieoficjalnie – w Niemczech. 

Narodziny biało-czerwonej szachownicy
Stefan Stec odbywał służbę wojenną jako fotograf-ob-
serwator w lotnictwie Austro-Węgier na froncie wschod-
nim i w tym charakterze 2 września 1917 r. podczas lo-
tu rozpoznawczym samolotem Hansa-Brandenburg C-I 
zestrzelił nad Monasterzyskami rosyjskiego nieuporta. 
Odznaczony i skierowany na kurs myśliwski, został przy-
dzielony do swej dawnej eskadry, w składzie której, latając 
na myśliwcu typu Oeffag D-III, zestrzelił dwa włoskie 
samoloty. Do Wojska Polskiego wstąpił już 1 listopada 
1918 r. 

Do historii przeszło osobiste godło Steca – biało-czer-
wona szachownica – która tak spodobała się ówczesne-
mu dowódcy lotnictwa, ppłk. Hipolitowi Łossowskie-
mu, że już 1 grudnia oficjalnym rozporządzeniem szefa 
Sztabu Generalnego WP stała się ona oficjalnym zna-
kiem rozpoznawczym polskich samolotów bojowych. 
Z niewielkimi modyfikacjami – dodanie obwódki – 
przetrwała do naszych czasów. Tym samym skończyła 
się epoka pionierów oraz kondotierów i rozpoczęła no-
wa – rozwoju regularnych sił powietrznych, a wkrótce 
także lotnictwa cywilnego Polski niepodległej. 
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Przysięgali na wierność Rzeczypospolitej
16 grudnia 1918 r. na Polu Mokotowskim stanęło 36 żołnierzy odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej, którzy po wstąpieniu 
do Wojska Polskiego skierowani zostali do służby w lotnictwie. Przypadł im zaszczyt złożenia w imieniu lotników przysięgi 
żołnierskiej na wierność Rzeczypospolitej. Ten symboliczny akt odczytywać możemy jako narodziny narodowych polskich 
sił powietrznych. Lotnictwo wolnej Polski reprezentowali: ppor. Tadeusz Antonowicz, ppor. Zbigniew Babiński, por. rosyjskich 
wojsk kolejowych Wiktor Adam Batycki, ppor. Stefan Brygiewicz (pilot lotnictwa morskiego Rosji), ppor. Karol Chlupka, 
ppor. Władysław Ciechomski (przybyły do armii gen. Józefa Hallera z USA, zginął 12 sierpnia 1920), ppor. Mieczysław 
Sylwester Garsztka (as lotnictwa Niemiec), por. Józef Godlewski, rtm. Tadeusz Grochowalski (dowódca 1 Polskiego Oddziału 
Awiacyjnego Bojowego przy II Korpusie Polskim na Wschodzie), ppor. Ludwik Idzikowski (zginął w 1928 w czasie próby 
przelotu nad Atlantykiem), ppor. Stanisław Jakubowski (twórca i dowódca odeskiego Polskiego Oddziału Awiacyjnego), 
ppor. Edmund Jungowski, por. Artur Jurkiewicz, por. Tytus Karpiński, ppor. Wacław Kornacki, ppor. Stanisław Krajewski 
(instruktor Kaukaskiej Szkoły Lotniczej w Tyflisie), ppor. Józef Krzyczkowski, ppor. Tadeusz Lisowski, kpt. Donat Makeniuk 
(as lotnictwa Rosji), por. August Aleksander Menczak (organizator szkolenia lotniczego żołnierzy polskich formacji zbrojnych 
w Austrii, przy Flik 7 – w lotnictwie austro-węgierskim skrót od Fliegerkompanie, czyli kompanii lotniczej, odpowiednik eskadry), 
ppor. Stanisław Pawluć, kpt. Władysław Pietraszkiewicz (w Rosji dowódca 21 Armijnego Oddziału Lotniczego), ppor. Bronisław 
Popławski, ppor. Tadeusz Prauss (w armii Austro-Węgier obserwator we Flik 17), ppor. Włodzimierz Puzyna (artylerzysta), 
ppor. Henryk Rybka, ppor. Stanisław Jan Skarżyński (piechur, zginął śmiercią lotnika w sierpniu 1920), por. Henryk Skoczdopole 
(z austro-węgierskiego Flik 61), kpt. Julian Słoniewski, ppłk Zygmunt Studziński (w Rosji dowódca 3 Bojowej Grupy Lotniczej 
działającej na froncie zachodnim), ppor. Stefan Mieczysław Sznuk (z wojsk inżynieryjnych), ppor. Władysław Świątecki (służył 
w 1 Syberyjskim Batalionie Kolejowym), ppor. Piotr Tułacz (oficer techniczny Flik 19 działającego na froncie włoskim, później 
pionier spawalnictwa w Polsce), por. Stanisław Ujejski (w armii Rosji aeronauta), ppor. Franciszek Wardein (artylerzysta), 
por. Zdzisław Zych-Płodowski (inżynier aeronauta od 1914).

Stanisław	Januszewski
Działania lotnictwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej pozwoliły na rozpoznanie ruchów armii 
Tuchaczewskiego i Budionnego. Umożliwiły także skuteczny manewr wojsk polskich i stworzyły warunki 
sprzyjające podjęciu kontrofensywy, przyczyniając się do sukcesu Bitwy Warszawskiej i wyparcia 
bolszewików z kraju – zdarzenia tak nieoczekiwanego, że w polskiej pamięci zbiorowej zyskało miano 
Cudu nad Wisłą

Na	skrzydłach	do	Polski

Lotnicy na Polu Mokotowskim w Warszawie, 16 grudnia 1918 r.
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19 czerwca
 Po ponad trzyletniej nieobecności wrócili do Warszawy 

z Rosji doktorzy Michał Dehnel, wcześniej lekarz szpitala 
Przemienienia Pańskiego, oraz Jan Śląski, dawny ordynator 
oddziału ginekologicznego w szpitalnictwie miejskim. 
 Gmina Żydowska poinformowała prasę żydowską o znacz-

nym spadku śmiertelności wśród Żydów starozakonnych, 
członków Gminy.

20 czerwca
Marszałek Franciszek Pułaski odbył do 20 czerwca konfe-
rencje z delegatami wszystkich ugrupowań politycznych za-
siadających w Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Tego dnia 
do Warszawy zaczęli zjeżdżać z prowincji posłowie – człon-
kowie Rady. 

22 czerwca 
Otwarcie nowej, pochodzącej z wyboru Rady Stanu Kró-
lestwa Polskiego w Sali Asamblowej na Zamku Królew-
skim. Uroczystość poprzedziła msza w katedrze św. Jana. 
Na Zamku orędzie Rady Regencyjnej wygłosił ks. Zdzisław 
Lubomirski. Inauguracyjne posiedzenie Rady Stanu odbyło 
się w gmachu Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy 
ul. Czackiego 22. Tego dnia spośród 98 członków Rady 
Stanu dokonano wyboru wicemarszałków i sekretarzy. Po-
wstanie Rady Stanu stanowiło odrodzenie się w Polsce życia 
parlamentarnego. 

23 czerwca 
 Ostateczny termin obowiązkowej rejestracji lekarzy denty-

stów oraz techników dentystycznych w Warszawie. „Nie-
wciągnięci do rejestru nie wejdą na listę osób uprawnionych 
do wykonywania praktyki dentystycznej w państwie pol-
skim” – głosił groźny komunikat. 

25 czerwca 
 Władze milicyjne dokonały rewizji cukierni, kawiarni i pie-

karni w poszukiwaniu białego pieczywa i ciast, których wy-
piek był zakazany. Dokonywano konfiskaty zakazanych ciast, 
ciastek i pieczywa. Nie bardzo było jednak co konfiskować. 
W jednym z rejonów w sześciu sklepach skonfiskowano ogó-
łem dwie babki, siedem paczek herbatników, dziesięć wiązek 
obwarzanków i 155 ciastek. 
 Naczelnik milicji polecił komisarzom zwracanie uwagi 

przechodniom, aby nie rzucali na chodniki i trawniki pestek 
czereśni i wiśni. Nakazał milicjantom notowanie nazwisk 
winnych w celu pociągnięcia ich do odpowiedzialności. 

26 czerwca 
Drugie posiedzenie Rady Stanu Królestwa Polskiego w gma-
chu przy ulicy Czackiego. Członkowie Rady stawili się nie-
mal w komplecie. Z galerii posiedzenie obserwował ks. Zdzi-
sław Lubomirski. „Dało ono garść wrażeń w Polsce od kilku 
pokoleń nie znanych: gabinet polskich ministrów złożył swój 
program. Partie polityczne odpowiedziały nań oświadczenia-
mi i formułami przejścia do porządku dziennego. Premier 

W szeregach lotnictwa państw zabor-
czych, które starły się z sobą na fron-
tach Wielkiej Wojny, znalazło się kil-
ka tysięcy Polaków. Ich drogi do Polski 

były kręte, pełne zasadzek i wyzwań. Szli do kraju znad 
Piawy i z Tyrolu, z frontu włoskiego, znad Sommy, z Fran-
cji, Belgii, Rosji, z frontów: rumuńskiego, galicyjskiego, za-
chodniego i północnego. U boku Austro-Węgier powstały 
Legiony Polskie, w Rosji, po obaleniu caratu w wyniku 
rewolucji lutowej 1917 r. – Korpusy Polskie, a we Francji – 
Błękitna Armia, którą dowodził gen. Józef Haller. Podej-
mowano przy tym starania, by były to formacje obejmu-
jące różne rodzaje wojsk, także lotnictwo, które już przed 
wojną zyskało miano piątej broni – obok piechoty, kawa-
lerii, artylerii i marynarki wojennej.

Próby stworzenia formacji lotniczych podjęto jesz-
cze w Legionach Polskich, ograniczyły się one jednak do 
kierowania żołnierzy Polaków na kursy lotnicze i do lot-
niczych szkół Austro-Węgier oraz do stworzenia tajnej 
organizacji lotników służących w ich siłach powietrz-
nych. Podobne inicjatywy miały miejsce na terenie Kró-
lestwa Polskiego. Pod niemiecką okupacją Polskie Towa-
rzystwo Żeglugi Napowietrznej (PTŻN), kontrolowane 
przez tajną Polską Organizację Wojskową, podjęło z po-
czątkiem 1917 r. działania ku realizacji pierwszych kur-
sów lotniczych – w zamyśle organizatorów przygo-
towujących kadry narodowego lotnictwa cywilnego 
i wojskowego wolnej Polski. Mimo że władze odmówiły 
PTŻN rejestracji, udało się przeprowadzić kursy z udzia-
łem 260 słuchaczy, z których 73 złożyło końcowe egzaminy.  
Zasadniczym źródłem lotniczych kadr były jednak eskadry 

Adam Wojtyga, świadectwo ukończenia Pierwszych Kursów Lotniczych  
Polskiego Towarzystwa Żeglugi Napowietrznej 
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lotnicze Austro-Węgier, z których do Polski jesienią 1918 r. 
przybyło ok. 160 pilotów i obserwatorów lotniczych. Przy-
były również setki żołnierzy ze służb naziemnych lotnictwa 
Austro-Węgier, także specjalistów, pracujących w przemyśle 
lotniczym monarchii. 

Najwięcej Polaków znalazło się w lotnictwie Imperium 
Rosyjskiego. W chwili wybuchu bolszewickiego zama-
chu stanu lotnictwo Rosji liczyło ponad 50 tys. żołnierzy 
i oficerów (w tym służby naziemne, administracja), a jego 
flota składała się z ok. 1,5 tys. samolotów, 300 jednostek 
lotniczych i eskadry Statków Powietrznych Ilja Muromiec 
(te największe w owym czasie aparaty nigdy nie były okre-
ślane mianem samolotu, tylko – pisanego wówczas zawsze 
dużą literą – Statku Powietrznego), parków lotniczych, od-
działów aeronautycznych wyposażonych w sterowce i ba-
lony, szkół lotniczych. Na potrzeby sił powietrznych Rosji 
pracowało ponad 40 zakładów lotniczych, produkujących 
płatowce, silniki lotnicze, śmigła i osprzęt, a wszystko to 
o zdolności produkcyjnej, którą Rosja sowiecka osiągnęła 
dopiero w 1937 r.

Wszędzie natrafić można na nazwiska Polaków, którzy 
odgrywali znaczące role w siłach powietrznych i przemyśle 
lotniczym. Warto wspomnieć, że w pierwszej grupie czte-
rech oficerów skierowanych w 1910 r. na szkolenie lotnicze 
we Francji znalazło się dwóch Polaków: Grzegorz Piotrow-
ski i Bronisław Matyjewicz-Maciejewicz. W dyplomach pi-
lota na wyraźne ich żądanie wpisano narodowość polską. 
W 1911 r. wśród 31 pilotów w Rosji aż 11 było Polakami. 
Jeden z nich, Witold Jarkowski, znalazł się w grupie ojców 
petersburskiej naukowej szkoły lotniczej; w czasie Wielkiej 
Wojny kierował największymi rosyjskimi zakładami lotni-
czymi (najpierw Siergieja Szczetinina, następnie Władimira 
Lebiediewa, a w końcu Igora Sikorskiego), produkującymi 
Statki Powietrzne Ilja Muromiec (notabene, swój szlak bo-
jowy rozpoczęły one w podwarszawskiej Jabłonnie).

Z lotnictwa rosyjskiego przyszło do Polski ok. 500 pilo-
tów, obserwatorów, mechaników, techników personelu 
naziemnego. A przecież nie byli to wszyscy. Setki innych 
straciliśmy z oczu na polach rosyjskiej wojny domowej, 
wielu pozostało w Rosji. Inni odnaleźli się we Francji, Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej czy – jak Jerzy 

Jankowski, w 1911 r. uczeń i pilot warszawskiej Awiaty –  
w lotnictwie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweń-
ców. Niektórzy szli do Polski przez Syberię, Chiny, Japo-
nię, Bułgarię. Szlak przez Ukrainę, zdawałoby się najbliż-
szy, wymagał przecięcia linii frontu, a wcześniej przejścia 
przez ścierające się z sobą różne formacje ukraińskie, ro-
syjskie armie ochotnicze, anarchistów, których prowadził 
Nestor Machno, i bolszewików. Lotnicy byli cennym „łu-
pem” dla bolszewickich sił powietrznych, ukraińskich czy 
rosyjskich armii ochotniczych. Pochwyconych Polaków 
szantażem i pod groźbą rozstrzelania rodzin zmuszano do 
służby w lotnictwie, o czym przekonał się por. Edward 
Czepowicz – od 1915 r. służący jako pilot w 23 Korpu-
sowym Oddziale Lotniczym armii rosyjskiej, a następnie 
w 4 Armijnym Oddziale Lotniczym. Zdemobilizowany 
w lutym 1918 r. w Jassach na Bukowinie, w Odessie wcie-
lony został do oddziału lotniczego ukraińskiej armii het-
mana Pawła Skoropadskiego. Od września służył w armii 
Antona Denikina, dowodząc 7 Oddziałem Lotniczym. 
14 lutego 1919 r. zachorował na tyfus plamisty, co unie-
możliwiło mu opuszczenie Odessy, którą zajęli bolszewi-
cy. W lipcu 1919 r. został przez nich zmobilizowany i… 
szybko aresztowany, ponieważ w ciągu trzech dni celowo 
uszkodził cztery bolszewickie samoloty. Jako sabotażystę 
odesłano go do Kijowa. Po drodze udało mu się zbiec do 
Odessy, która w tym czasie była w ręku Denikina. 27 paź-
dziernika zgłosił się do konsulatu polskiego, gdzie otrzy-
mał paszport polski. Uzyskanie wizy wymagało sporo 
czasu i nie zdążył jej zdobyć, bowiem konsul polski opu-
ścił w styczniu 1920 r. Odessę, przed jej zajęciem przez 
bolszewików. Przez dwa i pół miesiąca Czepowicz ukry-
wał się pod Odessą, w ziemiance, a pomagał mu jego by-
ły mechanik. W końcu znajomi Rosjanie uzyskali dlań – 
21 stycznia 1921 r. – amnestię, był bowiem skazany na 
rozstrzelanie. Zmuszony został do podjęcia pracy dla bol-
szewików w byłej fabryce samolotów Anatra. 6 kwietnia 
jako lotnika w rezerwie wysłano go do Moskwy, następnie 
do Charkowa i Kijowa, w którym otrzymał przydział do 
23 Oddziału Lotniczego. Wziął z nim udział w manew-
rach prowadzonych we wrześniu przy granicy rumuńskiej, 
a kiedy oddział przeniesiono do Mińska Litewskiego, sko-
rzystał z pierwszej nadarzającej się okazji i 31 października 
1921 r. uciekł samolotem typu Sopwitch, z fotografiami 

Przegląd Awiacji I Korpusu Polskiego przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, Bobrujsk, 2 kwietnia 1918 r.
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oznajmił, której formuły rząd przyjąć nie może. Widząc 
w niej oznakę niezaufania, losy gabinetu zawisły na szali gło-
sowania. Emocja ogarnęła salę obrad, azali gabinet utrzyma 
się lub runie. Głosowanie dało 53 gałki rządowi, przeciw-
ko 36, i rząd poczuł, że ma pod sobą mocną w społeczeń-
stwie podstawę. Jakąkolwiek dano nazwę wysokiej instancji, 
gdzie rozegrał się ten akt narodowego dramatu, nie może 
ulegać wątpliwości, że jest to akt życia parlamentarnego” – 
uważał dziennikarz tygodnika „Świat”.

27 czerwca 
Ogonki przy składach chleba i ziemniaków są wciąż bardzo 
długie. Uboga ludność Warszawy czeka w kolejce po kilka-
naście godzin. Prasa donosi, że z całej dowiezionej na miejski 
bazar przy ulicy Solec platformy ziemniaków tylko niewielką 
część sprzedano oczekującym, a resztę wynieśli przekupnie 
z targowiska w workach w celu przehandlowania po cenach 
czarnorynkowych. 

28 czerwca
Podpisano umowę między Teatrem Rozmaitości a Towarzy-
stwem Budowy i Eksploatacji Teatrów, właścicielem Teatru 
Polskiego, w sprawie dzierżawy budynku Rozmaitościom. 

29 czerwca
Coraz bardziej dotkliwy brak chleba „Przegląd Poranny” 
tłumaczy napływem mas uchodźców z Rosji oraz naduży-
ciami ze strony piekarni, kooperatyw sprzedawców i obsłu-
gi magazynów. W składzie przy ulicy Żelaznej, należącym 
do Stowarzyszenia Robotników Chrześcijan, pomimo wy-
wieszki informującej, że „chleb wyprzedany”, kontrola zna-
lazła 250 funtów ukrytego pieczywa. Manipulacji z kartami 
rozliczającymi pobrane w miejskim Wydziale Zaopatrywa-
nia produkty dopuściły się m.in. kooperatywy Chajej Odom 
z ul. Pawiej 2 oraz Szczęśliwa z ul. Szczęśliwej 8. Podobne 
nadużycia dotyczyły także cukru i ziemniaków. 

30 czerwca
 Zabawa artystyczna w parku Praskim, urządzana przez ar-

tystów Teatru Praskiego. Na koncert i występy kabaretu 
przybyli licznie mieszkańcy Pragi. 
 Istniejące od 23 lat Towarzystwo Domów Zarobkowych, 

Przytułków Noclegowych i Tanich Kuchni wyczerpało 
środki finansowe niezbędne do kontynuowania działalności 
statutowej. Widmo zamknięcia zawisło nad trzema domami 
zarobkowymi dla niepełnosprawnych, pięcioma placówkami 
pracy dla nieletnich i jedną dla rzemieślników, trzema przy-
tułkami noclegowymi i trzema ambulatoriami. W skład ma-
jątku instytucji wchodziła także wytwórnia odzieży i obu-
wia, od dawna nieczynna i pozbawiona maszyn. Towarzystwo 
zwróciło się do magistratu z prośbą o przejęcie wszystkich 
tych placówek. 
 Ostateczne zakończenie strajku drukarskiego. Wszystkie 

drukarnie ponownie podjęły pracę. Między strajkującymi 
a pracodawcami zawarta została ugoda. 

Kalendarium opracowali: Jerzy S. Majewski,  
Tomasz Mościcki i Jarosław Zieliński

i tajnymi dokumentami, które – po wylądowaniu w okoli-
cach Stołpcy – przekazał wywiadowi sztabu generalnego 
Wojska Polskiego. Warszawskie gazety pisały, że w odwe-
cie za ucieczkę bolszewicy rozstrzelali jego żonę Aleksan-
drę, z domu Romanową, córkę moskiewskiego adwokata.  
Do dziś nieznany pozostaje los syna Edwarda Czepowi-
cza, Walentego.

Po rosyjskiej rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji rozpoczę-
to formowanie korpusów polskich. W I Korpusie Pol-
skim gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego znalazło się blisko 
30 tys. żołnierzy. W lipcu 1917 r. w Mińsku Litewskim 
pod dowództwem kpt. pil. Zygmunta Studzińskiego zaczę-
to formować 1 Polski Oddział Awiacyjny, który w marcu 
1918 r. zmienił nazwę na: Awiacja I Korpusu Polskiego. 
Służyło w nim wówczas już ok. 300 oficerów i żołnierzy, 
pilotów, obserwatorów, mechaników, personelu naziemne-
go. Od 21 lutego 1918 r. jednostka dysponowała 13 samo-
lotami, zdobytymi w Mińsku Litewskim wraz z parkiem 
lotniczym pozostawionym przez bolszewików na stacji ko-
lejowej Kozyrewo, w tym jednym Statkiem Powietrznym 
Ilja Muromiec. Maszyną dowodził płk Józef Baszko, który 
3 marca złożył akces do lotnictwa polskiego. Po dramatycz-
nej ucieczce z Bobrujska, 23 maja, nie chcąc oddać statku 
z polskimi żołnierzami na pokładzie Niemcom rozbrajają-
cym korpus, wpadł w ręce bolszewików – po pięciogodzin-
nym locie i przymusowym lądowaniu.

Oskarżonemu o „szpiegostwo” dano do wyboru ścianę 
albo służbę w czerwonym lotnictwie. Wybrał to drugie. 

Przebieg służby wojskowej Stanisława Hulewicza, fragment kwestionariusza 
obejmujący czas od 1 sierpnia 1917 r. do czerwca 1918 r., 
czyli demobilizacji I Korpusu Polskiego
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W rosyjskiej wojnie domowej dowodził bolszewicką Czer-
woną Eskadrą Statków Powietrznych, dzięki swemu robot-
niczo-chłopskiemu pochodzeniu zastapił na tym stanowi-
sku szlachcica Aleksieja Pankratiewa. Po zwolnieniu – pod 
pretekstem choroby – udał się na Łotwę. W chwili jej anek-
sji w 1940 r. przez Związek Radziecki już od dwóch lat był 
dowódcą lotnictwa łotewskiego. Po raz kolejny pozorując 
chorobę, podał się do dymisji. Zmarł naturalną śmiercią 
w maju 1946 r. 

Inne samoloty i sprzęt 1 Polskiego Oddziału Awiacyjne-
go płk Piotr Abakanowicz, dowódca tej jednostki od marca 
1918 r., rozkazał zniszczyć z chwilą demobilizacji oddziału. 
W ręce Niemców trafił już tylko złom. Znane jest zdjęcie, 
na którym widnieje „jednocylindrowy” motocykl pozosta-
wiony przez lotników w „prezencie” Niemcom – rolę cylin-
dra w silniku pełni tejże nazwy nakrycie głowy!

W rzędzie bohaterów składających przysięgę 16 grud-
nia 1918 r. na Polu Mokotowskim stanęli także piloci 
i obserwatorzy, których droga do Polski wiodła z forma-
cji lotniczej II Korpusu Polskiego w Rosji, od 25 marca 
1918 r. dowodzonego przez gen. Józefa Hallera. Forma-
cja złożona była z połączonych w marcu 1918 r. pod Ka-
niowem 1 Polskiego Oddziału Awiacyjnego Bojowego, 
dowodzonego przez rtm. pil. Tadeusza Grochowalskiego, 
i 2 Polskiego Oddziału Awiacyjnego. Ten ostatni, pod do-
wództwem najpierw kpt. Szumskiego, a następnie Piotra 
Niżewskiego i Waldemara Narkiewicza, w marcu przeszedł 
pod Kaniów. 

Po majowej bitwie z Niemcami pod Kaniowem II Kor-
pus Polski zdemobilizowano. Niemal wszyscy lotnicy zbie-
gli z niewoli. Podobnie jak lotnicy I Korpusu Polskiego 
poszukiwali możliwości walki w szeregach polskich for-
macji w Rosji, część udała się do Francji i służyła w lotnic-
twie armii gen. Hallera, część wróciła do kraju i działała 
w tajnym Związku Lotników POW, w listopadzie 1918 r. 
uczestniczyła w rozbrajaniu Niemców i przejmowaniu 
lotnisk.

Przy I Korpusie Polskim i II Korpusie Polskim podjęto 
próby utworzenia oddziałów aeronautycznych. Zadanie 
sformowania przy I Korpusie oddziału balonowego powie-
rzono podkpt. Stanisławowi Hulewiczowi. Oddział two-
rzono na bazie polonizowanego 27 Armijnego Oddziału 
Aeronautycznego armii rosyjskiej. Służących w nim żoł-
nierzy rosyjskich odsyłano do innych jednostek lotnictwa 
rosyjskiego (tam, gdzie występowały braki kadrowe), zaś 
do 1 Polskiego Oddziału Balonowego kierowano Polaków 
służących w jednostkach lotniczych, aeronautycznych i in-
żynieryjnych armii rosyjskiej, szczególnie tych działają-
cych na froncie zachodnim. 

W styczniu 1918 r. w oddziale tym służyło już trzech 
podchorążych, trzech starszych i dwóch młodszych pod-
oficerów, dwóch starszych i dwóch młodszych pisarzy, 
czterech kaprali i 53 szeregowych, łącznie 69 żołnierzy. 
Dzięki zaangażowaniu Hulewicza do lutego oddział li-
czył już ponad 100 szeregowych żołnierzy i kilku ofice-
rów, posiadał tabor konny i duże zapasy żywności. Pod 
kierunkiem Hulewicza prowadzono intensywne szko-
lenie żołnierzy. 1 stycznia 1918 r. podkapitan otrzymał 
rozkaz opuszczenia Mińska Litewskiego i przedostania 
się z oddziałem do Rogaczewa. Mimo trudności rozkaz 
wykonał – dotarł na miejsce z pełnym taborem i cennym 
materiałem technicznym, po wielu walkach z bolszewic-
kimi oddziałami na swej trasie. W Rogaczewie bronił 
mostów kolejowych i połączeń komunikacyjnych, jed-
nak pod naporem przeważających sił bolszewickich mu-
siał forsownym marszem przejść do Bobrujska, tracąc 
w walkach z bolszewicką partyzantką kilkunastu ludzi. 
W Bobrujsku zlikwidował 1 Polski Oddział Balonowy –  
z końcem lutego 1918 r. – i  wcielił jego żołnierzy do jed-
nostek wojsk inżynieryjnych korpusu: częściowo do 
1 Pułku Saperów, częściowo zaś do 1 Kompanii Samo-
chodowej. Próba stworzenia oddziału aeronautycznego 
nie powiodła się – z uwagi na brak powłok balonowych, 
wyciągarek, wytwornic gazu i sprzętu niezbędnego do 
wyposażenia oddziału. 

Eskadra rtm. pil. Tadeusza Grochowalskiego  
w drodze do II Korpusu Polskiego



27

  nr 6/2018

Podobny był los kompanii balonowej formowanej przez 
mjr. Feliksa Bołsunowskiego z rozkazu płk. Aleksandra 
Wańkowicza na froncie rumuńskim przy II Korpusie 
Polskim. Przygotowaną kadrę oficerską i żołnierzy szere-
gowych przydzielono do broni technicznych, głównie do 
wojsk inżynieryjnych. 

Inna jednostka lotnicza została sformowana 23 paździer-
nika 1917 r. w Odessie – tam ppor. Stanisław Jakubowski 
zgromadził podoficerów Polaków służących w odeskim 
parku lotniczym i umieścił ich, jako Polski Oddział Awia-
cyjny, poza miastem, w willi należącej do odeskiego kupca 
Weinberga. Wkrótce oddział liczył kilkunastu żołnierzy. 
Miasto przechodziło wówczas z rąk do rąk i lotnicy uznali, 
że nie należy się afiszować – swoją działalność ograniczyli 
do gromadzenia lotniczego sprzętu. Pewnej nocy Stanisław 
Karpiński i Stanisław Jan Skarżyński udali się do składów, 
w których przechowywano pod strażą bogate zapasy samo-
lotów po uciekających bolszewikach. Śmiałkowie zapisali 
numery samolotów i silników, a następnie… zażądali zwro-
tu majątku należącego do władz polskich. Fortel powiódł 
się. Tak Ukraińcy, jak Austriacy uwierzyli w zasadność pre-
tensji i wyrazili zgodę na przekazanie maszyn, dzięki czemu 
eskadra pozyskała kilka sprawnych samolotów. W kwiet-
niu 1918 r. posiadała już 9 samolotów i 16 samochodów. 
18 kwietnia 1918 r. Austriacy rozbroili jednak oddział i za-
garnęli sprzęt zgromadzony przez polskich lotników. 

Jedyną formacją lotniczą powstałą w Rosji, która przybyła 
do Polski, był 1 Awiacyjny Oddział Wojsk Polskich – od paź-
dziernika 1918 r. tworzony przy 4 Dywizji Strzelców Polskich 
gen. Lucjana Żeligowskiego, który opuścił Rosję w kwietniu 
1919 r. Powrócił do Polski po stoczeniu w Odessie walk z bol-
szewikami i Ukraińcami, we wschodniej Galicji wyposażony 
przez armię gen. Hallera w sprzęt lotniczy. 

Do Wojska Polskiego zgłosiło się też ok. 750 byłych 
żołnierzy wojsk lotniczych Niemiec. Już z początkiem 
stycznia 1919 r. na poznańskiej Ławicy służyło 21 pilotów, 
19 uczniów pilotów, obserwator, 20 strzelców pokładowych 
i kilkuset mechaników różnych specjalności oraz urzędni-
ków wojskowych. Polacy mieli też możliwość służby w lot-

nictwie Francji. Tworzenie formacji lotniczych podjęto 
w 1918 r. w armii gen. Hallera. Od początku 1918 r. żołnie-
rzy polskich kierowano do francuskich szkół lotniczych i na 
staże w eskadrach francuskich. 

W marcu 1919 r. lotnictwo Armii Polskiej we Francji, 
dowodzone przez przybyłego z Rosji płk. Sergiusza Ab-
żółtowskiego, liczyło już 88 pilotów, 3 obserwatorów, 
2 oficerów technicznych i 110 mechaników. W kwietniu 
1919 r. dotarła do Polski pierwsza eskadra lotnicza armii 
gen. Hallera. Do końca lipca 1919 r. przybyło łącznie siedem 
eskadr, szkoła pilotów i park lotniczy. Większość personelu 
tych jednostek stanowili Francuzi (ok. 100 pilotów, 50 ob-
serwatorów i 400-500 żołnierzy personelu pomocniczego). 
Od maja 1919 r. oddział wydzielony 39 Eskadry Breguetów 
brał udział w walkach z Ukraińcami. Od sierpnia 1919 r. 
część 581 Eskadry Salmsonów walczyła z bolszewikami na 
Wołyniu, a cała 582 Eskadra Salmsonów wspierała 1 Dywi-
zję Piechoty Legionów gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.

Powroty do Polski lotników i żołnierzy służących w cza-
sie Wielkiej Wojny w armiach Rosji, Niemiec, Austro-
Węgier, w Korpusach Polskich na Wschodzie i w armii 
gen. Hallera pozwoliły zorganizować system kształcenia 
pilotów, obserwatorów lotniczych, mechaników, personelu 
służb naziemnych lotnictwa, pomogły stworzyć podsta-
wy rozwoju narodowego przemysłu lotniczego. Owoco-
wało to w latach następnych dokonaniami tego przemysłu 
i polskiej myśli lotniczej, sukcesami sportowymi lotnictwa 
polskiego, poziomem wyszkolenia kadr lotniczych, któ-
re w obliczu niemieckiej agresji mogły stanąć w obronie 
polskiego nieba, a później rozsławić polskie imię w bitwie 
o Anglię. Winston Churchill powiedział o nich: „Nigdy 
w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzię-
czało tak wiele tak nielicznym”. Z powodzeniem słowa te 
można odnieść do lotników walczących na frontach wojen 
granicznych lat 1918-1921, w tym szczególnie podczas Bi-
twy Warszawskiej, która ocaliła Europę przed bolszewic-
kimi hordami. 

dr hab. Stanisław Januszewski – historyk lotnictwa, 
prezes Fundacji Otwartego Muzeum Techniki

Pierwsza grupa Polaków w szkole lotniczej w Pau



28

  nr 6/2018

Łaźnia kasztelana Jezierskiego
Zapomniane dziś łaźnie były w dawnych czasach istot-
nym elementem infrastruktury miejskiej. O ich znaczeniu 
świadczyć może przywilej księcia Janusza I Mazowieckie-
go, wystawiony dla Warszawy w Zakroczymiu, zezwala-
jący na wybudowanie w pobliżu Wisły łaźni, której zada-
niem będzie poprawa warunków sanitarnych w mieście. 
W XVI w. korzystanie z łaźni było już zwyczajem tak po-

wszechnym, że doprowadziło, w 1565 r., do zezwolenia magi-
stratu na budowę przydomowych łaźni prywatnych. Varsavia-
nista Franciszek Maksymilian Sobieszczański zauważa przy 
tym, że zanim łaźnie pojawiły się w pałacach, częściej można 
je było znaleźć w domach mieszczańskich.

Innym typem tego rodzaju miejsc w dawnej Warszawie 
były łaźnie parowe, które lokalizowano najczęściej na tere-
nie Mariensztatu i jego najbliższych okolic. Do najsłynniej-

Adrian	Sobieszczański
Kiedy w 1911 r. w Warszawie otwarto Łaźnię Centralną, prasa pisała, że miasto 
doczekało się w końcu nowoczesnego i dużego zakładu kąpielowego, godnego jego 
wielkości. Otwarta w prestiżowej lokalizacji przy Krakowskim Przedmieściu, we wnętrzu 
secesyjnej kamienicy zaprojektowanej przez Juliusza Dzierżanowskiego, została urządzona 
z przepychem, ale i w dobrym guście. Łaźnia miejska stała się ważnym adresem na mapie 
ówczesnej Warszawy. Szczęśliwym zrządzeniem losu jej pomieszczenia przetrwały 
zawieruchę wojenną. Świadczą o guście epoki i przenoszą nas do świata Warszawy 
doby fin de siecle’u

Łaźnia	„pod	Messalką”
Łaźnia „pod Messalką”, płaskorzeźba z pracowni Stanisława Jagmina
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szych należała ta zlokalizowana na Kasztelańskiem, mię-
dzy Dobrą a Bednarską, na posesji kasztelana łukowskiego 
Jacka Jezierskiego. Łaźnia ta, jeśli dać wiarę Inflantczyko-
wi Fryderykowi Szulcowi, oprócz kąpieli zapewniać miała 
też rozrywki towarzyskie, co w czasach ruchów wojsk oraz 
napływu ludności z prowincji do Warszawy gwarantowa-
ło Jezierskiemu stałe powodzenie w interesie. Potwierdze-
niem tych przypuszczeń był ponoć dwuwiersz powtarzany 
przez przeciwników Jezierskiego: „Przy wiślanym moście 
gospodarz jedyny częstuje francą przybyłe Litwiny. Był 
on za Sasa kiedyś kapitanem, dziś jest ostatnim z rzędu 
kasztelanem”.

W XIX w. łaźnie miejskie nie były już tylko domeną 
nadwiślańskich brzegów, a ich rozwój notujemy w ówcze-
snym śródmieściu. W 1833 r. w zaprojektowanej przez 
Henryka Marconiego kamienicy przy ul. Chmielnej 13 
otwarto łaźnię Diana. Zmodernizowana w 1879 r., ofero-
wała łaźnię suchą. Zlikwidowana w 1979 r., stała się łaź-
nią najdłużej działającą w tej samej lokalizacji. Z zakła-
dem przy Chmielnej mogła z powodzeniem konkurować 
Łaźnia Rzymska w kamienicy Maksymiliana Fajansa przy 
Krakowskim Przedmieściu 58. Kamienica i sama łaźnia 
zaprojektowane były przez Juliana Ankiewicza. Rzymska 
proponowała kąpiele w wannach z marmuru kararyjskie-
go, prysznice oraz zabieg suchej łaźni rzymskiej, polegają-
cy na podwyższaniu temperatury pomieszczenia bez uży-
cia pary. Otwarta codziennie, oferowała kąpiele w wannie 
za 50 kopiejek, a łaźnię rzymską za 60 kopiejek. 

Łaźnia Centralna
W 1911 r. dotychczasowe łaźnie zyskały niedoścignioną 
konkurencję. Przy Krakowskim Przedmieściu 16/18 otwo-
rzyła swe podwoje Łaźnia Centralna. Imponująca sześcio-
piętrowa kamienica mieszcząca w oficynie zakład została 
zaprojektowana przez Juliusza Dzierżanowskiego. Wnętrza 
domu należały do bardzo luksusowych. Wczesnomoderni-
stycznej kamienicy architekt nadał secesyjny detal. 

Inwestorami łaźni byli właściciele nieruchomości, 
rodzina Liedke. Zakład mógł z powodzeniem konku-
rować z podobnymi w wielu miastach Europy. Goście 
już od wejścia czuli luksus i klimat orientu, stąpali po 
perskich dywanach i siadali w miękkich fotelach po-
czekalni. W westybulu można było skorzystać z bu-
fetu serwującego napoje i owoce. Na odwiedzających 
czekały gabinety pojedyncze oraz sala ogólna, a do te-
go gabinet fryzjerski z suszarką do włosów oraz gabinet 
oferujący zabiegi kosmetyczne. Od innych łaźnię przy 
Krakowskim Przedmieściu wyróżniał basen do pły-
wania z wodą o temperaturze 20 stopni oraz baseny do 
moczenia nóg. Można też było skorzystać z łaźni paro-
wej, której urządzenia zostały zaprojektowane przez fir-
mę Godlewski i S-ka. Aby uniknąć zaduchu i nieprzy-
jemnego zapachu, tłoczono do środka świeże i lekko 
ogrzane powietrze. Dla dbających o figurę przewidzia-
no wagę oraz księgę do zapisywania zmiany wagi ciała.  

Łaźnia „pod Messalką" mieściła się w oficynie okazałej kamienicy przy Krakowskim 
Przedmieściu 16-18; obecnie dom ten wygląda zupełnie inaczej; wnętrza łaźni 
w oficynie przetrwały. Zdjęcie z 1918 r.
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W każdą środę od godz. 9 do 14 łaźnia była przeznaczo-
na wyłącznie dla pań.

W poczekalni na parterze zamontowano wodotrysk 
z basenem, w którym pływały złote rybki. Pomieszczenie 
obiegała galeria, a dookoła znajdowały się przebieralnie. 
W sali tej można było skorzystać z biurka z przyborami 
do pisania, podręcznej biblioteczki oraz poczytać aktualną 
prasę w czterech językach. 

Łaźnia wywierała na swych gościach niezapomniane 
wrażenie dekoracjami o secesyjnych motywach. Do naszych 
czasów przetrwały ścienne płytki z przedstawieniem kwia-
tów drzewek owocowych i motywami z pejzaży holender-
skich. Płytki te, wyprodukowane przez czeską firmę Rako, 
działającą nieprzerwanie od 1883 r., zostały sprowadzone 
do Warszawy przez firmę Allina i Laurysiewicz. Jan Gwal-
bert Stefan Laurysiewicz był krytykiem sztuki, znajomym 
Józefa Pankiewicza, zakochanym z wzajemnością w Ga-
brieli Zapolskiej, która sportretowała go w jednej ze swo-
ich książek. W pomieszczeniach dawnej łaźni rzymskiej 
wzrok przyciągają też płytki z wizerunkami lwów i łabędzi 
oraz płaskorzeźba z pracowni Stanisława Jagmina – artysty 
specjalizującego się w ceramice, mającego za sobą prakty-
kę w miśnieńskiej pracowni porcelany. Uwagę przykuwa-
ją także, zapewne dodane w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, posadzki ułożone z kamionkowych płytek 
zwanych od wciętego kształtu gorsecikami. Różnobarwne 

gorseciki ułożono w geometryczne wzory, których trudno 
szukać w innych miejscach w Warszawie. Ciekawostką jest 
ułożony z płytek napis SALVE, znajdujący się przed wio-
dącymi w dół schodami. Do naszych czasów nie zachowały 
się natomiast witraże firmy Białkowskiego.

Jedną z lokatorek kamienicy przy Krakowskim Przed-
mieściu 16/18 była dama, której nazwisko dało i łaźni, 
i kamienicy nieformalną nazwę, funkcjonującą do dziś.

Ona zawsze miała komplet
Lucyna Messal mieszkała w okresie międzywojennym 
w apartamencie na pierwszym piętrze kamienicy. Messal, 
a właściwie Mischal-Sztukowska, pochodziła z robotni-
czej rodziny, ale to właśnie rodzicom zawdzięczała dobre 
wykształcenie muzyczne. Zadebiutowała w wieku 18 lat, 
chociaż niektórzy twierdzili, że pierwsze sceniczne kroki 
stawiała 10 lat wcześniej. Już na początku kariery stanęła 
przed niełatwym zadaniem pokonania ulubienicy Warsza-
wy – Wiktorii Kaweckiej. Publiczność warszawska zachwy-
ciła się szybko Messalką, jak o niej mówiono. Nikt nie miał 
takiej ekspresji i nie tańczył jak ona. Stała się najsłynniejszą 
primadonną Warszawy, a ci, którzy jej zazdrościli, rozsiewa-
li plotki, jakoby była kochanką znienawidzonego przez Po-
laków rosyjskiego generała-gubernatora Gieorgija Skałona. 
Choć faktem jest, że lubiła wojskowych – jej pierwszy mąż 
był rotmistrzem armii carskiej, drugi oficerem Wojska Pol-
skiego. Jerzy Waldorff przytoczył niegdyś zabawną historię: 
„Kiedyś do garderoby Lucyny Messal wpadł jej sceniczny 
kolega Karol Hanusz i oznajmił: «Lucy! Zmiłuj się! Pułk 

Okładziny ścienne i posadzkowe z płytek ceramicznych różnych kształtów i kolorów

Lucyna Messal, l. 1905-1914
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huzarów grodzieńskich zjechał na zimowe leże do Warsza-
wy! Jak ty dasz radę?!». «Byle po kolei» – miała spokojnie 
odpowiedzieć Messalka”. 

Lucyna Messal, jak przystało na primadonnę, kreowała 
modę, a jej stroje estradowe bądź ich elementy wchodziły do 
codziennej garderoby warszawianek. Tak było na przykład 
w przypadku nakrycia głowy artystki w spektaklu Cygań-
ska miłość Franza Lehára w stołecznym Teatrze Nowości 
w 1910 r. Stylizowana kokarda, haftowana złotem, zsunięta 
na tył głowy, pięknie komponowała się z futrzanym kołnie-
rzem. Choć znalazła wiele naśladowczyń, nikt nie nosił jej 
tak jak Messalka. Jeszcze przed 1914 r. Lucyna Messal wy-
wołała skandal, tańcząc tango na deskach Teatru Nowości. 
Dzisiaj może to dziwić, ale płomienny południowoamery-
kański taniec był w początkach XX w. nadal nieobyczajny. 
Tańcząca go z Józefem Redo, przytulona do jego policzka, 
artystka łamała kolejne tabu. 

W latach 20. jej gwiazda jaśniała jeszcze mocniej. Mes-
salka otworzyła własny teatr muzyczny, grała w filmach. 
Piosenkę Młodym być, skomponowaną przez Jerzego Pe-
tersburskiego, z filmu Szczęśliwa trzynastka, znali chyba 
wszyscy. Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Lucyny Mes-
sal obchodzono w listopadzie 1946 r. w Romie. W sier-
miężnych latach powojennych było to wydarzenie nie-
bagatelne. Oto gwiazda przedwojennej estrady obchodzi 
złoty jubileusz. Wzruszoną, obsypaną kwiatami jubilatkę 
oklaskiwano wielokrotnie, na stojąco, co nie uszło uwadze 

Ceramiczne płytki w pomieszczeniach dawnej łaźni rzymskiej
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operatorów Polskiej Kroniki Filmowej. Na jej pogrzebie 
w 1953 r. nie można było się przecisnąć przez tłum zgro-
madzony przed kościołem na Powązkowskiej. „Ona za-
wsze miała komplet” – skwitował aktor Witold Sadowy.

Gdzie jest generał?
W latach 20. o łaźni „pod Messalką” zrobiło się głośno 
za sprawą niewyjaśnionego wydarzenia ze świata wielkiej 
polityki. Chodzi o zaginięcie jednego z najbardziej zacie-
kłych przeciwników marsz. Józefa Piłsudskiego, gen. Wło-
dzimierza Ostoi-Zagórskiego. Pozostający po stronie rzą-
dowej w maju 1926 r., został on aresztowany i osadzony 
w wileńskim więzieniu na Antokolu. Nie było tajemnicą, 
że przyczyną represji wymierzonych w Ostoję-Zagórskiego 
była nie tylko jego postawa podczas przewrotu majowego, 
ale także rzekome posiadanie przezeń dokumentów obcią-
żających Piłsudskiego i mogących zdyskredytować marszał-
ka oraz jego współpracowników Walerego Sławka i Witolda 
Jodko-Narkiewicza jako rzekomych agentów austriackich 
przed pierwszą wojną światową. Pod wpływem presji opi-
nii publicznej Ostoję-Zagórskiego zwolniono, ale niebawem 
okazało się, że generał… zaginął. 

7 sierpnia 1927 r. po godz. 20 pociąg relacji Wilno- 
-Warszawa wjechał na peron Dworca Wileńskiego. Ostoja- 
-Zagórski został przywitany przez adiutanta Piłsudskiego, 
mjr. Zygmunta Wendego. Z nim też wsiadł do samochodu. 
Podczas podróży generał poprosił o zatrzymanie się przy 
Krakowskim Przedmieściu – chciał skorzystać z łaźni. 
Po jego zaginięciu obóz sanacyjny oskarżył generała o de-
zercję i wypuścił za nim list gończy. W łaźni „pod Messal-
ką” widziano go po raz ostatni.

Wnętrze z historią w tle
W okresie międzywojennym łaźnia za wszelką cenę sta-
rała się utrzymać poziom. Oferowano tu kąpiele, masaże 
lecznicze oraz zabiegi odchudzające. W 1926 r. powstała 
spółka zawiązana przez inż. Henryka Liedkego i Francisz-
ka Liedkego oraz Henryka Żórawskiego. Spółka zarządza-
ła nie tylko łaźnią „pod Messalką”, ale też Łaźnią Rzym-
ską w kamienicy Fajansa. Tym samym Łaźnia Centralna 
stała się ostatnim tak luksusowym zakładem w stolicy. 
W okresie okupacji niemieckiej łaźnia „pod Messalką”, 
podobnie jak inne, uzyskała status nur für Deutsche, cho-
ciaż pozostała w rękach polskich. W tym okresie na zawał 
serca zmarł Henryk Liedke – po tym, jak zastrzelono nie-
mieckiego oficera, z którym chwilę wcześniej rozmawiał 
w łaźni. Po wojnie zakład, który wyszedł obronną ręką 
z zawieruchy wojennej, uruchomiono już 1 grudnia 1945 r. 
W 1951 r. łaźnia została upaństwowiona i weszła w skład 
przedsiębiorstwa Łaźnie Miejskie. Zakład nie poddał się 
też niszczycielskim żywiołom okresu powojennego. Osta-
tecznie zamknięto go w 1991 r. Lepszych czasów obiekt 
doczekał w 2008 r., kiedy został odrestaurowany przez 
rodzinę Likusów. Wcześniej wnętrza służyły za plenery 
filmowcom. Nagrywano tu m.in. sceny do filmu Chłopa-
ki nie płaczą. Po remoncie w łaźni ulokowano restaurację 
oraz kilka ekskluzywnych butików, które ożywiły sece-
syjne wnętrza. Dzisiaj znajduje się tu restauracja, umie-
jętnie wykorzystująca walory miejsca i podkreślająca je-
go historię. Po ponad stu latach można rozkoszować się 
niesamowitą przestrzenią, a na życzenie nawet skorzystać 
z basenu. 

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

współtwórca projektu Warszawy historia ukryta

Wykładany ceramicznymi płytkami zdrój we wnętrzu łaźni „pod Messalką”

Wnętrze restauracji w pomieszczeniach dawnej łaźni
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Od Walicowa do Małej Wsi
Bazyli Walicki należał do grona bardzo wpływowych osób 

XVIII-wiecznej Warszawy. Będąc stronnikiem i doradcą ekono-
micznym Stanisława Augusta Poniatowskiego, cieszył się jego zaufa-
niem i protekcją. W latach 70. XVIII w. był postacią znaną w stoli-
cy, pełnił zaszczytną funkcję przewodniczącego Komisji Dobrego 
Porządku. Mało kto pamięta jednak Walickiego jako twórcę osady, 
niepoprawnie zwanej jurydyką, zlokalizowanej przy dzisiejszej ulicy 
Chłodnej, której główna ulica od miana osady zachowała do dzisiaj 
swoją pierwotną nazwę – Waliców. 

Walicki, pozostający z racji pełnionej funkcji w kręgu władzy, 
a przede wszystkim naśladujący króla Poniatowskiego, zapragnął – 
wzorem protektora – wybudować sobie wiejską siedzibę, która sta-
nowiłaby ucieleśnienie potęgi rodu. Pan Bazyli pochodził z rycer-
skiej rodziny z Walisk w ziemi czerskiej, a grunt pod majątek kupił 
za posag swojej żony, Róży Nieborskiej, reprezentującej starą ma-
zowiecką rodzinę senatorską. Nie bez przyczyny na budowniczego 
pałacu w Małej Wsi wybrał wybitnego reprezentanta klasycyzmu, 
Hilarego Szpilowskiego, znanego z prac w Warszawie i na Mazow-
szu. Jedną z najważniejszych realizacji tego architekta była przebu-
dowa pałacu w Nieborowie. 

Wielkim wydarzeniem w życiu małowiejskiego pałacu stała się 
wizyta wracającego z Kaniowa Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Było to potwierdzenie prestiżu właścicieli, a dla mecenasa sztuki, 
jakim niewątpliwie był król, świetna okazja do oceny ukończonej 
rezydencji. W pałacowym parku, na kamieniu, na którym w lipcu 
1787 r. odpoczywał król, wmurowano upamiętniającą tablicę.

Kozietulski i inni
Wśród wielu właścicieli i mieszkańców majątku odnajdujemy 

Klementynę Kozietulską, kobietę podziwianą i naśladowaną, pro-
wadzącą słynny artystyczny i intelektualny salon przy ulicy Bielań-
skiej w Warszawie. Klementyna była siostrą bohatera spod Somo-
sierry, Jana Hipolita Kozietulskiego, którego sława i bojowe czyny 
sprawiły, że polską kawalerię jeszcze przez lata nazywano w Hiszpa-
nii „los infernos picadores” („ci piekielni nakłuwacze”). Wiązało się 
to z używaniem przez szwoleżerów lancy – drzewcowej broni, którą 
władanie Polacy opanowali do perfekcji. 

Z pałacem w Małej Wsi związana była również wnuczka Kle-
mentyny – Maria, żona Jana Tadeusza Lubomirskiego, jednego 
z członków Rządu Narodowego. Maria stała się naocznym świad-
kiem wyrzucenia fortepianu Chopina z pałacu Zamoyskich przy 
Nowym Świecie. Lubomirscy na stałe osiedlili się w Małej Wsi 
w 1865 r. Jan Tadeusz był wielkim miłośnikiem literatury i sztuki. 
Nieustannie wzbogacał zbiory swojej warszawskiej siedziby przy 

Wielka historia Małej Wsi
W stulecie odzyskania przez Polskę suwerenności miejsca, w których wykuwała się i utrwalała niepodległość, nabierają 
większego znaczenia i przemawiają do nas mocniej niż zazwyczaj. Są dla nas łącznikiem między teraźniejszością 
a przeszłością. Wiele z nich jest znanych, mijamy je na co dzień, utrwaliły się w naszej świadomości. Inne czekają 
na odkrycie. Do tych ostatnich należy pałac Walickich w Małej Wsi. Oddalony zaledwie o kilkadziesiąt kilometrów 
od centrum Warszawy, do dziś pozostaje niemym świadkiem historii Polski ostatnich 200 lat. Jak w soczewce odbijają się 
w nim dzieje kraju i ludzi...

ulicy Wareckiej, jak i w pałacu w Małej Wsi, w którym przebywał 
głównie latem. Lubomirski był współzałożycielem Warszawskie-
go Towarzystwa Dobroczynności oraz Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego, typowym pozytywistą, co potwierdzać miała rodzinna 
anegdota. Kiedy od swego syna Zdzisława otrzymał przywiezioną 
z Wiednia gąbkę do mycia, miał powiedzieć, że używa rąk i nie jest 
brudny, bo nie brak gąbki, ale brak staranności sprzyja brudowi.

Przystanek: niepodległość
Kolejnym właścicielom pałacu w Małej Wsi – Zdzisławowi Lu-

bomirskiemu oraz jego żonie Marii Branickiej – przyszło wystę-
pować na politycznej arenie w gorącym okresie Wielkiej Wojny. 
W tym czasie Lubomirski stał na czele powołanej przez zaborców 
Rady Regencyjnej oraz piastował urząd prezydenta Warszawy. 
Kiedy w mglisty poranek 10 listopada 1918 r. na peron Dworca 
Warszawsko-Wiedeńskiego wtaczał się powoli pociąg, wśród ocze-
kujących na Józefa Piłsudskiego był Zdzisław Lubomirski. Po przy-
witaniu zaprosił brygadiera do pałacu na Frascati – w celu przeka-
zania Piłsudskiemu władzy wojskowej.

Po wydarzeniach listopada 1918 r. Lubomirski częściej przeby-
wał w swojej małowiejskiej rezydencji. Trudno nie odnieść wra-
żenia, że Mała Wieś była azylem, w którym wraz z żoną chronili 
się przed wielką polityką. Maria Lubomirska pisała w Małej Wsi 
pamiętniki będące niezwykłą panoramą ówczesnej polityki i ży-
cia społecznego. Utrzymywała kontakty z rodzinami panującymi 
Europy, bliska przyjaźń łączyła ją z późniejszym marszałkiem Fin-
landii Carlem Gustafem Mannerheimem, pełniącym przed 1914 r. 
funkcję dowódcy elitarnego Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów 
Jego Wysokości w Warszawie. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego pałac w Małej 
Wsi był ostoją świata ziemiańskiego, który miał za chwilę odejść. 
Tu koncentrowało się życie rodzinne i towarzyskie, co czyniło z tego 
miejsca platformę kontaktów społecznych. W pałacowych salonach 
spotykali się wojskowi, m.in. krewny właścicieli, kobieciarz, kawale-
rzysta płk Witold Morawski i gen. Tadeusz Kasprzycki. 

Od kilku lat trwa remont pałacu – obiekt odzyskuje swoją świet-
ność, przyciąga groteskowymi malowidłami pędzla Roberta Stan-
kiewicza, twórcy podobnych przedstawień w pałacu w Dobrzycy, 
jak i przepięknym parkiem, będącym połączeniem założeń w stylu 
angielskim i francuskim. W 1936 r. pałac i park „zagrały” w filmie 
Ada, to nie wypada z Lodą Niemirzanką w roli tytułowej. Być mo-
że zakątek ten stanie się scenerią jeszcze niejednego filmu z histo-
rią w tle – w myśl stwierdzenia, że brzmi ona najlepiej tam, gdzie ją 
tworzono. 

Adrian Sobieszczański 
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Historia szpitala św. Aleksandra sięga 1845 r. – 
August i Aleksandra Potoccy ufundowali go 
na pamiątkę zmarłego 26 marca tego samego 
roku ojca Augusta, a teścia Aleksandry – hra-

biego Aleksandra Stanisława Potockiego. W XIX w. liczba 
mieszkańców Wilanowa zaczęła rosnąć, a wraz ze zwięk-
szającym się zaludnieniem wzrastało zapotrzebowanie na 
opiekę medyczną. Przy pałacowym folwarku istniał laza-
ret, jednak wkrótce okazał się niewystarczający dla miejsco-
wej ludności i chorzy odsyłani byli do warszawskich szpitali 
św. Rocha i św. Ducha, gdzie Potoccy utrzymywali finan-
sowo kilka łóżek.

Na budynek nowego szpitala przeznaczono oficynę 
ogrodniczą z XVIII w., zwaną cieplarnią lub oranżerią, 
która za czasów Lubomirskich używana była jako ujeż-
dżalnia koni, a za Aleksandra Potockiego została prze-

budowana na dom gościnny. Wraz z przekształceniem 
obiektu na szpital wzniesiono dom doktora, w którym 
umieszczono m.in. aptekę i izbę chorych. Oba budynki za-
projektował Henryk Marconi. Ciekawostką jest, że w ra-
mach przebudowy niegdysiejszej cieplarni na szpital ar-
chitekt ,,odwrócił” obiekt – dotychczasowy tył gmachu 
stał się jego frontem. Nad drzwiami szpitala umieszczona 
została – istniejąca do dziś – tablica z tekstem w języku 
łacińskim i polskim: „W tym domu daną jest pomoc cier-
piącej ludzkości w imieniu i na cześć zgasłego ojca zało-
życieli. Oby modły dziękczynne wznosiły się ku Niebu, 
jako ciągła jego na tej ziemi dziedzicznej pamiątka. Oby 
błogosławieństwo, oby łza wdzięczności czcząca jego imię 
doszła do niego, a trwalszą będzie jego pamięć niż ryte na 
pysznych pomnikach złotem i marmurem jaśniejące na-
pisy”. Nad głównym wejściem znajdowała się figura anio-

O	losach		
zabytkowego	szpitala
Katarzyna	Dzierzbicka
Przy ulicy Biedronki, za kościołem św. Anny i w pobliżu pałacu w Wilanowie, stoją budynki, 
których historia jest tak ciekawa, jak mało znana. To tzw. dom doktora (ul. Biedronki 6A) 
i dawny szpital św. Aleksandra (ul. Biedronki 6). Oba przetrwały drugą wojnę światową, 
potem stopniowo popadały w ruinę, aby w 2008 r. stać się prywatną własnością, 
niedostępną dla zwiedzających

Szpital św. Aleksandra w Wilanowie
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ła stróża prowadzącego dziecko, pod którą widniał napis: 
„Aniele Stróżu Błogosławiony, od dziatwy czczony, pro-
wadź ją do Chrystusa przez ten dom ochrony”. Pierwszych 
pacjentów przyjmowano do szpitala już w 1845 r., choć 
budowę zakończono dwa lata później. 

4 grudnia 1847 r. o godz. 9.30 biskup Antoni Melchior 
Fijałkowski poświęcił kaplicę szpitala św. Aleksandra. 
Uroczystość odbyła się w obecności Augusta i Aleksandry 
Potockich, ich krewnych i znajomych oraz prowadzących 
szpital pięciu sióstr miłosierdzia pod przewodnictwem prze-
łożonej wielebnej Marianny Tyll. Pierwszymi dyrektorami 
szpitala byli doktor Onufry Dzianott (do 1851) i doktor 
Marczewski (do 1855).

Szpital św. Aleksandra mógł przyjąć 60 chorych. Na do-
le budynku znajdowały się: szpitalna kancelaria, mieszka-
nia sióstr miłosierdzia, apteka i kuchnia. W połowie klatki 
schodowej prawdopodobnie mieściła się kostnica. Na pię-
trze urządzono sześć sal dla pacjentów i szpitalną kaplicę, 
w której ołtarzu – według relacji dziennikarzy „Kuriera 
Warszawskiego” z grudnia 1847 r. – umieszczono obraz 
przedstawiający św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii 
Panny, patrona sióstr miłosierdzia, autorstwa wiedeńskiego 
malarza Leopolda Kupelwiesera. „Kaplica znajduje się na 
piętrze wprost schodów w środkowej części korytarza, na 
który wychodzą drzwi od sal dla chorych, tak urządzone, 
że ci mogą, nie powstając z łóżek, słuchać mszy świętej” – 
pisano na łamach „Kuriera”. Nieco inaczej wystrój kapli-
cy opisuje w 17. tomie „Studiów Wilanowskich” z 2010 r. 
były dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Wojciech 
Fijałkowski: „Centralne miejsce zajmował zaprojektowany 
przez Marconiego prosty drewniany ołtarz z przesłanym 
Aleksandrze Potockiej z Rzymu obrazem pędzla warszaw-
skiego malarza Jana Drewaczyńskiego [znanego jako Jan 
Angelik Drewaczyński – K.D.], przedstawiającym patro-
na chorych «Świętego Józefa z Dzieciątkiem na ręku», 
i tabernakulum z wizerunkiem głowy Chrystusa w cier-
niowej koronie «Ecce Homo». Boczne ściany ozdobione 
zostały biegnącym górą fryzem z 14 kompozycjami malar-

skimi Mieczysława Romanowskiego «objawiającymi ta-
jemnice różańcowe» i umieszczonymi nad niemi łaciński-
mi wersetami”. Obok kaplicy znajdowała się zakrystia.

We wrześniu 1855 r. dyrekcję szpitala objął doktor 
Henryk Łuczkiewicz. Cztery miesiące później na łamach 
„Tygodnika Lekarskiego” ogłosił on zamiar publikacji ra-
portów z działalności placówki. „Korzystając zatém z téj 
sposobności, powziąłem zamiar ogłaszania sprawozdania 
o ruchu chorych w szpitalu Willanowskim i opisywania 
szczegółowo niektórych ważniejszych wypadków, przy 
czytaniu których niejeden może z kollegów, obdarzony 
wyższemi zdolnościami, wysnuje w sobie myśl własną, 
użyteczną i prawdziwą” – pisał. Dzięki zapiskom dokto-
ra wiemy, że tylko między wrześniem 1855 a styczniem 
1856 r. do szpitala przyjęto 372 osoby, z których 33 zmar-
ły. Chorzy cierpieli głównie na zimnicę zwyczajną (mala-
rię) – 54 pacjentów, zimnicę durową (bruceloza, gorączka 
maltańska) – 14, nieżyt żołądka – 42, zapalenie płuc – 28, 
dur – 10 osób. W następnych numerach gazety doktor 
Łuczkiewicz skrupulatnie zapisywał kolejne przypad-
ki kliniczne i sposoby ich leczenia. W całym roku 1856 
w szpitalu leczyło się 741 pacjentów, w tej liczbie 333 ko-
biety, 344 mężczyzn i 64 dzieci; 76 osób zmarło. Śred-
nio pacjenci spędzali w szpitalu 21 dni. Codziennie zaję-
tych było 40 łóżek. Doktor Łuczkiewicz przyjął również 

Projekt elewacji szpitala św. Aleksandra w Wilanowie
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7933 pacjentów ambulatoryjnych. W 1857 r. w budynku 
szpitala otwarto ochronkę dla dzieci mieszkańców i pra-
cowników dóbr wilanowskich, prowadzoną przez Wikto-
rię Rohr. W XX w. za działalność i finansowanie placówki 
odpowiadali kolejni właściciele pałacu. W prowadzeniu 
ochronki pomagały m.in. siostry Branickie – córki wła-
ścicieli Wilanowa.

1 lipca 1857 r. dyrekcję szpitala przejął doktor Włady-
sław Ściborowski, który kontynuował zamieszczanie obszer-
nych medycznych raportów na łamach „Tygodnika Lekar-
skiego”. O szpitalu św. Aleksandra pisał w raporcie za rok 
1858, że jest „[...] lubo nie wielki, lecz porządnie urządzony, 
utrzymywany staraniem i kosztem JW. hr. Augustów Potoc-
kich [...]”. Zaznaczał też, że miniony rok „[...] pod względem 
zdrowia może być policzonym do bardzo szczęśliwych, nie 
było żadnych cięższych chorób panujących i liczba chorych 
była mniejszą niźli w latach poprzednich”. Dwa lata później 
doktor Ściborowski podnosił, że „[...] szpital nie ma stałego 
uposażenia, lecz wszelkie potrzeby hojnie bywają zaopatry-
wanemi z kassy domowéj hrabstwa Potockich; spodziewać 
się jednak należy, że późniéj dostojni dziedzice przeznaczą 
stały fundusz dla zapewnienia bytu wieczystego tak poży-
tecznemu zakładowi”.

Szpital św. Aleksandra działał do 1864 r. Został zli-
kwidowany przez władze carskie w ramach represji po 
powstaniu styczniowym. W domu doktora zamieszka-
li pracownicy majątku Potockich, a później Branickich. 
W dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie drugiej 
wojny światowej w dawnym szpitalu nadal mieściła się 
ochronka dla dzieci, otwarto też szkołę kroju i szycia. Bu-
dynki przetrwały wojenną zawieruchę w nienaruszonym 
stanie. Po 1945 r. należały do Administracji Gospodarstw 
Rolnych i Leśnych, następnie do Państwowego Gospodar-
stwa Rolnego, a potem do Rolniczego Zakładu Doświad-
czalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  
W 1955 r. zniszczona została szpitalna kaplica – pomiesz-

czenie przerobiono na prywatne mieszkanie. Udało się 
uratować część jej wyposażenia – przeniesiono je do pobli-
skiego kościoła św. Anny. W 1960 r. dawny szpital i dom 
doktora stały się własnością Muzeum Narodowego w War-
szawie, które cztery lata później odstąpiło je Desie na pra-
cownie konserwacji antyków i salon wystawowy. W ciągu 
kolejnych 20 lat Desa poniosła ogromne koszty związane 
z wykwaterowaniem wszystkich lokatorów obydwu budyn-
ków i w rezultacie firmie zabrakło funduszy na ich remont. 
Wtedy obiektami zainteresowało się Polskie Towarzystwo 
Lekarskie, które chciało przeznaczyć je na muzeum histo-
rii medycyny. Ten plan nie został jednak zrealizowany. Pod 
koniec lat 80. prywatny inwestor przedstawił pomysł wy-
korzystania zabytkowego szpitala jako przychodni zdrowia 
i – ponownie – jako muzeum medycyny. W 1985 r. oba 
budynki zostały przekazane przez prezydenta Warszawy 
Mieczysława Dębickiego prymasowi Józefowi Glempowi 
na cele charytatywne. Ten z kolei przekazał je ówczesnemu 
księdzu prałatowi, proboszczowi parafii św. Anny w Wila-
nowie, Bogusławowi Bijakowi, który miał w nich urządzić 
hospicjum archidiecezji warszawskiej i ośrodek charyta-
tywno-duszpasterski. Po naciskach ze strony Anny Branic-
kiej-Wolskiej szpital i dom doktora, które były już w sta-
nie ruiny, wróciły do spadkobierców i natychmiast zostały 
sprzedane. Wilanowskie zabytki nabyła spółka Eurodental, 
która planowała otwarcie w nich szpitala stomatologiczne-
go. Po ok. 10 latach oba budynki nabył kolejny prywatny 
inwestor – przeprowadził ich generalny remont z przezna-
czeniem na domy mieszkalne.

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

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

sceny (2004), Warszawa Witolda Gombrowicza (2014), 
Polska Witolda Gombrowicza (2017)
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W roku 1903, jeśli się nie mylę, hr. Maurycy 
Zamoyski po długich staraniach otrzy-
mał w Petersburgu pozwolenie na założe-
nie w Warszawie Szkoły Sztuk Pięknych. 

Była to zdobycz wcale pokaźna, gdyż wobec zacieśnienia za-
kresu, na którym mogło się rozwijać życie naszego Narodu, 
niemal do dziedziny literatury i sztuki tylko taka placówka 
stawała się jeszcze jednym filarem nie tylko wspierającym 
rozwój sztuk pięknych na terenie Królestwa, ale w ogóle ży-
cie narodowe. 

Na dyrektora Szkoły powołany został Kazimierz Sta-
browski, wybitny malarz, wychowanek Petersburskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Wśród profesorów (zwanych 
urzędowo tylko – nauczycielami) znaleźli się: Karol Tichy, 
malarz, i Xawery Dunikowski, rzeźbiarz – obaj z Krako-
wa, Konrad Krzyżanowski itd. (wymieniam tylko tych, 
których pamiętam). Przez Kazia Błeszyńskiego, który 
był kolegą młodego malarza Gustawa Gwozdeckiego, po-
znałem się z Gwozdeckim, a że ten mieszkał z Konradem 
Krzyżanowskim – i z tym ostatnim. Mieszkali oni w du-
żym frontowym sklepie z wielką szybą wystawową przy 
ulicy Wspólnej w okolicy kościoła św. Barbary (pełniącego 
czynność kaplicy przedpogrzebowej) przy kościele Piotra 
i Pawła „na Koszykach”. Obszerny sklep służył za atelier, 
a w przyległym pokoiku czy kuchence sypiali obaj na ja-
kichś tapczanach drewnianych, na których leżały sienni-
ki przykryte mizernymi kocami. Mieszkali jak typowi 
malarze-cyganie rozpoczynający swój zawód artystycz-
ny. Biednie tu było, ale humory dopisywały i nieraz – czy 
z Kaziem, czy sam – wpadałem do nich pogawędzić, po-
śmiać się i porozmawiać o sztuce. Kiedyś poznałem u nich 
i Stabrowskiego.

Był to średniego wzrostu mężczyzna, krzepki, musku-
larny, czarno zarośnięty, o twarzy zdradzającej tatarskie 
pochodzenie (Stabrowscy z ziem Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego pochodzą), ale raczej powolny, opanowany, 

mówiący cicho i bynajmniej nieposiadający nic z cyga-
na w sobie; uśmiechał się łagodnie i miał w sobie coś trą-
cącego mistycyzmem. Bardzo miłe robił wrażenie. Spo-
tykaliśmy się nieraz odtąd na ulicy albo w Zachęcie lub 
u Krywulta i zawsze witał się ze mną życzliwie. Szkoła pod 
jego kierunkiem rozwijała się pomyślnie i, zdaje się, dzię-
ki niemu zajęła się nią Eugenia Kierbedziowa, wdowa po 
znanym inżynierze budującym mosty w Cesarstwie, Sta-
nisławie Kierbedziu (nie tym, co zbudował most na Wiśle 
za Mikołaja I koło Zamku, ale jego bratanka). Pamiętam 
go z widzenia: niski, siwy staruszek, wygolony, zapalo-
ny miłośnik malarstwa i w ogóle plastyki. Kierbedziowa, 
odziedziczywszy po mężu wielki majątek w kapitałach, 
pokłóciwszy się z córką, która pomimo jej woli wyszła za 
jakiegoś arystokratę zbiedniałego – zdaje się Tyszkiewi-
cza – postanowiła cały ten kapitał zużyć na fundacje kul-

Prezentujemy fragment niewydanych jeszcze pamiętników pt. To, co przeżyłem Adama Czartkowskiego (1881-1958), botanika, 
historyka kultury i edytora, autora monografii Chopina, Beethovena, Szczęsnego Potockiego. Jedenaście tomów tego pamiętnika 
z lat 1900-1944 spalili Niemcy po Powstaniu Warszawskim wraz z biblioteką Krasińskich, gdzie były zdeponowane. Po wojnie autor 
zdołał odtworzyć zaledwie niewielką część tych pamiętników, które czekają na wydanie, jak też m.in. zbiór artykułów z dziejów kultury 
pt. Ludzie, czasy i dzieła. W 2017 r. nakładem Fundacji Terytoria Książki ukazała się jego tajna korespondencja polityczna z Gdańska 
do „Kuriera Warszawskiego”, z lat 1931-1939, pt. Gdańsk przed burzą (tom I, a tom II ukaże się w sierpniu 2018). 
Poniższy fragment publikujemy dzięki uprzejmości Krzysztofa Andrzeja Jeżewskiego z Paryża

Mistyk i wizjoner 
Wspomnienie	o	malarzu	Kazimierzu	Stabrowskim
Adam	Czartkowski

Otwarcie wystawy artysty malarza Kazimierza Stabrowskiego w Poznaniu;
widoczni m.in.: Kazimierz Stabrowski (w środku), wojewoda poznański Adolf Bniński 
(drugi z lewej), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (z prawej), 1927 r.
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turalne. Pod wpływem dra Karola Benniego ufundowała 
duży gmach na Tamce dla Towarzystwa Krzewienia Sztu-
ki Ludowej, na Koszykowej gmach Biblioteki Publicznej, 
która z tego powodu otrzymała nazwę Biblioteki Kierbe-
dziów, i na wybrzeżu wiślanym koło mostu tzw. trzecie-
go, inaczej Józefa Poniatowskiego – gmach Szkoły Sztuk 
Pięknych. Oprócz tego w swej posiadłości ziemskiej, Ry-
biniszkach, bodaj czy nie w Kowieńszczyźnie, założyła ko-
lonię letnią dla artystów plastyków, gdzie zbierała się duża 
gromada młodych adeptów malarstwa dla studiów w ple-
nerze. Jeździł tam Stabrowski i w 1913 r., powróciwszy 
z  Rybiniszek, przywiózł ze sobą cykl pastelów zatytułowa-
ny Pejzaże fantastyczne*. Wystawił je w sezonie zimowym 
1913-1914 w Zachęcie, w mniejszej sali z górnym oświetle-
niem, na lewo od klatki schodowej, i wzbudził naprawdę 
duże zainteresowanie.

Wybrałem się i ja z żoną na tę wystawę. Pamiętam do-
skonale chwilę, gdy znaleźliśmy się wśród tych obrazów. 
Wprost oddech mi zaparło wrażenie, jakie wywierały! 
Nie mogłem oderwać oczu od nich. Nie tylko bowiem 
były to mistrzowsko wykonane, pełne nastroju i wyra-
zu pejzaże, ale stanowiły one cykl powiązany jedną my-
ślą przewodnią, która rozwijała się stopniowo, crescendo, 
tłumacząc się jasno i dobitnie od pierwszego do ostatnie-
go, bez żadnej sztuczności, bez jakiegokolwiek naciąga-
nia. Widać było od razu, że powstały one pod wpływem 
głębokiego uczucia, którym przejęty był artysta w chwi-
li ich tworzenia, uczucia dominującego nad wszystki-
mi innymi. „Ależ to alegoria naszych dziejów, od chwili 
upadku w XVIII w., i wieszczba zmartwychwstania Pol-
ski!” – powiedziałem żonie. „Tak, tak” – odpowiedziała 
mi, jak zwykle identycznie ze mną przeżywając widziane, 
słyszane, czytane razem.

Nie pamiętam już treści wszystkich dwunastu – o ile 
się nie mylę – pejzażów. Przypominam sobie tylko nie-
które. Pierwszy, zatytułowany Ziemia krzyżów, przedsta-
wiał tzw. pilkalnię litewską (wzgórze-grodzisko – Ludwik 
Krzywicki napisał książkę czy rozprawę pod tym tytułem) 
z licznymi krzyżami. Drugi pt. Przed burzą – widok wiej-
ski (bez ludzi) z groźnymi chmurami burzowymi, przed 
którymi lecą trzy czarne kruki, trzeci – Grom – błyskawi-
ca bijąca w najwyższy krzyż pilkalni, czwarty – widok pło-
nącego miasta, nad którym w dymach wije się jakiś apoka-
liptyczny gad (podobny widok ujrzałem po 30 latach, gdy 
opuszczałem 1 września 1944 r. płonącą od bomb kru-
szących i podpalających Warszawę!), piąty – Nad smutną 
ziemią – widok poręby leśnej z rzadko stojącymi samot-
nymi sosnami – nad którymi chmury podeszczowe, gnane 
przez wiatr, układały się w orszak postaci jak gdyby idą-
cych w szlochu rozpaczy gdzieś w dal... A potem pierw-
szy promień wschodzącego słońca wystrzelający nad tym 
samym pejzażem – z chmur w postaci jakiegoś trębacza 
z długą wąską trąbą. Na następnym galopujący w chmu-
rach ogniści skrzydlaci husarze. I w końcu wiosenny pej-
zaż z tęczą w głębi i trzema krukami zupełnie bezsilnymi, 

bezwładnie siedzącymi wśród bujnie rozkwitającej, mło-
dej roślinności...

Trudno opisać słowami ten cykl obrazów, wprost zdu-
miewających i mistrzowskim wykonaniem, i wewnętrz-
ną myślą, uczuciem i wizyjnością. Miałem reprodukcje 
wszystkich tych pejzaży w mych tekach, które spłonęły 
w 1944 r. w Warszawie; były to doskonale wykonane kar-
ty pocztowe, które zakupiłem w kasie Zachęty, kiedy wy-
chodziłem z wystawy.

Nie miałem możności jakoś zetknąć się z Stabrowskim 
przed wybuchem wojny 1914 r., który nastąpił w kilka mie-
sięcy po wystawie; podczas wojny bawił on w Rosji, tak że 
spotkałem go dopiero w 1921 r. na placu Trzech Krzyży, 
już po zawarciu pokoju ryskiego. Witając się z nim nie-

Kazimierz Stabrowski, Na tle witrażu. Paw, portret Zofii z Jakimowiczów Borucińskiej, 
olej na płótnie, 1908 r.
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zwykle serdecznie, zadałem mu pytanie: „A co się dzieje 
z pańskimi Pejzażami fantastycznymi?”. „Niestety prze-
padły” – odpowiedział mi. „Wywiozłem je do Rosji, tam 
kupił je gen. Babiański (Polak, patriota, chociaż eksgene-
rał rosyjski – A.C.) i przetransportował na Krym, gdzie 
podczas rewolucji uległy zniszczeniu!”. A gdy wyraziłem 
żal z tego powodu i zacząłem się rozwodzić nad ich pro-
roctwem odrodzenia Polski Niepodległej, powiedział mi: 

„Tak, ma Pan słuszność. Powstały one w mej myśli na-
raz wszystkie: w jednej chwili ujrzałem je przed sobą – 
i w jakimś opętaniu, w uniesieniu proroczym malowałem 
je – jeden po drugim – nie mogąc przez cały czas tworze-
nia oderwać się od tej pracy ani o niczym innym myśleć. 
Toteż nic dziwnego, że to, co kłębiło się we mnie, co mnie 
targało w wichrze wewnętrznym – biło od razu w oczy wi-
dza, nawet – zdawałoby się – najmniej do zrozumienia tego 
cyklu zdolnego. Skoro Pana te moje Pejzaże tak obchodzą, 
to muszę powiedzieć, że tak właśnie jak Pan zrozumiał je 
pewien Rosjanin... Było to w parę dni po otwarciu mojej 
wystawy w Moskwie, w drugim roku wojny. Przyszedłszy 
rano do sali, gdzie ten cykl był rozwieszony, zastałem w niej 
grupkę widzów skupioną koło jakiegoś osobnika, który 
objaśniał po kolei te obrazy. Był to tak zwany jurodiwyj, 
specjalny typ moskiewski: pół wariat, pół święty. I słyszę: 
«A wot zdies’ my widim polskoje wojsko!» (stali przed 
złocistymi husarzami pędzącymi w chmurach!). «Czto 
ty?» – odezwał się głos. «Da razwie tiepier’ suszczestwu-
jet takoje wojsko?». «A legioniery w Galicji, legioniery Pił-
sudskogo. Wied’ eto polskoje wojsko. Budiet Polsza, bu-
diet Polsza!» – zaczął krzyczeć w histerycznym uniesieniu. 
Ktoś go wziął za ramię i wyprowadził z sali...”. 

Kazimierz Stabrowski, portret Laury Pytlińskiej, olej na płótnie, 1922 r.

Kazimierz Stabrowski, Lotosy w parku w Palermo, pastel, 1924 r.
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Rozeszliśmy się i nie spotkałem się z nim już 
potem nigdy. Ale pewnego razu, parę lat po tym 
spotkaniu, w 1923 r., wracając z Gniezna, gdzie 
odwiedzałem mieszkającą tam siostrę moją, ze-
tknąłem się w pociągu z bardzo sympatycznym 
i inteligentnym urzędnikiem w mundurze ko-
lejarza, z którym nawiązałem rozmowę. Wy-
nikło z niej, że jest to szwagier Stabrowskiego. 
Dowiedziawszy się o tym, opowiedziałem mu 
przytoczoną wyżej rozmowę z autorem Pejzaży 
fantastycznych. „A bo mój szwagier to napraw-
dę jest jakimś mistykiem i wizjonerem” – od-
powiedział. „Widzi przyszłość. Nie ma Pan po-
jęcia, cośmy wraz z nim przeżywali w okresie 
nieszczęsnych wyborów Narutowicza. Wciąż 
biadał i jęczał, że boi się o marszałka Piłsudskie-
go (którego czci jak świętość). W Polsce po wy-
borach zginie prezydent, a przecie niewątpliwie marszałka 
mogą wybrać na prezydenta... Uspokoił się dopiero, gdy 
nie marszałek został wybrany – ale stało się tak, jak prze-
czuwał! Prezydent wybrany zginął. Teraz znowu przepo-
wiada jakiś mord polityczny”. Zasnęliśmy potem, ale gdy 
rano stanęliśmy na bruku warszawskim, dowiedzieliśmy 
się o zamordowaniu prawosławnego metropolity Jerzego. 

Po śmierci Stabrowskiego spisałem to, co wyżej poda-
łem, w felietonie, który posłałem do „Kuriera Warszaw-
skiego” – ale redaktorowi Olechowiczowi wydało się to 
tak sensacyjnym, że zwrócił mi rękopis. Istotnie, i ja nie 
uwierzyłbym, gdybym tego sam nie przeżył.

* Autora zawiodła pamięć. Był to cykl obrazów olejnych pt. Pochód burzy 
malowany przez Stabrowskiego w l. 1907-1910. W Muzeum Narodowym 
w Warszawie znajduje się siedem barwnych pocztówek z ich reprodukcja-
mi: Nad smutnym krajem, Pożoga, Piorun, Rapsod, Hejnał, Kurhany, Cień. 
Autor nazwał później ten cykl Przeczucie przyszłych wydarzeń. W 1997 r. 
w Starej Kordegardzie w Łazienkach miała miejsce wystawa poświęcona 
Stabrowskiemu.

Kazimierz Stabrowski (1869-1929) – jeden z czołowych malarzy Młodej 
Polski, teozof i okultysta. Należał do loży teozoficznej Alba. W 1909 r. 

założył w Warszawie Towarzystwo Teozoficzne, w którym co tydzień 
odbywały się seanse okultystyczne. Swoje prace wielokrotnie wystawiał 

za granicą (Kijów, Monachium, Wenecja, Wiedeń, Moskwa). W 1900 r. na 
powszechnej wystawie światowej w Paryżu uzyskał srebrny medal za 

obraz Cisza wsi. Większość jego dzieł uległa zniszczeniu w czasie 
pierwszej wojny światowej i rewolucji bolszewickiej, wiele przepadło 

podczas drugiej wojny światowej. Kilka jego wybitnych obrazów znajduje 
się w zbiorach Muzeum Secesji w Płocku. Przyjaźnił się z innym wielkim 
wizjonerem i artystą, Tadeuszem Micińskim, który zadedykował mu swój 

poemat Wiatr halny

Komentarz i informacja o Kazimierzu Stabrowskim – K.A. Jeżewski

Kazimierz Stabrowski, Aleja dębowa w parku przy Villa Borghese w Rzymie, pastel, 1924 r. 

REKLAMA
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Twórcy ekspozycji, zestawiając grafiki sprzed ponad 
200 lat z pracami wykonanymi obecnie, dotykają 
współczesności, a wystawa ma stanowić próbę re-
akcji na aktualne, toczące się w Polsce i na świecie 

dyskusje o „kryzysie oświeceniowych wartości”. 
Oświecenie to epoka rozumu, nauki, emancypacji. Pro-

cesy, które się wówczas zaczęły, ukształtowały codzien-
ność następnych pokoleń. Ale od samego początku idee 
oświeceniowe spotykały się z opozycją. Nie inaczej jest 
i w dzisiejszej Polsce, a drastycznym głosem jest współ-
czesna rycina pt. A na drzewach zamiast liści będą wisieć 
humaniści, odwołująca się bezpośrednio do pochodzącego 
ze zbioru króla Stanisława Augusta cyklu rycin Jacques’a 
Callota Wielkie nieszczęścia wojny. Także dziś niechęć do 
wiedzy i nauk empirycznych ze strony środowisk skrajnie 
konserwatywnych przybiera niekiedy karykaturalne for-
my. Stajemy się bezradni, kiedy jeden polityk zaprzecza 
teorii ewolucji i przekonuje, że legenda o smoku wawel-
skim jest dowodem na to, że ludzie i dinozaury żyli obok 

Stare	ryciny	mówią
siebie w tym samym czasie, a drugi wygłasza rewolucyj-
ne stwierdzenie, że to słońce krąży wokół ziemi. Podob-
ne bzdury ludzie ci wygadują całkiem poważnie i nie ma 
pewności, czy jest to tylko wynik ich ignorancji, czy raczej 
cyniczne żerowanie na ludzkiej głupocie dla zdobycia po-
parcia politycznego. 

Owo starcie myśli oświeceniowej z siłami konserwa-
tywnymi ciągnie się przez stulecia, przybierając różne 
formy, i nierzadko (o czym na wystawie mniej) zmusza 
obie strony do kompromisu. W naszych dziejach starcie 
to często bywało jednak destrukcyjne. „Z prezentowane-
go na wystawie dialogu wyłania się wizja oświecenia jako 
epoki, w którą wpisany jest kryzys, konflikt, ale również 
epoki, która cały czas trwa. Nie jako fantom czy brak, lecz 
jako żywa rama, definiująca kształt naszej teraźniejszości. 
Oświecenie bowiem trwa tak długo, jak długo istnieje 
polityka krytycznego myślenia” – piszą twórcy wystawy. 
Sięgają przy tym do rycin pochodzących ze zbiorów kró-
lewskich, a przechowywanych dziś w Gabinecie Rycin 

Wystawa Czym jest oświecenie? w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, fragment ekspozycji

Kultura

Jerzy	S.	Majewski
XVIII-wieczne ryciny ze zbiorów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na wystawie 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Czyżby prowokacja? Do pewnego stopnia tak
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Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Dla twórców 
wystawy ryciny XVIII-wieczne, a czasem i starsze, trak-
towane są niczym najgłębszy poziom polskiej nowocze-
sności. A towarzyszą im prace współczesnych artystów, 
m.in. polsko-brytyjskiej artystki Goshki Macugi czy Mi-
kołaja Sobczaka. Rola Goshki Macugi jest tu szczególna – 
jako jednej z kuratorek wystawy. Jak sama mówi, powraca 
w kontekście wystawy do losów sztuki w potransformacyj-
nej Polsce i do polityczności rysunku. Dodajmy, że prace 
artystów są takie, jaką powinna być sztuka. Zaangażowa-
ne, wściekłe, zwrócone przeciw serwowanej przez wła-
dze hipokryzji. Ciekawa jest też sama aranżacja wystawy. 
Wszystkie ryciny, niczym w królewskiej bibliotece, rozło-
żone są na stołach, jak je oglądano niegdyś.

W tym miejscu, niejako na marginesie wystawy, chcę 
zwrócić uwagę na pokazywane w ramach ekspozycji pra-
ce związane z Warszawą, a prezentujące głównie niezre-
alizowane projekty króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Za jego panowania, w chwili, kiedy Rzeczpospolita 
przybliżała się do upadku, Warszawa stała się wielkim, tęt-
niącym życiem miastem i faktyczną stolicą Rzeczypospoli-
tej, pełnej kontrastów, targanej sprzecznościami. Rodziły się 
w niej wizje nowoczesnego miasta, wypełnionego gmacha-
mi „oświeceniowych” instytucji publicznych, jakich nigdy 
wcześniej w Polsce nie było. Były to wizje przyszłości, po-

zostałe jedynie na papierze. Królewskie marzenia, których 
władcy nie było dane zrealizować. 

Najbardziej znanym z prezentowanych obiektów jest 
projekt świątyni ujazdowskiej. Jak pisał prof. Marek 
Kwiatkowski w książce Stanisław August, król-architekt, 
pierwsze wiadomości o zamiarze wystawienia świątyni na 
Ujazdowie pochodzą z 1775 r. Architekci przygotowywa-
li dla króla wiele rysunków. Na wystawie oglądamy wizję 
świątyni w formie rotundy na rysunku Vincenza Brenny 
z 1781 r. Dodajmy, że aż 70 rysunków planowanego ko-
ścioła przepadło w czasie drugiej wojny światowej. Oca-
lało około 120. Twórcy wystawy zwracają jednak uwagę, 
że projekty te poprzedziły plany budowy w tym miejscu 
Świątyni Opatrzności Bożej – także w formie rotundy. 
Miała ona uczcić uchwalenie Konstytucji 3 maja. Kamień 
węgielny pod jej budowę położono w pierwszą rocznicę 
wydarzenia, 3 maja 1792 r. Zaprojektowana przez Jakuba 
Kubickiego, miała być wotum wieloetnicznej i zróżnico-
wanej religijnie Rzeczypospolitej dla Najwyższej Opatrz-
ności, pozwalającej na przeprowadzenie reformy państwa 
w bezkrwawy sposób. Na budowę świątyni po raz pierw-
szy w dziejach Polski rozpisany został konkurs architekto-
niczny, a koncepcja antycznej formy nawiązującej w jakimś 
stopniu do rzymskiego Panteonu odpowiadała wolnomu-
larskiemu pojęciu Istoty Najwyższej jako ponadreligijne-
mu symbolowi transcendencji. Dodajmy, że Jakub Kubicki 
był członkiem loży masońskiej, posiadaczem najwyższych 
wtajemniczeń, podobnie zresztą jak twórcy ustawy rzą-

Jacques Callot, Wielkie nieszczęścia wojny: 
powieszenie, akwaforta, 1633 r.

Anna Niesterowicz, Drzewo, rysunek, 2018 r.; 
na tytułowym drzewie wiszą laureaci 
Nagrody Nobla: Charles K. Kao, współtwórca 
Internetu Timothy Berners-Lee, astrofizyk 
Neil deGrasse Tyson, twórczyni queer theory 
Judith Butler, teoretyk ewolucji biologicznej 
Richard Dawkins oraz Stephen Hawking

Mikołaj Sobczak, Podziemia, gwasz, 2018 r.
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dowej z marszałkiem sejmu Stanisławem Małachowskim 
na czele. Zgodnie z zamierzeniami inicjatorów uchwale-
nia Konstytucji 3 maja i wzniesienia świątyni obiekt był 
pomyślany jako budowla deistyczna, wielowyznaniowa, 
gdzie miejsce Boga zajmuje Najwyższy Rządca. Świątynię 
zaczęto budować, ale realizację przerwała konfederacja 
targowicka, a potem upadek Rzeczypospolitej. Członko-
wie konfederacji, przeciwnicy rewolucyjnych reform wpro-
wadzanych przez Konstytucję 3 maja, uważali się za pa-
triotów, nie przypuszczając, że wchodzą na drogę wiodącą 
do katastrofy państwa. 

Tu warto przypomnieć, że kiedy przed kilkunastu laty 
rozstrzygano projekt na nową Świątynię Opatrzności Bożej, 
na terenie Wilanowa, zwycięzca konkursu, Marek Budziń-
ski, odwoływał się do wielowyznaniowej tradycji dawnej 
Rzeczypospolitej, nadając wejściom do obiektu (w formie 
zielonego kopca) formy tradycyjnych świątyń różnych wy-
znań. Niestety, od projektu, który zwyciężył w konkursie, 
odstąpiono, a obecna budowla z betonu z dawną ideą Świą-
tyni Opatrzności jako wotum narodu ma niewiele wspólne-
go – jest po prostu brzydkim, przeskalowanym kościołem 
parafialnym.

Świątynia Opatrzności Bożej według zamierzeń króla 
nie miała być jedynym upamiętnieniem Konstytucji 3 ma-
ja. Dla uczczenia ustawy monarcha rozważał też zbudowa-
nie Kolumny Sławy, a przygotowanie jej koncepcji powie-
rzył w 1791 r. Janowi Chrystianowi Kamsetzerowi. I ten 

projekt oglądamy na wystawie. Dodajmy, że podobną ko-
lumnę z posągiem Stanisława Augusta już kilka lat wcze-
śniej, w 1789 r., rysował malarz Franciszek Smuglewicz. 

Inny pokazany na wystawie projekt, na który warto zwró-
cić uwagę, przedstawia wymarzony przez króla gmach 
Akademii Nauk. Takie budowle postrzegano wówczas 
jako symbole oświeceniowej nowoczesności. To też miała 
być „świątynia” – tyle że wiedzy. Na tym zresztą król nie 
zamierzał poprzestawać – dążył do stworzenia państwa 
z nowoczesnymi instytucjami kulturalnymi, gmachami 
muzealnymi i teatralnymi. Pokazywany na wystawie pro-
jekt Akademii Nauk wyszedł spod ręki królewskiego archi-
tekta Dominika Merliniego. Powstał już w drugiej połowie 
lat 70. XVIII w. Przewidywał monumentalną budowlę z ko-
lumnadami wokół dziedzińca i centralną rotundą, ponad 
którą miała wyrastać romantyczna wieża. Niestety, budowla 
ta nigdy nie została zrealizowana, podobnie jak pokazany 
na wystawie monumentalny projekt Zamku Królewskie-
go, sporządzony w 1777 r. przez Efraima Schrögera. Plany 
rozbudowy rezydencji za Stanisława Augusta wracały kil-
kakrotnie, ale ten prezentował się szczególnie efektownie, 
choć chyba dobrze, że nie został wykonany. Był to bowiem 
projekt urbanistyczny wymagający dużych wyburzeń. Wy-
obraźmy sobie całkowicie przekształcony plac Zamkowy, 
gdzie naprzeciwko istniejącej fasady Zamku Królewskiego 
ukrytej za potężną kolumnadą wznosi się po drugiej stronie 
placu druga taka kolumnada, w lustrzanym odbiciu. W głę-
bi placu przewidziano całkowicie nowy kościół św. Jana, 
zbudowany na rzucie równoramiennego krzyża. Stary ko-
ściół (dziś katedra) przeznaczony był do zburzenia. U wej-
ścia na plac architekt przewidział, po bokach, dwie kolum-
ny. Kolumnie Zygmunta III stojącej po lewej stronie miała 
odpowiadać analogiczna po prawej stronie, poświęcona kró-
lowi Janowi III; pomiędzy nimi zaplanowano – niczym bra-
mę na plac – łuk triumfalny, za którym architekt widział 
konny posąg Poniatowskiego. Jak pisał Marek Kwiatkow-
ski, punktem węzłowym kompozycji był nowy gmach dla 
Sali Senatorskiej, wystawiony obok Zamku. 

Ten wywierający ogromne wrażenie rysunek można 
oglądać na wystawie wśród innych koncepcji łuków trium-
falnych projektowanych na zlecenie króla, mających wyra-

Vincenzo Brenna, projekt kościoła w Ujazdowie pod Warszawą, rysunek, 1781 r. 

Dominik Merlini, projekt Akademii Nauk, widok perspektywiczny od frontu, rysunek, 1775 r. 
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żać jego majestat. Przy okazji twórcy ekspozycji zwracają 
uwagę, że monarcha nie miał szans na własny pomnik. 
Póki rządził, na taką manifestację absolutyzmu nie zgo-
dziłaby się opozycja szlachecka. Z kolei po śmierci przez 
ponad 100 lat obwiniany był o przyczynienie się do upad-
ku Rzeczypospolitej. Gdy zaś jego szczątki niedługo przed 
wojną zostały wywiezione z Leningradu (dziś Petersburg) 
i wysłane przez Sowietów do Polski, ówczesne władze sa-
nacyjne nie dopuściły, by powróciły one do Warszawy. 
Króla ponownie pochowano po kryjomu, nocą, w kryp-
cie niewielkiego kościoła w Wołczynie, gdzie się urodził. 
Miejscowemu księdzu kazano dochować tajemnicy i strzec 
klucza do krypty. Wybuchł skandal, kiedy wszystko się 
wydało. Po wojnie kościół znalazł się poza Polską. Zale-
dwie kilka kilometrów od granicy. Świątynię zdewasto-
wano, grobowiec królewski rozkradziono, szczątki króla 
sprofanowano. Pozostał z nich jedynie proch kostny i… 
guzik. Przewiózł je do Polski, bez formalności, w zwykłej 
teczce urzędnika, ówczesny białoruski minister kultury. 
Dziś smutne resztki króla spoczywają w krypcie katedry 
św. Jana. – Przez ponad 200 lat problem upamiętnienia 
ostatniego władcy I Rzeczypospolitej pozostał bez rozwią-
zania” – konstatują autorzy ekspozycji. 

Wystawa Czym jest oświecenie? w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
miała miejsce od 18 maja do 17 czerwca 2018 r.

Efraim Schröger, projekt przebudowy Zamku Królewskiego, widok perspektywiczny od strony Krakowskiego Przedmieścia, rysunek, 1777 r.

Franciszek Smuglewicz, projekt kolumny do iluminacji urządzonej przez Szkołę 
Kadetów w rocznicę koronacji Stanisława Augusta 25 listopada 1789 r. 
w Warszawie, rysunek, 1789 r.
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e  Od 16 czerwca w Zachęcie wy-
stawa Kōji Kamoji Cisza i wola życia. 
Wystawa jest pierwszą retrospektyw-
ną prezentacją bogatego dorobku ja-
pońskiego artysty, od lat 60. miesz-
kającego i pracującego w Polsce. 
Znalazły się na niej obrazy, rysunki, 
instalacje, obiekty – prace minimali-
styczne i ascetyczne, kompozycje abs-
trakcyjne. Dzieła japońskiego twór-
cy, tak jak haiku, łączą perfekcyjnie 
zaprojektowaną formę z aspektem 
duchowym, metafizycznym, kon-
templacyjnym. Do 19 sierpnia.

 Na przełomie 2017 i 2018 r. 
w Galerie Roi Doré w Paryżu odbyła 
się wystawa Beksiński – In hoc signo 
vinces. Teraz tę z sukcesem prezento-
waną we Francji ekspozycję można 
będzie zobaczyć w Muzeum Archi-
diecezji Warszawskiej. Na polskiej 
odsłonie wystawy prezentowanych 
jest 20 obrazów, rysunków oraz fo-
tografii artysty, pochodzących z ko-
lekcji prywatnej. Do 30 września.

 Od 14 czerwca w galerii Test wy-
stawa rysunku, grafiki i malarstwa 
zmarłej w sierpniu 2017 r. Zofii Gla-
zer. Wystawa nosi tytuł Przedmioty 
ciszy i stanowi przegląd dorobku ar-
tystki w dziedzinie malarstwa i lito-
grafii. Do 4 lipca.

 W czerwcu zagości w stolicy 
26. Międzynarodowy Festiwal Sztu-
ka Ulicy. Kolejne odsłony tego wyda-
rzenia artystycznego realizowane są 
w przestrzeni publicznej Warszawy 
od 1993 r. Festiwal prezentuje wyda-
rzenia z dziedziny sztuki performa-
tywnej, w szczególności teatru ulicz-
nego, tworząc wyrazisty i barwny 
kalejdoskop doświadczeń i przemy-
śleń artystycznych na otwartej scenie 
Warszawy, ulicach, placach, skwe-
rach i w parkach. Tegoroczna edycja 
rozpocznie się 23 czerwca i potrwa 
do 1 lipca.

 Do końca czerwca w Pałacu 
Kultury i Nauki wystawa Napoleon 
Bonaparte – opowieść o życiu i ka-
rierze militarnej taktyka i stratega, 
który odmienił dzieje ludzkości. 
Na ekspozycji największy zbiór ory-
ginalnych przedmiotów należących 
do Napoleona, jakie były prezento-
wane w Polsce. Do 30 czerwca.

Notatnik warszawski

Przestrzeń niewysłowiona
W Zachęcie można oglądać wystawę Przestrzeń niewysłowiona Jerzego Sołtana, 

Lecha Tomaszewskiego i Andrzeja Jana Wróblewskiego. Na ekspozycji zaprezento-
wano wybrane prace twórców skupione wokół trzech przenikających się sfer ich za-
interesowań i aktywności: sztuki, architektury i projektowania. Ekspozycję otwiera 
sala SZTUKI z rysunkami Sołtana wykonanymi w obozie w Murnau oraz serią prac 
ukazującą fascynację artysty wielkimi klasykami XX-wiecznej awangardy. Obok 
nich znajdują się dzieła Tomaszewskiego zainspirowane światem matematyki oraz 
fotograficzne studia form naturalnych Wróblewskiego. W sali PRZESTRZENI 
eksponowane są modernistyczne projekty architektoniczne, m.in.: zespół sportowy 
Warszawianka (1956-1964), Pawilon Polski w Brukseli (1956), projekt rozbudowy 
Zachęty (1958), projekt kościoła w Sochaczewie (1958), konkursowy projekt pomni-
ka w Auschwitz-Birkenau (1958). W części wystawy 
WZORNICTWO zobaczymy przykłady projektów 
trzech pionierów polskiego nowoczesnego designu, 
ujawniające potencjał środowiska warszawskich pro-
jektantów u progu formowania się osobnego wydziału 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego 40- 
-lecie obchodzimy w tym roku. Do 5 sierpnia.

Intrygujące tango
150 lat temu po drugiej stronie Atlan-

tyku, w tętniącym życiem i mówiącym ję-
zykami trzech kontynentów Buenos Aires, 
narodził się nowy taniec. Tango zawładnę-
ło sercami, umysłami i nogami ówczesnych 
porteños i w tempie błyskawicy pojawiło 
się na salonach całego świata. Pełne emocji, 
dynamiki, walki i tęsknoty, jest jak trzyminutowy romans na parkiecie. Budzi skrajne 
odczucia, intryguje. Jest odważne, egzotyczne, a jednocześnie bliskie każdemu.

Argentyna w Teatrze Capitol to opowieść o miłości i tęsknocie, która wraz z rzesza-
mi imigrantów przypłynęła do Buenos Aires w poszukiwaniu lepszego życia. Czy od-
naleźli je w gęstej sieci ulic wielkiego miasta? Czy pokochali swoją nową ojczyznę? 
Czy wieczorami tańczyli i grali tango, chcąc powiedzieć całemu światu o swoich uczu-
ciach? Warto to sprawdzić, wybierając się na premierowy spektakl z muzyką na żywo 
i artystami z Argentyny. W Teatrze Capitol od 17 czerwca.

Święte nic
W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wystawa prac Jakuba Julia-

na Ziółkowskiego Święte nic – rzeźby, obrazy, ceramika i instalacje, z których część 
powstała podczas kilkumiesięcznego pobytu artysty w Hanoi. Twórczość Ziółkow-
skiego osadzona jest na granicy rzeczywistości, fikcji, nor-
matywności i obłędu. Część z prezentowanych na wystawie 
obiektów została wykreowana wspólnie z Hyon Gyon, z któ-
rą artysta często pracuje w artystycznym tandemie. Twór-
czość Hyon Gyon jest bliska założeniom szamanizmu ko-
reańskiego i bezpośrednio odnosi się do transcendentalnej, 
uniwersalnej energii. Eklektyczny świat Ziółkowskiego uka-
zuje dynamikę ciągłej przemiany, pojawiającej się nie tylko 
w tradycjach ludowych, pierwotnych wierzeniach, ale także 
w neoszamańskich praktykach funkcjonujących w kontek-
ście postkolonialnym. Do 2 września.



 KOJI KAMOJI.
CISZA I WOLA ŻYCIA

wystawa czynna do 19.08.2018

patroni medialni

Martwa natura, 2003/2013, szklanka z wodą, blacha aluminiowa, fot. Hans-Wulf Kunze

Zachęta — 
Narodowa Galeria Sztuki 
pl. Małachowskiego 3  
Warszawa 
zacheta.art.pl

REKLAMA 

Powstała, by żyć
Od 29 maja na dziedzińcu wielkim Zamku Królew-

skiego w Warszawie można oglądać wystawę plenerową 
Powstała, by żyć. Ekspozycję przygotował Instytut Pamię-
ci Narodowej w nawiązaniu do obchodów setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem wysta-
wy jest ukazanie odbudowy polskiej państwowości po 
latach zaborów jako sumy wysiłków i dążeń ówczesnego 
pokolenia Polaków – zarówno żołnierzy walczących pod 
znakiem orła białego na wielu frontach pierwszej wojny 
światowej, jak też polityków, działaczy społecznych, na-
uczycieli i twórców kultury. Wystawa opowiada o wysił-
ku zbrojnym rozpoczętym w sierpniu 1914 r. przez Legio-
ny Polskie u boku Austro-Węgier, o Korpusach Polskich 
w Rosji oraz Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera sformo-
wanej we Francji. Na ekspozycji ukazano proces naro-
dzin państwa polskiego rozpoczęty w listopadzie 1918 r., 
w tym formowanie się jego demokratycznego ustroju, 
zwieńczone uchwaleniem przez sejm ustawodawczy kon-
stytucji z 17 marca 1921 r. Przypomniano okoliczności 
kształtowania się granic Rzeczypospolitej – w ogniu walk 

toczonych z Ukraińcami o wschodnią Galicję, z Czecha-
mi o Śląsk Cieszyński i Litwinami o Wileńszczyznę i Su-
walszczyznę, a także w wyniku powstań przeciwko Niem-
com w Wielkopolsce i na Śląsku. 

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia, plaka-
ty i mapy, którym towarzyszą cytaty z wypowiedzi uczest-
ników ówczesnych wydarzeń, m.in. naczelnika państwa 
Józefa Piłsudskiego i premiera Wincentego Witosa. Wy-
stawę można oglądać do 20 czerwca. Wstęp wolny.
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e  Od 5 czerwca w Muzeum Ziemi 
PAN można oglądać wystawę Skały 
i piaski. Fotografie z siedmiu konty-
nentów. Autorem jest Andreas Hür-
limann – pochodzący ze Szwajcarii 
lekarz, podróżnik, który od 30 lat 
fotografuje wybrane motywy nie-
zwykłych formacji skalnych z róż-
nych miejsc naszego globu. Prace 
Hürlimanna były wielokrotnie po-
kazywane w galeriach w Szwajcarii, 
Niemczech i Austrii. Wystawę moż-
na oglądać do 22 lipca.

 Pięć piosenek zakwalifikowa-
ło się do finału konkursu ZAiKS-u 
i Polskiego Radia Piosenka na sto, 
zorganizowanego z okazji stulecia 
działalności Stowarzyszenia Auto-
rów ZAiKS. Zakwalifikowane pio-
senki to: Jak dynamit, Janusze, Nie-
bywałe, Nuty oraz Ziemia księżyc. 
Można ich posłuchać na stronie pio-
senkana100.polskieradio.pl. Spośród 
nich kapituła wybierze zwycięski 
utwór lub utwory. Pula nagród wy-
nosi 100 tys. zł. Wyniki w czerwcu. 

 Polonez skomponowany przez 
Emila Wojtackiego zwyciężył 
w konkursie Warszawski polonez 
dla Niepodległej. Konkurs zorga-
nizowała Sinfonia Varsovia. Zwy-
cięska kompozycja uświetni obcho-
dy stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Na konkurs zgło-
szono ponad 100 polonezów. Trzy 
zwycięskie kompozycje zostaną 
nagrane w sierpniu przez Orkie-
strę Sinfonia Varsovia pod batutą 
Pawła Kapuły. Prawykonanie na-
grodzonych polonezów odbędzie 
się w Teatrze Wielkim – Operze 
Narodowej podczas 9. Festiwalu 
Szalone Dni Muzyki, 29 września.

 W ramach Muzycznych 
Czwartków na Chłodnej War-
szawska Orkiestra Sentymentalna 
– 21 czerwca – nawiąże do setnej 
rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, a 28 czerwca 
z koncertem zatytułowanym Noc 
w wielkim mieście zaprezentuje się 
Jazz Band Młynarski-Masecki. 
Koncerty odbędą się na zrewitali-
zowanym deptaku przy Chłodnej, 
na wysokości ulicy Waliców.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
•  26 czerwca, godz. 17
A wywalczę Ci kraj, wielki kraj pełen 
zbóż – spotkanie z powstańcami 
warszawskimi, siedziba TPW 
Oddziału Stare Miasto,  
ul. Nowomiejska 5 lok. 1

•  27 czerwca, godz. 18
salon przewodnicki TPW Oddział 
KORT: spotkanie z reżyser Hanną 
Etemadi i projekcja filmu: Stefan 
Starzyński – śledztwo umorzono, 
restauracja Honoratka, ul. Miodowa 14

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

28. Festiwal 
Mozartowski

16 czerwca o godz. 19 Wielka Gala Operowa zain-
augurowała 28. Festiwal Mozartowski. Festiwal po-
trwa do 14 lipca, w tym czasie na melomanów cze-
ka blisko 60 wydarzeń w 12 miejscach w Warszawie, 
m.in. w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej, 
Teatrze Polskim, bazylice archikatedralnej św. Jana, 
oranżerii Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej, 
na Zamku Królewskim czy w Muzeum Pałacu Kró-
la Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W programie najwspanialsze dzieła Mozarta, 
m.in. Wesele Figara, Così fan tutte, Czarodziejski flet, Łaskawość Tytusa i Upro-
wadzenie z seraju. Nie zabraknie też muzyki oratoryjnej i kameralistyki, zarówno 
wokalnej, jak i instrumentalnej. 

Weneckie biennale na Bródnie
Od 23 czerwca Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na dziesiątą odsłonę 

Parku Rzeźby na Bródnie. Autorzy tegorocznego programu wydarzenia, Paweł  
Althamer i Goshka Macuga, koncentrują się na podkreśleniu specyfiki osiedla z je-
go różnymi elementami, jak witryny sklepowe, balkony, boiska szkolne, ale też 
wnętrza prywatnych mieszkań. Używają przy tym tradycyjnych narzędzi współcze-
snego muzealnictwa, pozwalających na wyeksponowanie poszczególnych obiektów 
czy zdarzeń, jak: katalog, podpis obiektu, oprowadzanie z przewodnikiem, strona 
internetowa, zwiastun filmowy. Artyści zatytułowali wystawę Weneckie biennale 
na Bródnie, nawiązując do najstarszego i najbardziej znanego cyklicznego wyda-
rzenia artystycznego na świecie, jakim jest Biennale Sztuki w Wenecji. 

Atrakcją jubileuszowego programu Parku Rzeźby na Bródnie jest współpraca 
z siostrzaną Srihattą – cen-
trum sztuki i parkiem rzeźby 
w Sylhet w Bangladeszu, które 
zostało zainicjowane w 2016 r. 
instalacją Pawła Althamera. 
W tym roku w Sylhecie po-
wstanie rzeźba Moniki So-
snowskiej – na podstawie nie-
zrealizowanego projektu dla 
Bródna z 2009 r. 

Park Rzeźby na Bródnie  
od 23 czerwca do 1 lipca.
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A gdyby tak można było zmienić własną biografię, prze-
żyć życie raz jeszcze, tyle że inaczej? Przed taką szan-

są postawił swego bohatera Max Frisch w sztuce Biogra-
fia (1968), która przed laty wywołała nie lada sensację. 
Od tego czasu pojawiło się wiele podobnych utworów, 
w których można śledzić alternatywne losy, i to nie tylko 
w filmach s.f. – dość przypomnieć film Krzysztofa Kieślow-
skiego Przypadek (1981), w którym reżyser malował trzy al-
ternatywne życiorysy tego samego bohatera.

Powrót do Biografii, ale w nowej wersji – pod tytułem 
Gra w życie – proponuje dzisiaj Ateneum, gdzie niemal na-
tychmiast po prapremierze światowej w Zurychu można 
było oglądać tę sztukę w reżyserii Janusza Warmińskiego 
z udziałem Aleksandry Śląskiej i Jana Świderskiego. Była 
to wówczas wielka sztuka ansamblowa z udziałem bez ma-

Jaka biografia?
Tomasz	Miłkowski

ła 30 aktorów. W nowej wersji (i w nowym tłumacze-
niu Karoliny Bikont) sztuka została rozpisana na pięciu 
wykonawców, a reżyserii podjął się doświadczony reżyser 
rosyjski Aleksander Kaniewski. Centralną postacią pozo-
stał, rzecz jasna, ten sam bohater, wystawiony na pokusę 
korekty biografii, behawiorysta, który szuka sposobu na 
lepszy wariant życia.

Mamy do czynienia ze swoistą szaradą psychologiczno- 
-społeczną, w której specjalista od zachowań społecznych 
niejako testuje sam siebie. Grzegorz Damięcki jako Han-
nes Kürmann szukający odpowiedzi, jak chciałby przeżyć 
swoje życie, gdyby mógł je przeżyć raz jeszcze, okazuje się 
bezradny. Jako postać, a nie jako aktor, który z wielką sub-
telnością, rozłożeniem akcentów maluje kreację na miarę 
wielkich poprzedników.

REKLAMA 

Jeszcze tylko do 30 czerwca w galerii Opera można 
oglądać prace wybitnej, cenionej malarki Teresy Pągow-
skiej (1926-2017). Wśród prezentowanych prac z różnych 
okresów twórczości artystki są m.in. oleje z lat 60., obrazy 
z lat 70. i 80., a także prace powstałe w latach 90. ubiegłe-
go wieku z cyklu Zwierzęta i kilkadziesiąt rysunków. Te-
resa Pągowska wypracowała własny, niepowtarzalny język 
artystyczny, oparty o ciekawe efekty wizualne kompozy-
cji kolorystycznych, opartych na oszczędnej gamie barw-
nej kontrastujących ze sobą kolorów. Swoją twórczością 
wytyczyła nurt nowej figuracji w malarstwie. Charakte-
rystyczny styl obrazów Pągowskiej przyczynił się do wyso-
kiej pozycji i uznania wśród polskich, ale też europejskich 
kolekcjonerów sztuki. Obrazy z okresu nowej figuracji 
osiągają obecnie wysokie ceny na rynku aukcyjnym.

Galeria czynna jest dla widzów godzinę przed rozpoczę-
ciem spektakli oraz w trakcie przerw. Dla pozostałych gości –  
od czwartku do soboty, w godz. 10-17. Wstęp wolny. 

Sztuki plastyczne w operze
W Salach Redutowych Te-

atru Wielkiego – Opery Naro-
dowej do końca sezonu prezen-
towana jest natomiast wystawa 
prac Jerzego Skolimowskiego, 
zorganizowana z okazji jego 80. 
urodzin. Na ekspozycji – wybór kilkudziesięciu obrazów 
i grafik z ponad 40-letniego dorobku malarskiego twórcy. 

Jerzy Skolimowski wyreżyserował ponad 20 filmów – 
m.in. słynny Essential Killing (Grand Prix jury na Festiwa-
lu w Wenecji w 2010; nagroda za najlepszy film na festiwalu 
w Mar del Plata oraz nagrody za najlepszy film i dla najlep-
szego reżysera na festiwalu w Gdyni). Mniej znana jest je-
go twórczość plastyczna, a przecież jest również cenionym 
malarzem. Brał udział w Biennale w Wenecji, swoje prace 
wystawiał w Europie i Stanach Zjednoczonych. W 2015 r. 
otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Łodzi.
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Varsaviana

Jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy nominowało 
w kategorii Edycja warszawska jak zawsze trzy tytuły, 

z których jeden otrzymał nagrodę. Varsaviana to kategoria 
nieco różniąca się od pozostałych. Nie żeby nie zwracano 
uwagi na warsztat autorów, przeciwnie, ale nie sama „lite-
rackość” dzieła jest tu najważniejsza. 

Pierwsza z nominowanych książek jest opowieścią o kon-
strukcji miasta, jego strukturze, kształcie urbanistycznym 
i architektonicznym, historii budowli i miejsc. Grzegorz 
Mika dał w tomie Od wielkiej idei do wielkiej płyty fascy-
nujący opis rozwoju miasta, rozszerzania się jego obszaru 
i zagospodarowywania terytorium na przestrzeni ostatnich 
niemal 150 lat. To w jakimś stopniu także historia struktu-
ry miasta w kontekście świętowanej rocznicy stulecia nie-
podległości. Mika wskazuje na kilka zasadniczych rytmów, 
okresów rozwoju Warszawy. Pierwszy to – zapewne ku za-
skoczeniu niektórych czytelników – czas jeszcze rozbioro-
wy. Większość warszawiaków zna zasługi Sokrata Staryn-
kiewicza, przede wszystkim powstanie sieci kanalizacyjnej 
miasta ze stacją filtrów, ale lista inwestycji i modernizacji 

jest znacznie dłuższa, choćby powstanie cmentarza Bród-
nowskiego, gazowni na Woli czy renowacja Kolumny Zyg-
munta. A kto nawet tego nie wie, kojarzy jego nazwisko jako 
patrona warszawskiego placu, nie zawsze pamiętając, że był 
Rosjaninem reprezentującym zaborcę. Autor uświadamia 
też nam, że i kolejni nominowani przez Moskwę prezydenci 
Warszawy dobrze przysłużyli się rozbudowie miasta. Na-
stępny etap rozwoju urbanistycznego stolicy przypada na 
czas prezydentury Stefana Starzyńskiego. Więcej na ten te-
mat pisałem w tym miejscu rok temu przy okazji nagrody 
dla Grzegorza Piątka za książkę Sanator. Kariera Stefana 
Starzyńskiego. Trzeci znaczący okres intensywnej transfor-
macji miasta to oczywiście czas powojenny, w którym rów-
nolegle z odbudową urbanistycznej struktury Warszawa od-
radzała się we wszystkich innych sferach miejskiego życia. 
Mika prowadzi opowieść o kolejnych latach rozwoju stolicy, 
przypominając nazwiska najważniejszych budowniczych, 
opisując historię najciekawszych architektonicznie budyn-
ków. Szkoda, że wydawca nie zamieścił indeksów nazwisk 
i budowli.

Po raz jedenasty odbyła się gala wręczania warszawskich 
nagród literackich. Spośród 482 nadesłanych książek wybra-
no cztery, których autorów nagrodzono: w kategorii Poezja 
wyróżniono Marię Bigoszewską za Wołam cię po imieniu 
(wyd. Forma), w kategorii Proza – Jakuba Żulczyka za Wzgó-
rze psów (wyd. Świat Książki), w kategorii Literatura dzie-
cięca – Magdalenę Tulli oraz ilustratorkę Alicję Rose za Ten 
i tamten las (wyd. Wilk & Król). Do nagrody w kategorii Edy-
cja warszawska jury wybrało książkę Anny Bikont Sendlero-
wa. W ukryciu (Wydawnictwo Czarne). 

Coroczna główna nagroda Twórca warszawski trafiła tym razem do rąk Ernesta Brylla – poety, prozaika, 
dramaturga, autora tekstów piosenek, tłumacza m.in. literatury irlandzkiej. Przypomnijmy – pierwszym, 
w 2008 r., uhonorowanym tym tytułem był Tadeusz Konwicki, o którym w laudacji napisano „Za wszystko, 
co stworzył o Warszawie, dla Warszawy i w Warszawie”. W kolejnych latach tytuł warszawskiego twórcy 
otrzymali: Józef Hen (2009), Marek Nowakowski (2010), Janusz Głowacki (2011), Janusz Tazbir (2012), 
Joanna Kulmowa (2013), Wiesław Myśliwski (2014), Eustachy Rylski (2015) i Hanna Krall (2017). 

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. 
Przyznawana była w latach 1926-1938. Pierwszym jej laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewi-
cza – Władysław, ostatnim przed wojną – Leopold Staff. Nagrodą tą wyróżniono także: Wacława Beren-
ta (1929), Tadeusza Boya-Żeleńskiego (1933), Polę Gojawiczyńską (1935), Marię Kuncewiczową (1937).

Po wojnie nagroda przyznawana była pisarzom i publicystom nieregularnie. Pierwszym laureatem zo-
stał w 1948 r. Kazimierz Brandys, ostatnimi zaś byli Miron Białoszewski i Jerzy Waldorff (1980). Wśród 
nagrodzonych przed 1980 r. znaleźli się m.in.: Władysław Broniewski, Stefan Wiechecki, Hanna Janu-
szewska, Juliusz Wiktor Gomulicki, Ernest Bryll i Jerzy Stefan Stawiński.

Rafał	Skąpski

W	lustrze	historii
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Druga z nominowanych książek wpisuje się w nurt opo-
wieści o znaczących wydarzeniach, publikowanych czę-
sto w ich rocznice, odciskających piętno zarówno na dzie-
jach stolicy, jak i całego kraju. Takim wydarzeniem były 
niewątpliwie wypadki marcowe z 1968 r. Kryptonim „Dzia-
dy” – książka wybitna – ma dwóch autorów. Do dziennika-
rza radiowej Dwójki, znakomitego i wielokrotnie nagradza-
nego za monografie różnych okresów historii teatru XX w. 
Tomasza Mościckiego, dołączył równie znakomity znawca 
teatru Janusz Majcherek. Obaj przedstawili podłoże kon-
fliktu społecznego i politycznego oraz wielu przypadko-
wych zdarzeń, które pojawiły się w jednym miejscu i czasie. 
Warszawa, stołeczne środowisko artystyczne i intelektualne, 
była miejscem, w którym ów konflikt narastał i skąd rozlał 
się na cały kraj. Autorzy, docierając do niepublikowanych 
wcześniej dokumentów i relacji świadków, stworzyli nie-
zwykle rzetelne świadectwo wydarzeń sprzed pół wieku. 
Ale równocześnie książkę czyta się jak polityczną powieść 
sensacyjną o nastrojach społecznych i sposobach manipu-
lowania nimi, o kulisach i mechanizmach władzy. Każdej 
władzy. Pod konkretne wydarzenia z warszawskiej i polskiej 
przeszłości podkładać można sytuacje, jakie dziać się mogą 
w innym miejscu, w innej rzeczywistości politycznej, w prze-
szłości lub współcześnie. Może właśnie przede wszystkim 
współcześnie. Najlepszym na to dowodem jest fakt, że słowa 
jednego z autorów książki zostały, bez uzgodnienia z nim, 
wycięte z nagranej audycji niejawną decyzją kierownictwa 
anteny radiowej. Słowa, dodajmy, porównujące niektóre re-
alia propagandy współczesnych mediów rządowych do tych 
sprzed lat. „Historia powtarza się dwukrotnie”, powiedział 
Hegel, a Marks dodał, że „za pierwszym razem występuje 
jako tragedia, za drugim jako farsa”. Czasem jednak farsa 
dotyka i boli niewiele mniej niż tragedia. 

Trzecia książka, autorstwa Anny Bikont, to głośna już 
i dwukrotnie nagrodzona Sendlerowa w ukryciu. Dwu-
krotnie, bo w kwietniu Nagrodą Miasta Poznania, a w maju 
Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego. Książkę czyta się 
momentami z niedowierzaniem, odkrywając bolesne praw-
dy. Nie jest to jednak, w potocznym rozumieniu, biografia 
tytułowej bohaterki, a bardziej opis reporterski, ukazujący 
okoliczności, w jakich Irena Sendlerowa heroicznie stawia-
ła czoła nazistowskiej machinie śmierci, ryzykując swe ży-
cie, by uratować inne. To książka także o nas, o ludziach, 
o naszych cechach, dobrych i złych. O tym, jak łatwo jest 
zdławić empatię, znieczulić, uzbroić w obojętność, wywołać 
w nas zło. To książka o ludziach dobrych, odważnych, bo-
haterskich, ale też o ludziach złych, bez sumienia, bez skru-
pułów. Nie przeczytamy jej w jeden wieczór ani w dwa. Nie 
poprawi ona nam humoru. Nie jest lekturą do poduszki; le-
piej, by sceny w niej opisywane nie pojawiały się w naszych 
snach. Ale tę książkę trzeba znać. Prawda jest zawsze lepsza 
od fałszu, nawet jeśli fałsz stawia nas w lepszym świetle. Nas 
teraz i nas kiedyś, nas i naszych przodków, nawet jeśli nie 
są to wprost nasi przodkowie, a ludzie nam obcy, ale prze-
cież rodacy. Chcemy być lepsi. Staramy się o to w różny 
sposób. Zdobywamy wiedzę, kwalifikacje, pniemy się po 
szczeblach kariery, starannie wychowujemy dzieci. Książka 
uświadamia, jak często, pragnąc być lepszymi, ludzie odrzu-
cają prawdę, nie chcąc jej znać lub zmieniając jej sens. Jak 
niewiele trzeba, by poddać się wpływowi otoczenia, ulec 
nachalnej presji stereotypów, propagandy, plotek, oskarżeń 
i kłamstw. Jak łatwo przekroczyć to, co wydaje się nieprze-
kraczalne. To, jak łatwo wyzwolić w człowieku zło, pokaza-
ły eksperymenty prof. Philipa Zimbarda. I choć to on użył 
wobec tych zjawisk określenia „efekt Lucyfera”, to wiedza 
o zachowaniach ludzkich, manipulowaniu, skutkach presji 
znana była znacznie wcześniej. Znana i wykorzystywana. 
Ale czy to kogokolwiek usprawiedliwia?

Pobudzenie czytelnika do refleksji nad ludz-
ką siłą, odwagą i słabościami to główna cecha 
książki Bikont i, jak się zdaje, bardziej to niż 
niezupełna jednak biografia bohaterki prze-
mówiło za przyznaniem Annie Bikont nagro-
dy w tej kategorii. Pisząc o tytułowej bohaterce 
swej książki, Bikont ukazuje jej ludzkie słabo-
ści, luki w pamięci, gładzenie zmarszczek w ży-
ciorysie, poprawianie wizerunku, a więc ludzką 
normalność. Czy bohaterka staje się przez to 
słabsza, mniej zasługująca na uznanie, na pa-
mięć? Odwrotnie, staje się bardziej prawdziwa, 
bardziej autentyczna, godna naszego uznania 
i zapamiętania. 

Rafał Skąpski – wydawca, popularyzator czytelnictwa, 
współorganizator Warszawskich Targów Książki, należy 

do grona osób, które przywróciły nagrodę literacką 
Warszawie; obecnie jest jednym z jurorów 

Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Warszawskie Targi Książki, spotkanie z nominowanymi do Nagrody Literackiej 
m.st. Warszawy w kategorii Edycja warszawska; od lewej: Grzegorz Mika, Tomasz 
Mościcki, Janusz Majcherek, Anna Bikont i Rafał Skąpski, prowadzący spotkanie
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Małe muzea, ciekawe miejsca

Z Muzeum Książki Dziecięcej przy ulicy Koszy-
kowej korzystają pracownicy naukowi, studenci, 
autorzy, ilustratorzy, bibliotekarze. Stutysięczne 
zbiory pomagają im w działaniach dedykowa-

nych najmłodszym.
Wśród skarbów placówki znajdziemy m.in. najstarszą 

z pisanych dla dzieci polskich książek – Pamiątkę po do-
bréy matce Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (1819). 
Nie brakuje dawnych elementarzy – tzw. abecadlników, 
jak Źródło wiadomości dla dziatek polskich... Stanisława 
Jachowicza (1849) czy Abecadło polskie z kwiateczkami... 
Antoniny Jachowiczowej (1840). Są i pierwsze polskie wy-
dawnictwa periodyczne dla młodych odbiorców: „Rozryw-
ki dla Dzieci” (1824-1828), „Tygodnik dla Dzieci” (1829) 
czy „Dziennik dla Dzieci” (1830). Wśród tłumaczeń znaj-
dziemy Przygody młodzieńca, czyli Robinson polski Adol-
fa Dygasińskiego (1892), Przypadki Robinsona Kruzoe 
w opracowaniu W.L. Anczyca (1899), a także dwujęzyczne 
wydanie dzieła Don Kiszot i Sansza… (1870). Złota rószcz-
ka Heinricha Hoffmanna [zapis tytułu jak w oryginale – 
red.] z 1858 r. to z kolei pierwsze znane polskie wydanie 
Der Struwwelpeter. Z późniejszych publikacji nie sposób 
pominąć dzieł z ilustracjami takich twórców, jak Edmund 
Dulac, Arthur Rackham, Kay Nielsen, ale też polskich ar-
tystów, jak w książce Za Kasinym płotem, czyli fragmencie 
O Janku Wędrowniczku Marii Konopnickiej, z linorytami 
Wiktora Langnera (1935). Powojenne dzieła wiążą się na-
tomiast z narodzinami polskiej szkoły ilustracji, szczegól-
nie aktywnie zaznaczającej się w latach 60. i 70.

Dla Warszawy i nie tylko
– Muzeum jest placówką bardzo warszawską – mówi Ewa 
Gruda, kierownik Muzeum Książki Dziecięcej. To dział 
specjalny Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Wydarze-
niem, po którym zaistniał zalążek muzeum, była Wystawa 
Księgarska w 1926 r. Towarzyszyła jej Biblioteka Wzorowa 
dla Dzieci z wyselekcjonowanymi książkami. Publikacje od-
rzucone stały się pierwszymi zbiorami przyszłego muzeum. 
Rok 1938 to czas, w którym MKD zaczęło istnieć w kształ-
cie zbliżonym do dzisiejszego. Z pożogi drugiej wojny świa-
towej ocalało zaledwie 10 procent księgozbioru. Dary war-
szawiaków pozwoliły, na szczęście, na szybkie odtworzenie 
kolekcji. 

Wśród	książek	dla	dzieci
Janusz	Dobrzyński	OFS
„W bibliotece z książek na półkach/ Trąbią słonie, kuka kukułka/ Kwitnie paproć, krzyczą 
Indianie/ Szumią żagle na oceanie” – tak śpiewaliśmy w dzieciństwie. Muzeum Książki 
Dziecięcej jest chyba jedynym miejscem w Warszawie, gdzie nikt nie będzie się dziwił 
dorosłemu zaczytanemu w takiej właśnie lekturze
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Siedziba MKD to część gmachu przy ulicy Koszykowej. 
Na Żoliborzu działają dwie filie MKD: Oddział im. Ha-
liny Rudnickiej oraz Izba Pamięci Marii Kownackiej. 
Pierwsza stara się integrować trzy pokolenia warszawia-
ków. Willa, w której filia funkcjonuje, została podarowana 
bibliotece przez Rudnicką w testamencie. Drugi oddział 
kontynuuje krzewioną przez Kownacką ideę wychowania 
m.in. poprzez wiedzę o przyrodzie. Autorka zapisała w te-
stamencie mieszkanie Warszawskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, a zbiory, w tym wyposażenie kawalerki – Muzeum 
Książki Dziecięcej. 

Owocem współpracy z wydawcami bywają reprinty. 
Przykład – to seria Muzeum Książki Dziecięcej poleca, któ-
rą wydawała Muza. Wśród wydarzeń szczególne miejsce 
zajmuje Konkurs Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobi-
szewskiej. Podczas licznych targów, festiwali i wystaw zda-
rzało się, że „ludzie przychodzili i płakali, widząc książ-
ki ze swojego dzieciństwa, co uświadamia, jak głębokim 
wydarzeniem jest kontakt dziecka ze sztuką” – mówi Ewa 
Gruda. 

Działalność MKD wykracza poza granice Polski. 
W 2012 r. placówka współorganizowała wystawę po-
święconą braciom Grimm w Rzymie. Również w Rzymie, 
a później w Bratysławie, gościła zorganizowana w 2011 r. 
jubileuszowa wystawa Bohdana Butenki. Obecnie wspól-
nie ze szwedzką ambasadą realizowany jest projekt Rooms 
for Children.

Muzeum dziś
W Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej znajdziemy sukce-
sywnie digitalizowane tytuły ze zbiorów MKD. Najbliższe 
plany placówki to również powrót do wydawania biblio-

grafii retrospektywnej, cennego źródła dla badaczy. Jako 
ostatnie ukazały się tomy za lata 1901-1917 oraz 1918-1939, 
na publikację czeka tom za lata 1864-1900. Innym zestawie-
niem opracowywanym w MKD jest Bibliografia z zakresu 
historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytel-
nictwa dziecięcego. Choć główną grupą odbiorców działań 
Muzeum są osoby dorosłe, nie brakuje spotkań i warsztatów 
dla najmłodszych, także podczas Nocy Muzeów. 

Muzeum Książki Dziecięcej nie jest placówką muzeal-
ną w rozumieniu czegoś dawnego, zamkniętego. Ciągle 
trafiają tu nowe dzieła: dzięki egzemplarzowi obowiąz-
kowemu, zakupom oraz konkursom. Zarówno dawne, 
jak i współczesne pozycje czekają na tych, którym bliska 
jest praca na rzecz wszechstronnego rozwoju młodych 
czytelników.

Janusz Dobrzyński (ur. 1986) – franciszkanin świecki, absolwent 
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim; 

zakochany w rodzinnym Żelechowie i Warszawie; 
pracuje w oficynie Adam
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Malarz	i	przyjaciel	króla

O najciekawszych obrazach, intrygującym 
życiu, przyjaźni z królem i wielkim talencie 
Marcella Bacciarellego Tatianie Hardej 
opowiada Dorota Juszczak, kurator 
otwartej właśnie w Zamku Królewskim 
w Warszawie wystawy Marcello Bacciarelli. 
Najpiękniejsze portrety

W jaki sposób rzymski malarz Marcello Bacciarelli, 
Włoch z pochodzenia, znalazł się w Warszawie?
Bacciarelli rzeczywiście urodził się w Rzymie i tam uczył 
się malarstwa pod okiem Marca Benefiala, ale już jako 
dwudziestoparolatek trafił na dwór drezdeński, gdzie 
zasłynął jako dobry malarz i rysownik. Kiedy przed 
wojną siedmioletnią dwór saski wraz z Augustem III 
uciekał do Warszawy, przeniósł się tu także Bacciarelli. 
Wtedy zresztą poznał rodzinę Poniatowskich, 
m.in. przyszłego króla Stanisława Augusta.

Już wtedy był znanym artystą?
Musiał mieć w tym czasie na tyle mocną pozycję, 
że cesarzowa Maria Teresa zaproponowała mu w 1764 r. 
stanowisko nadwornego malarza w Wiedniu. 

Dlaczego nie został tam na stałe? 
Być może lepsze warunki zaproponował mu polski 
król? Może już wtedy się polubili? Stanisława Augusta 
i Bacciarellego łączyła potem relacja ponadzawodowa, 
wręcz przyjacielska. Bacciarelli tylko raz wyjechał 
z Warszawy na dłużej – po tym, jak został nadwornym 
malarzem, w 1787 r. – do Włoch. Podczas jego rocznej 
nieobecności król słał mu kwieciste listy, w których 

przekonywał do jak najszybszego powrotu. Pisał do 
„Caro Marcello”, że ma zły humor, że nie wyobraża 
sobie Warszawy bez Bacciarellego, że go natychmiast 
potrzebuje.

Do czego?
Król już wtedy zorientował się, że bez Bacciarellego 
ani rusz. Był on prawą ręką monarchy we wszystkich 
kwestiach artystycznych. Pełnił funkcję nadwornego 
malarza, ale także swego rodzaju ministra sztuki, 
chociaż oficjalnie takie stanowisko nie istniało. Malował 
wielkie cykle obrazów historycznych i portrety do 
dekoracji wnętrz Zamku Królewskiego i Łazienek, 
kierował królewską Malarnią i jej finansami, nadzorował 
wszystkie przedsięwzięcia budowlane, współtworzył 
galerię malarstwa, był autorem katalogów zbiorów. 
To człowiek orkiestra, zastanawiam się, kiedy w ogóle 
miał czas malować.

Zdążył to wszystko zrobić w jednym życiu?
Zdążył. Zachowały się ciekawe listy z wiosny 1793 r., 
w których król namawia Bacciarellego, żeby koniecznie 
namalował swój autoportret, jednocześnie prosi o – 
słynny obecnie – portret z klepsydrą, a w międzyczasie 
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pyta, czy ceramiczne rury w wodociągu w Łazienkach 
na pewno będą dobrze działały.

Ile obrazów namalował Marcello Bacciarelli?
Szacuje się, że samych portretów – ok. 200-250. 
Do tego trzeba dodać jego malarstwo historyczne 
w Zamku Królewskim w Warszawie czy Łazienkach. 
W samym Zamku to chociażby Poczet królów polskich 
w Pokoju Marmurowym, supraporty w Sypialni 
i Pokoju Audiencjonalnym, wreszcie – Sala Rycerska 
z olbrzymimi płótnami historycznymi i cyklem 
portretów sławnych Polaków.

Portrety wychodziły mu najlepiej?
Uważam, że są lepsze niż obrazy historyczne, 
chociaż oczywiście o gustach się nie dyskutuje. 
Przy portretach Bacciarelli miał zdecydowanie więcej 
swobody, podczas gdy do malarstwa historycznego 
Stanisław August wtrącał się w kłopotliwy 
dla artysty sposób. Kiedy Bacciarelli malował 
supraporty do zamkowej Sypialni, król zasypywał go 
szczegółowymi wskazówkami, łącznie z określaniem, 
w którą stronę ma być zwrócona postać głównej 
bohaterki, w jakim kolorze powinna mieć zawój 
i że ma przypominać kobiety z obrazów Rembrandta. 
Przy narzuconej z góry kompozycji siłą rzeczy 
nie powstawały dzieła najwybitniejsze.

Kogo Bacciarelli portretował najczęściej?
Przede wszystkim był portrecistą warszawskiej 
śmietanki towarzyskiej – króla, arystokracji 
i ludzi skupionych wokół dworu. Na większości 
obrazów przedstawiona jest rodzina królewska 
albo przyjaciółki Stanisława Augusta, których ten, 
jak wiadomo, miał wiele, a ich wizerunki wieszał 
w Łazienkach. Na otwartej właśnie w Zamku 
wystawie prezentujemy tylko portrety, ponieważ 
chcemy pokazać to, co w twórczości Bacciarellego 
najlepsze.

Które obrazy są najbardziej wyjątkowe?
Jestem szczególnie dumna z portretów hrabiny 
i hrabiego Stormont, wypożyczonych ze Szkocji, które 
nigdy nie były pokazywane w Polsce. Co ciekawe, 
Bacciarelli malował wyłącznie w Warszawie – tylko raz 
ją opuścił na czas podróży do Włoch. Wszyscy klienci 
pozowali mu więc na miejscu. Hrabia Stormont był 
brytyjskim ambasadorem w Polsce i tylko dzięki temu 
mógł zamówić sobie bardzo elegancki, wyrafinowany 
portret w pięknym niebieskim fraku z okazji swego 
ślubu z saską hrabianką. 

Intrygujący wydaje się też portret Franciszka 
Salezego Potockiego w stroju narodowym, ze zbiorów 
hrabiny d’Ornano w Paryżu, który większość badaczy 
uważała za zaginiony. A absolutną rewelacją jest portret 

Marcello Bacciarelli, Stanisław August w stroju koronacyjnym, l. 1768-1771, ZKW

nadwornego lekarza Stanisława Augusta, Walentego 
Gagatkiewicza, kupiony do zbiorów Zamku dosłownie 
w ostatniej chwili przed otwarciem wystawy.

Można mówić o jednolitym stylu portretów 
Bacciarellego?
Obrazy z dojrzałego okresu twórczości Bacciarellego 
mają bardzo charakterystyczne cechy. Artsyta malował 
dość szkicowo i impresyjnie, stosował rozmywające się 
kontury, delikatne cienie, sfumato. Druga jego cecha to 
zamiłowanie do jednolitej kolorystyki. Nie przepadał 
za kontrastem, lubił portrety harmonijne, prawie 
monochromatyczne, oparte na różnych odcieniach 
jednej barwy, czasem z mocniejszym akcentem – na ogół 
błękitnym. 
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Bacciarelli dorobił się w Warszawie znacznego 
majątku.
To prawda, przez jakiś czas miał nawet do dyspozycji 
karetę. Król przyznał mu wysoką pensję, płacił 
dodatkowo za dzieła sztuki, opał czy świece. Ofiarował 
mu majątek Osiek pod Warszawą i działkę w rejonie 
obecnej ulicy Bagatela, gdzie Bacciarelli wybudował 
sobie willę. Lekką ręką sponsorował też jego 
rodzinę – żonie Marcella zafundował na przykład 
podróż do Drezna. W 1768 r. nadano szlachectwo 
Bacciarellemu, jego rodzinie i potomkom, co najlepiej 
świadczy o awansie społecznym syna rzymskiego 
kuchmistrza. Bacciarelli był więc zamożny, ale przy tym 
niezwykle zapracowany.

Wszystkie prace wykonywał sam?
Miał pomocników, nad wieloma sprawami musiał 
jednak czuwać osobiście. Bacciarelli był szefem 
zamkowej Malarni, w której odbywała się nauka, ale też 
przygotowywano dekoracje rezydencji królewskich 
i kopiowano obrazy. Portret był wówczas elementem 
propagandy czy autopromocji, jak powiedzielibyśmy 
dzisiaj. Uczniowie Malarni powielali więc wizerunki 
namalowane przez Bacciarellego – po to, by król mógł je 
rozdawać. Największą popularnością cieszył się portret 
koronacyjny, z ok. 1767-1771 r. 

Czy Bacciarelli miał naśladowców?
Nie tyle miał naśladowców, ile przyuczył grupę malarzy, 
którzy potrafili kopiować jego styl. Nie wykształcił jednak 

tylu dobrych artystów, jak można by się spodziewać – 
może dlatego, że był zbyt zajęty innymi sprawami.

Co działo się z Bacciarellim po abdykacji 
Stanisława Augusta?
Przez jakiś czas artysta jeszcze zajmował się interesami 
króla i brał udział w skomplikowanej procedurze 
dzielenia majątku. W czasach Księstwa Warszawskiego 
na zamówienie władz malował na przykład portrety 
senatorów Tomasza Ostrowskiego i Stanisława 
Małachowskiego, które też na wystawie pokazujemy. 
Najbardziej prestiżową realizacją było – zaginione 
niestety – olbrzymie płótno historyczne pt. Nadanie 
przez Napoleona konstytucji Księstwu Warszawskiemu 
z 1808 r. Po otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego 
Bacciarelli otrzymał tytuł honorowego dziekana 
wydziału sztuki. Nie cieszył się nim jednak długo – 
zmarł rok później, w 1818 r.

Bacciarelli to malarz światowy czy lokalny? 
To jest dobre pytanie, na które nie ma dobrej 
odpowiedzi. Z jednej strony pozostał lokalny, ponieważ 
większość życia spędził w Warszawie. Z drugiej – może 
konkurować z portrecistami z górnej europejskiej półki. 
Kiedy w 1787 r. pojechał do Włoch, był przyjmowany 
z najwyższymi honorami. Wydaje mi się, że wtedy miał 
lepszą pozycję niż w oczach dzisiejszych historyków 
sztuki. Na pewno to jeden z najlepszych portrecistów 
swego czasu. Pytanie, czy jest znany i rozpoznawany, 
to tak naprawdę pytanie o to, na ile w powszechnym 
odbiorze funkcjonują XVIII-wieczni malarze. Moim 
zdaniem – zdecydowanie za mało. 

Zamkowa wystawa ma szansę to zmienić?
To pierwsza taka wystawa po 50 latach. Prezentujemy 
44 portrety namalowane przez Bacciarellego, także te, 
które na co dzień są rozproszone w zbiorach prywatnych 
za granicą. Jeśli popatrzymy na wiek XVIII, Bacciarelli to 
jedyny portrecista na stałe pracujący w Polsce, który miał 
światową klasę – i zbyt małą siłę przebicia. 

Wystawa w Zamku 
Królewskim w Warszawie 

pt. Marcello Bacciarelli. 
Najpiękniejsze portrety 

będzie czynna  
do 9 września 2018 r.  

Katalog oraz książeczkę 
dla dzieci Marcello 

Bacciarelli dla ciekawych 
można znaleźć 

w zamkowym sklepie:  
esklep.zamek-krolewski.pl

Marcello 
Bacciarelli

Najpiękniejsze 
portrety
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tyZamek Królewski w Warszawie – Muzeum postanowił uczcić 200-lecie 

śmierci artysty tak bardzo związanego z tą królewską rezydencją, prezen-
tując jego malarstwo portretowe. Nasza wystawa odbywa się po przeszło 
50 latach od pamiętnego monogra�cznego pokazu dzieł mistrza, zorgani-
zowanego przez dwa muzea narodowe: w Poznaniu i Warszawie. Od tego 
czasu na światowym rynku sztuki pojawiły się nieznane poprzednio 
portrety, rzucające nowe światło na twórczość Bacciarellego. Chcieliśmy 
złożyć hołd włoskiemu malarzowi, który związał swoją artystyczną ka-
rierę i życie z Polską, prezentując to, co w naszym przekonaniu w jego 
twórczości najlepsze i najpiękniejsze. 

Naszą ambicją było zaprezentowanie polskim widzom także obrazów 
Bacciarellego znajdujących się poza Polską. Na wystawie można więc 
podziwiać wspaniały, do niedawna uznawany za zaginiony portret Fran-
ciszka Salezego Potockiego z paryskiej kolekcji Izabeli d’Ornano, dwa 
piękne wizerunki lorda i lady Stormont z kolekcji hrabiów Mans�eld 
w Scone Palace w Szkocji, znakomitą wersję portretu Stanisława Augusta 
z klepsydrą z prywatnej kolekcji w Paryżu, wreszcie ważny dla ikonogra�i 
króla słynny portret z gestem dyskusji ze zbiorów U�zi. 

Dorota Juszczak, fragment eseju

na stronie 1: Marcello Bacciarelli, Julia Duhamel z kotem, Fundacja im. Raczyńskich 
przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Fot. Pracownia Fotogra�i Cyfrowej mnp

Patroni medialni

Wystawa do�nansowana
 ze środków mkidn

Partnerzy Zamku
Królewskiego
w Warszawie – Muzeum

ISBN 978-83-7022-242-0

9 788370 222420

Marcello Bacciarelli, Urszula z Zamojskich Mniszchowa, 1778 r., dep. w ZKW
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STOLICA czyta

Nazwa Powązki zrosła się z tamtejszymi cmentarzami 
tak bardzo, że deweloperzy – nie chcąc straszyć ich 

upiorami potencjalnych nabywców nowych mieszkań – 
wymyślają na określenie miejsc między nekropoliami 
marki handlowe, jak Żoliborz Artystyczny albo Młody 
Żoliborz.

Tymczasem przecież nie zawsze tak było – to tu w koń-
cu XVIII w. księżna Izabela Czartoryska założyła swój 
pierwszy (drugim były Puławy) ogród romantyczny. 
Od czasów Królestwa Kongresowego w powązkowskich 
letnich i zimowych barakach stacjonowało wojsko – naj-
pierw polskie, potem rosyjskie, a w II Rzeczypospoli-
tej znów polskie. Nagromadzenie armijnych obiektów, 
m.in. młynów, elewatorów i innych składnic, których by-
ło ok. 100 (i przetrwało kilka!), wygenerowało powstanie 
cywilnej osady niejako na wojsku żerującej. Przedmieście 
to nazywano miasteczkiem Powązki – oprócz paru ka-
mienic i wielkiej szkoły było ono w większości drewniane 
i spłonęło w 1944 r. Odrodziło się po wojnie, odbudowane 
jako slumsy z rozbiórkowej cegły, aby przepaść w ramach 
budowy osiedla Rudawka pół wieku temu. 

O ile powązkowskie cmentarze mają o sobie dość ob-
fitą literaturę, to książka Powązki, życie moje Mieczysła-
wa Jasińskiego jest właściwie – wyjąwszy monograficzny 
numer 9/2007 „Zeszytów Wolskich” – pierwszą zwar-
tą publikacją o życiu na Powązkach na przestrzeni po-
nad dwóch stuleci. Bogato udokumentowano tak czasy 
Czartoryskich, jak przedmiejskie biznesy, a wreszcie dru-
gą wojnę światową – przede wszystkim widzianą dzie-

cięcymi oczami autora. Jak się 
na przykład okazuje, Powązki 
były ostatnim miejscem poby-
tu słoni ewakuowanych z war-
szawskiego zoo we wrześniu 
1939 r.

Niestety, wydawca zaprze-
paścił szansę, by dzisiejszy 
mieszkaniec nowych osiedli 
przy Przasnyskiej, Rydygiera 
czy placu Niemena miał z tej 
pozycji większy pożytek – ten 
pasjonujący palimpsest bardzo 
trudno jest odczytać. Autor, 
który działał społecznie w To-
warzystwie Przyjaciół Powązek, 
zmarł w 2009 r., a stopka wy-
dawnicza nie zawiera nazwiska 
kogokolwiek, kto wziąłby na siebie redakcyjną odpowie-
dzialność za ten materiał, aktualizując go czy poświęcając 
nieco uwagi nazwom własnym (jest przykładowo Templer 
zamiast Temler i ulica Lubieniecka zamiast Lubraniecka). 
Od czasu śmierci Jasińskiego rozebrano połowę wspomi-
nanych przez autora ostańców miasteczka i prawie cały 
Żoliborz Przemysłowy; na ich miejscu powstały bloki – 
m.in. Zielonego Żoliborza.  [PDW]

Mieczysław Jasiński, Powązki, życie moje, 
Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2017

Zlekceważony	palimpsest

Piłsudski	w	setkach	ujęć
Muzeum Niepodległości wydało kolejną wartościową 

pozycję książkową. Po serii albumów powstańczych 
(listopadowe, styczniowe, Warszawskie) i po trzech pozy-
cjach serii wydawniczej Wielcy Polacy: Mikołaj Kopernik, Jan 
Paweł II oraz Nobliści przyszła kolej na postać najbardziej 
związaną ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści – Józefa Piłsudskiego. Tadeusz Skoczek, spod którego ręki 
wyszedł ten wspaniale wydany album, we wstępie retorycz-
nie pyta: „Kim był, co czynił ten szlachcic litewski dla na-
rodu, dla niepodległości, więzień X pawilonu cytadeli war-
szawskiej, sybirak, socjalista i rewolucjonista – w młodości, 
genialny organizator i dowódca (bez formalnego wykształce-
nia wojskowego), nieprzejednany bojownik o wolność i nie-
podległość Polski, romantyk i propagator prometeizmu, pa-
triota – niestroniący od współpracy z wywiadami i tajnymi 
służbami zaborców dla stworzenia warunków dla niepodle-
głości, celu nadrzędnego całego swojego życia. Komendant, 
brygadier, naczelnik, marszałek. Dla wielu po prostu «Dzia-
dek»”. I formułuje odpowiedź na to pytanie w dziesiątkach 

zdjęć, ale też i skanów oryginalnych dokumentów dotyczą-
cych komendanta, a potem marszałka – rozkazów, odezw, 
listów – jak choćby ten do księcia Zdzisława Lubomirskiego 
z więzienia w Magdeburgu, ze skargą na bezprawie Niem-
ców, którzy więzili go w odosobnieniu (w jednoosobowej 
celi), wtedy już od ponad roku bez aktu oskarżenia, sądu, 
bez podania przyczyny. Zdjęcia i dokumenty zebrane zosta-
ły w rozdziałach Droga do niepodległości, II Rzeczpospolita, 
a w części Sztuka – oglądamy marszałka oczami artystów, 
w tym najwybitniejszych, jak Jacek Malczewski, Jerzy Kos-
sak, Wojciech Kossak, Józef Mehoffer, Władysław Skoczy-
las, a także oczami karykaturzystów. Materiał do albumu 
pochodzi z wielu źródeł, m.in. z mniej znanych w Polsce za-
sobów instytutów Józefa Piłsudskiego w Ameryce i Londy-
nie. Prezentację kończą pamiątki po Piłsudskim w zbiorach 
Muzeum Niepodległości oraz zdjęcia pomników w Polsce 
i Rio de Janeiro. Album, wydrukowany na luksusowym pa-
pierze, oprawiony w sztuczną skórę i wydany w limitowanej 
liczbie egzemplarzy, już dziś stanowi bibliofilski rarytas.
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Czy wieloletniemu dyrektorowi Teatru Polskiego 
w Warszawie, reżyserowi ponad 50 dramatów 
klasycznych, romantycznych i współczesnych, 
oper i przedstawień teatralnych, profesorowi 
i dziekanowi wydziału reżyserii Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 
historykowi sztuki, tłumaczowi i dramaturgowi 
wypada bawić się lalkami?
Zabawa lalkami to bardzo poważna sprawa. 
Tym bardziej że we wrześniu ubiegłego roku zostałem 
dyrektorem Teatru Lalka. Moje życie zatoczyło taki 
dziwny krąg, ponieważ ten teatr założyła jeszcze 
moja babcia, Janina Kilian-Stanisławska, w 1945 r. 
w Samarkandzie (wtedy to była Uzbecka Socjalistyczna 
Republika Radziecka). Nazywał się Niebieskie 
Migdały. 

A skąd się wziął teatr w Pana rodzinie?
Wszystkiemu winna jest babcia, która po prostu 
szukała sposobu na życie. Przed wojną była krytykiem 
sztuki i pisała recenzje w gazetach lwowskich. A więc 
tak naprawdę wszystko zaczęło się od niej. Jej mąż, 
a mój dziadek, Alfred Kilian, został aresztowany 
przez Sowietów i osadzony w Starobielsku. Zginął 
w Charkowie. Babcia wraz ze swoim synem Adamem 
została wywieziona na Sybir – najpierw do Kazachstanu, 
potem do Ałma Aty. Mój ojciec przedostał się stamtąd 
do Iraku i Iranu. Potem przez Palestynę, w której zrobił 
maturę, dotarł wraz z 2 Korpusem Polskim do Wielkiej 
Brytanii.

To bardzo trudny moment w życiu. Chyba niewielu 
ludzi w tej sytuacji myślałoby o teatrze lalkowym...
To była taka próba dzielenia się kulturą, ale też 
próba ratowania czy może znalezienia swojego 
własnego powołania. To było marzenie o powrocie, 
o niebieskich migdałach właśnie… I tak nazywał się 
teatr dla dzieci, który babcia założyła w Samarkandzie. 
Pierwszą premierą stała się Pani Twardowska Adama 
Mickiewicza. Jednym z aktorów tego teatru był Paweł 
Hertz. Na lalkowe spektakle przychodziły dzieci polskie, 
uzbeckie, kazachskie, kirgiskie, ormiańskie, żydowskie... 
W latach 40. teatr został repatriowany do Polski, 
najpierw do Krakowa, a potem do Warszawy. W 1955 r. 
„zamieszkał” na dobre na placu Defilad, w Pałacu 
Kultury i Nauki. Przemianowany został na Teatr Lalka. 
Zarówno moja babcia, jak i mój tata pracowali tu do 
końca swoich dni. Babcia, założycielka teatru, była 
reżyserem tej sceny, ojciec – scenografem. Moja mama 
Czesława Sadurzanka była przez całe życie zawodowe 
aktorką Lalki. I w ten dziwny sposób historia zatoczyła 
krąg. Podzieliłem los mojej rodziny, który mnie 
sprowadził tutaj po 11 latach dyrektorowania w Teatrze 
Polskim.

Ale teatr Pańskiej babci przyjechał do Warszawy, 
zanim jeszcze wybudowano Pałac Kultury...
Tak. I zaczął od warszawskiej premiery Pani 
Twardowskiej. Ze scenografią i lalkami wykonanymi 
przez siostrę babci, Zofię Stanisławską-Howurkową, 
znakomitą graficzkę i scenografkę. To było niezwykłe 

Lalka	to	poważna	rzecz

Z Jarosławem 
Kilianem,  
dyrektorem Teatru 
Lalka w Warszawie, 
rozmawia  
Artur Mościcki
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przedstawienie. Odbyło się w ruinach Warszawy, 
w przerażającej scenerii powojennych ulic,  
na Marszałkowskiej, w pobliżu placu Unii Lubelskiej – 
tam, gdzie dziś znajduje się Teatr Rozmaitości. Uczeń 
babci, Jan Wilkowski, znakomity lalkarz i późniejszy 
dyrektor Lalki, grał w nim Mefistofelesa. Najbliższym 
współpracownikiem Wilkowskiego został mój tata – 
scenograf Adam Kilian. Wilkowski wyreżyserował 
później w Lalce najważniejsze polskie przedstawienia 
lalkowe XX w. – Guignola w tarapatach i O Zwyrtale 
muzykancie. Obydwie realizacje zaliczane są też 
do najwybitniejszych osiągnięć światowego lalkarstwa.

Grał marionetkę diabła w ruinach zburzonej 
Warszawy? To brzmi jak wielka metafora – scena 
z tragedii greckiej i coś z Bergmana, z Felliniego... 
Niezwykła jest także postać samego Jana Wilkowskiego, 
który jako były partyzant szukał azylu w teatrze 
lalkowym. Był właściwie „żołnierzem wyklętym”. Teatr 
lalkowy stanowił schronienie dla wielu ludzi, bo nie był 
tak kontrolowany przez cenzurę jak teatry dramatyczne. 
Nie był tak mocno inwigilowany. Traktowano go jako 
coś marginalnego, mniej ważnego. Do Teatru Lalka 
w Warszawie trafiło wtedy wielu ludzi szukających 
wolności artystycznej i azylu.

 A Pana rodzinne związki z Warszawą?
Moja rodzina jest mocno związana z Warszawą. 
Kuzynka mojej babci, Jadwiga Zarugiewiczowa, zresztą 
polska Ormianka, była symboliczną matką Nieznanego 
Żołnierza. Matką, losującą spośród wielu trumien 
poległych nieznanych żołnierzy tę jedną, która miała 
być potem złożona w Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Jej syn, Konstanty Zarugiewicz, poległ pod Zadwórzem 
w 1920 r. Bronił Lwowa przed bolszewikami. Nigdy nie 
znaleziono jego ciała. Jadwiga Zarugiewiczowa wybrała 
najskromniejszą trumnę. Po jej otwarciu okazało się, 
że było w niej ciało ochotnika z wojny bolszewickiej. 
Niezwykła jest też historia brata mojej babci, który – 
choć pochodził ze Lwowa – był warszawskim 
inżynierem wodnym. Nazywał się Witold Stanisławski. 
Był jednym z tych, którzy odtwarzali z pamięci 
plany kanałów w czasie Powstania Warszawskiego. 
Projektował trasy ewakuacji. W 1918 r. był obrońcą 
Lwowa. Poległ w Powstaniu na Żoliborzu.

Zaczęło się od babci i jej teatru. Po czym historia 
zatoczyła krąg – po latach dyrektorowania 
w Teatrze Polskim wrócił Pan do Teatru Lalka. 
Zabawne, a może tragiczne, jak to w naszej historii, 
jest to, że teatr tak bardzo związany jest z Pałacem 
Kultury i Nauki, który nie kojarzy się najlepiej. 
Chociaż równocześnie PKiN – symbol zniewolenia – 
stał się ostatecznie tak bardzo warszawski. Jakie 
znaczenie ma dla Pana to miejsce?

Właściwie wychowywałem 
się w tym teatrze. Biegałem 
tu po korytarzach, łaziłem 
po wszystkich kątach. 
Znałem wszystkie lalki 
i byłem po imieniu 
z kotami, które mieszkają 
w podziemiach PKiN. 
Pamiętam chyba wszystkie 
przedstawienia. Niektóre 
znam na pamięć, do tej pory 
tkwią w mojej głowie. Mam 
wielki sentyment do Pałacu 
Kultury. Wiem, że to „wieża 
mądrości”, „latarnia morska 
na Faros”, „upiorny sen 
cukiernika”, „pomnik Stalina”, 
ale to wszystko odsuwa się na dalszy plan,  
kiedy się pomyśli, że to tu chodziłem do Pałacu 
Młodzieży, tu nauczyłem się pływać, przeżyłem  
pierwsze wzruszenia artystyczne… Tu były fantastyczne 
kina, tu widziałem najpiękniejsze filmy. 

To był wtedy dla dzieciaków „pałac z bajki”.
Pamiętam moje powroty z wakacji i widok Pałacu 
Kultury, który oznaczał, że już jesteśmy w domu.

A święta? Gwiazdka? W Warszawie nie było 
jeszcze takiej tradycji, żeby zakładać na ulicach 
lampki choinkowe i celebrować atmosferę świąt – 
a w PKiN uruchamiano wtedy Ogród Zimowy, 
były „gwiazdki” dla najmłodszych.
Tak. W latach 60. i 70., które pamiętam. Byłem wtedy 
dzieckiem.

Wielu turystów uważa, że w Warszawie 
najciekawszy jest właśnie Pałac Kultury.
Debiutowałem jako reżyser w Teatrze Studio, 
pracowałem w Teatrze Dramatycznym, reżyserowałem 
w Sali Kongresowej. I muszę powiedzieć, że ten 
„straszny” budynek lubię. Coraz bardziej doceniam też 
architekturę socrealistyczną. W PKiN wiele wnętrz 
zaprojektowano przecież jako totalne dzieła sztuki, 
razem z boazerią, ze stolarką okienną, z meblami. 
Fantastyczne są żyrandole z Włocławka z pracowni 
Grześkiewiczów. W Dramatycznym i w Lalce.

Pałac jest teraz zabytkiem.
W teatrze nie wolno nam nawet zmienić żarówki. Są 
od tego specjalne służby. Czasami bywa to uciążliwe, 
bo pewne rzeczy wymagają bieżącej modernizacji, 
a tu na wszystko potrzebna jest zgoda konserwatora 
zabytków. Pałac przestał mnie straszyć już dawno 
temu, wpisał się w pejzaż Warszawy, w biografię 
naszego pokolenia.

Janina Kilian-Stanisławska, babcia Jarosława Kiliana
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Tylko jak do tego opuszczonego już przez upiory 
nie-strasznego dworu-Pałacu sprowadzić teraz 
dzieci na przedstawienia lalkowe? Jak wygrać 
konkurencję ze smartfonem, z Internetem?
W dzisiejszym świecie, który staje się coraz bardziej 
cybernetyczny, teatr uczy podstawowych i wiecznych 
wzruszeń. Wierzę, że w dzisiejszych czasach, 
kiedy przekaz telewizyjny jest podstawowym 
środkiem komunikowania, a generowana przez 
komputer rzeczywistość wirtualna stała się faktem, 
spotkanie widza i aktora ma wciąż niezastąpioną 
moc. Siła teatru tkwi w posługiwaniu się językiem 
metafory, w bezpośrednim uczestnictwie, obcowaniu 
grupy ludzi z wykreowaną tu i teraz „nierzeczywistą 
rzeczywistością”. To, co wydarza się na scenie, 
ma dopomóc w przemianie publiczności w uczestników 
gry wyobraźni. Teatr lalkowy jest wprowadzeniem 
w tajemnicę teatru. To nie jest teatr tylko dla dzieci. 
Teatr „ożywionej formy” – bo taki mnie najbardziej 
interesuje – może tworzyć uniwersalny metaforyczny 
język zarówno dla dzieci, jak i dla nas, dorosłych, 
którzy jesteśmy „dziećmi podszyci”. 

I to się rzeczywiście udaje? Nie wyciągają komórek 
w czasie przedstawienia?
Bywa różnie. Bardzo często dzieci nie są dziś w stanie 
skupić się dłużej niż przez 30 sekund, uciekają do 
smartfona. Ale kiedy naprawdę podejmuje się grę z ich 
wyobraźnią – zaczynają odkładać komórki na bok 
i okazuje się, że potrafią wyruszyć razem z aktorami 
w cudowną podróż. To tak jak z czytaniem książki. 
Zawsze jest w niej miejsce, które dziecko może wypełnić 
własną fantazją. I to są te najpiękniejsze chwile. Wtedy, 
kiedy dziecko otwiera szeroko buzię i idzie z nami 
w świat dziejący się poza potocznym życiem.

To taki prosty wskaźnik – udało się 
albo się nie udało. Z dzieckiem nie ma żartów.
Dziecka w teatrze nie da się oszukać. 

A jak ta cała teatralna „zaraza rodzinna” przeszła 
na Pana? Czy jako chłopiec bawił się Pan lalkami?
Nigdy nie byłem przygotowywany, sterowany czy 
bezpośrednio nakłaniany do zajmowania się sztuką. 
Oczywiście teatr należał do najciekawszych zabaw 
dzieciństwa. Wszystko pojawiło się, rzekłbym, naturalnie. 
Prawie mimochodem. Kiedy tata pracował w domu, 
można nam było z siostrą kręcić się, wszystkiego dotykać 
i siedzieć obok. Przysłuchiwałem się rozmowom, kiedy 
reżyserzy przychodzili do domu, oglądałem projekty. 
Tata nie miał swojej pracowni, więc wszystko działo się 
w domu. Projekty były rozłożone na podłodze i trudno 
było nawet po nich nie łazić czy ich nie widzieć. To była 
część życia domowego. Między zupą a drugim daniem 
tata wpadał na pomysł i coś rysował, a ja wtedy biegłem 

zobaczyć. Ten niezwykły świat był częścią mojego 
zwykłego życia. No i stało się. Studiowałem historię sztuki 
na Uniwersytecie Warszawskim, a potem dostałem się na 
reżyserię do warszawskiej PWST. Od tego czasu pracuję 
w teatrach. Wybrałem drogę ku teatrowi dramatycznemu, 
ale dziwną koleją losu wróciłem do teatru, który był 
związany z moją rodziną. Na pewno jednak w dużej 
mierze zostałem zaprogramowany w domu.

W wielu przedstawieniach zabiera Pan pracę 
scenografowi. Wygląda na to, że nie chciałby Pan 
wypuścić z ręki żadnej nitki.
Mam rzeczywiście taką potrzebę. Przez wiele lat 
pracowałem razem ze swoim ojcem i wszystko, czego 
się nauczyłem w materii scenografii, zawdzięczam 
jemu. Przytoczę anegdotę: tata opowiadał mi kiedyś 
historię o tym, jak w zapadłej dziurze – amerykańskim 
miasteczku Lawrance, gdzieś w Kansas – spotkał 
starego lalkarza, który był zarazem prestidigitatorem, 
aptekarzem i niższym funkcjonariuszem straży 
pożarnej. Kuglarz ów z dumą pokazywał lalkę 
teatralną – wiernego towarzysza występów, nad którą 
pracowały trzy pokolenia. Dziadek, grywający jeszcze 
przed emigracją w Szkocji, wyrzeźbił z drewna głowę, 
syn dorobił korpus, ręce i nogi, a wnuk udoskonalił 
całość i wystrugał nowe nogi. Tak powstało dzieło – 
ogromniasta marioneta – twór ewolucji kilku 
pokoleń lalkarzy. To może być metafora mojego 
losu. Podzieliłem – wygrałem! – w końcu los rodzin 
lalkarskich. Wróciłem do kraju lat dziecinnych. Ten 
dziwny twór – lalkę – staram się dalej rozbudowywać 
jako człowiek, który powrócił nagle, po wielu latach 
przerwy, do świata dzieciństwa.

A jak to jest być z krwi i kości lalkarzem, 
a równocześnie kierować aktorami? Nie ciągnie Pana 
do tego, żeby sterować ruchami żywego aktora?
Nie. Tak się nie da pracować z aktorem. Ani z aktorem 
lalkarzem, ani z lalką. Poza tym czuję, że lalkarstwa 
jeszcze się uczę. W teatrze lalkowym nastąpiło też 
dosyć gwałtowne odejście od lalki. Od wielu lat nie było 
„czysto lalkowego” przedstawienia. Na scenie są żywi 
aktorzy. Lalka może być wciąż potężnym nośnikiem 
teatralnych znaczeń i wyznacznikiem odrębnego stylu. 
Kiedy objąłem teatr w 2016 r., sięgnąłem po Krzesiwo. 
Adaptacja Hanny Januszewskiej zachowuje wierność 
oryginałowi i ma w sobie piękno poetyckiej frazy, 
jak i dowcipne piosenki nadające sztuce charakter 
śpiewogry. Muzykę skomponował Grzegorz Turnau. 
Krzesiwo było dla mnie „formacyjną” baśnią. Sam 
chciałbym odnaleźć po latach czarodziejskie krzesiwo 
i wykrzesać z niego nowe iskry.

To przedstawienie tak bardzo klasyczne, 
że aż awangardowe.
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W tym przedstawieniu lalki występują za parawanem. 
Nie ma „żywego planu”. Aktor-lalkarz jest animatorem – 
użycza duszy, czyli „animy”, martwemu przedmiotowi. 
To tajemnicze przenikanie się żywych i nieożywionych 
sił. Staramy się przenosić nasze ludzkie gesty na lalkę 
i w ten sposób ją „uczłowieczać”. Cała sytuacja staje się 
metaforą. Metaforą człowieka czy metaforą Boga, który 
porusza „łątkami” – takie piękne staropolskie słowo, 
którego używał Jan Kochanowski. Ale w dzisiejszym 
teatrze żywego planu można także wiele skorzystać z siły 
teatru lalkowego. Z tego przeniesienia cech ludzkich na 
martwy przedmiot. Tak jak robili to wielcy reformatorzy 
teatru: Gordon Craig i jego „nadmarionety”, a jeszcze 
przed nim Kleist, Maeterlinck… 

Ale manipulowanie żywym aktorem na scenie, 
każdym jego ruchem, jest chyba dla niego 
zabójcze?
Odpowiem tak jak wielka choreografka XX w. Pina 
Bausch: „Mnie nie interesuje, jak się ludzie poruszają, 
ale co nimi porusza”. To „co” jest ważniejsze, bo wtedy 
ekspresja ruchu jest wynikiem emocji, intryguje 
nas swoim wyrazem. „Prawdą” urzeka właśnie to, 
co organiczne i wynikające z duszy i ciała aktora. 
W kontekście pana pytania warto wspomnieć o pewnym 
przedstawieniu z końca lat 60. To było przygotowane 
przez Adama Hanuszkiewicza, ze scenografią mojego 
ojca, Wesele Wyspiańskiego. Najpierw w Teatrze 
Powszechnym, a potem w Narodowym. Cały spektakl 
rozgrywał się w ogromnej szopce krakowskiej. 
Hanuszkiewicz poszedł za pomysłem inscenizacyjnym 
taty i wykorzystał to, że Wyspiański napisał Wesele 
jako pamflet – rodzaj szopki społecznej, politycznej. 
U Hanuszkiewicza Panna Młoda, Zofia Kucówna, 
nawet ruszała się jak kukiełka. To było rozwiązanie 
bardzo radykalne. Najważniejszy był ruch i rytm. 
Ale pokazani zostali w ten sposób ludzie z krwi i kości, 
przedstawiono opowieść o ich losie. Prawdopodobnie 
sam Wyspiański, pisząc Wesele, inspirował się właśnie 
szopką krakowską.

Autor scenografii do tego niezwykłego spektaklu – 
Adam Kilian, Pana ojciec – był wielką legendą 
polskiego teatru, zwłaszcza teatru lalkowego 
tamtych lat. Jak Pan wspomina ojca?
Ojciec często powtarzał – i wierzył w to głęboko – że 
artysta musi znaleźć w sobie dziecko i dziecięce spojrzenie. 
Tak właśnie staram się patrzeć na teatr lalkowy – oczyma 
dziecka. Tata do końca zachował w sobie naiwność 
dziecka, szczerość wypowiedzi, czystość i prostotę formy. 
Podziwiałem w nim zawsze to, że potrafił się bawić 
tym, co robi. Cieszył się tym jak dziecko. Jako 93-latek 
zachował duszę dziecka i dziecięce spojrzenie, które ratuje 
artystę i pozwala mu tworzyć. To chyba najwspanialsza 
rzecz – nie zdziecinnienie, ale dziecięcość, radość 

w odkrywaniu świata i otwarcie na wyobraźnię własną 
i innych, nieustanne zaskoczenie pięknem świata. 

Adam Kilian to także wielka postać telewizji 
tamtych lat.
Telewizja była dla niego poligonem. W pamięci 
widzów chyba najbardziej pozostały postacie Jacka 
i Agatki z dobranocki Wandy Chotomskiej. Przez całe 
lata o godz. 19 dwie pacynki poruszały wyobraźnię 
dzieci w całej Polsce. Źródło tego projektu było 
bardzo ciekawe, bo ojciec zainspirował się pomysłem 
wielkiego rosyjskiego lalkarza Sergiusza Obrazcowa, 
który całe etiudy pokazywał przy pomocy dwóch 
rąk w rękawiczkach i dwóch kulek, które były 
głowami tych pacynek. Ojciec powiedział później 
Obrazcowowi, że wykorzystał jego pomysł. A Obrazcow 
na to: „Słuchaj, nic się nie przejmuj, bo ja na Sycylii 
widziałem sprzedawcę mandarynek, który nadział dwie 
mandarynki i w ten sposób zachwalał swój towar. To jest 
jego pomysł – tego sprzedawcy mandarynek!”. 

Przez wiele lat tworzył Pan teatr razem ze swoim 
ojcem. A konflikt pokoleń?
Nasza wspólna praca z tatą to była dla mnie bezcenna 
lekcja teatru, ale przede wszystkim cudowna podróż 
na nieznane morza. Wyprawa w poszukiwaniu 
nieodkrytych miejsc. Muszę przyznać, że w relacjach 
reżyser – scenograf nasze wymagania wobec siebie 
Adam Kilian z lalką z przedstawienia O Zwyrtale Muzykancie, Teatr Lalka, 1958 r.
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były większe, niż jest to zwykle przyjęte. To było 
radością, ale jednocześnie trudnością tej pracy. Często 
zapraszałem ojca do zmierzenia się z repertuarem, 
którego przedtem nie robił, na przykład do sztuk 
Szekspira. W tym, co proponował jako scenograf, było 
wiele niczym nieskrępowanej wyobraźni i szaleństwa. 
Jednak tata potrafił zrealizować wszystkie pomysły. 
Wyznawał kult rzemiosła, szukał wynalazków, 
eksperymentował z przeróżnymi materiałami: wikliną, 
sieciami, sizalem, fiberglassem, żakardem… Zrobiliśmy 
razem ponad 20 przedstawień. Tylko w Teatrze Polskim 
zrealizowałem z nim 11 spektakli na Dużej Scenie. 
Każdy z nich był poszukiwaniem formy i innych 
rozwiązań inscenizacyjnych. Inspirowały nas zawsze 
przestrzeń, architektura teatru i jego maszyneria. 
Zamysł inscenizacyjny rodził się in situ, często na 
próbach scenicznych. Pomysły przychodziły podczas 
niekończących się rozmów. 

Co było w nich niezwykłego?
W Śnie nocy letniej tata wymyślił lekkie struktury 
z sieci – hiperboloidy powłokowe, jak mówią 
matematycy, tworzące ruchomy las, łapiący w swe 
potrzaski bohaterów. W Don Juanie połączyliśmy 
gzymsy z portalu teatru, które utworzyły zimne 
neoklasyczne przestrzenie z gigantyczną piramidą 
inspirowaną grobowcem Canovy. W finale 
przedstawienia piramida nadjeżdżała w kierunku 
widowni. W Sindbadzie, do którego wspólnie robiliśmy 
scenografię, pomost/okręt przez środek widowni 
i żagiel/kurtyna zamieniły aktorów- 
-marynarzy w „przewoźników dusz”, przenoszących 
widzów do krainy Baśni z 1001 nocy. W Balladynie 
pojawiły się cytaty z obrazów Nikifora i autentyczne 
ekrany fotografów jarmarcznych. W Jak wam się podoba 

przestrzeń widowni teatru była zamkniętym pałacem, 
a po otwarciu kurtyny pojawiał się Las Ardeński, niczym 
dżungla z obrazów Celnika Rousseau. 

Wszystkie Pana fascynacje artystyczne, dzieciństwo 
związane są z Warszawą. Ma Pan tu swoje miejsca?
Mój najbliższy krąg, „krąg zza płotu”, to Dolinka 
Szwajcarska – rodzice mieszkali przy ulicy 
Chopina i do Dolinki miałem niedaleko. To było 
tajemnicze miejsce. Już sama jego nazwa robiła 
na mnie wrażenie. Dlaczego „szwajcarska”? 
Dowiedziałem się, że w latach 50. XIX w. stały tam 
pawiloniki z lemoniadą, piwem i wodą sodową w stylu 
szwajcarskim – takie chalets suisses, czyli drewniane 
domki inspirowane górską architekturą Szwajcarii. 
W XIX w. w Dolince rozkładał się letni cyrk, a zimą 
była ślizgawka. Wcześniej odbywały się tam koncerty 
muzyczne, ale popisy cyrkowców okazały się bardziej 
atrakcyjne. To miejsce było ogrodowym salonem 
Warszawy. Dawały tam przedstawienia teatrzyki 
ogródkowe. Tradycję tę wskrzesił na przełomie 
XX i XXI w. Andrzej Tadeusz Kijowski i urządził 
festiwal – Konkurs Teatrów Ogródkowych. Jest tam 
sadzawka, do której wielokrotnie wpadałem jako 
dziecko i na której puszczałem okręty. Kamienny 
chłopiec z żółwiem i chłopiec z krokodylem zasilają 
sadzawkę wodotryskiem. Do niedawna chodziłem tam 
z tatą na spacery. 

Bajkowa kraina dzieciństwa…
Mapa „moich miejsc” poszerzała się potem w kierunku 
skarpy warszawskiej, do parku Ujazdowskiego, ruin 
Zamku Ujazdowskiego, Agrykoli i mojego liceum 
im. Stefana Batorego, które było dla mnie centrum 
świata. Gmach liceum to pełna tajemnic architektura 

Krzesiwo wg bajki Hansa Christiana 
Andersena, adaptacja Hanna Januszewska, 
reżyseria i lalki Jarosław Kilian, muzyka 
Grzegorz Turnau, scenografia Robert 
Czajka, Teatr Lalka, premiera 2016 r. 
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Tołwińskiego, nawiązująca do polskiego pałacu 
z XVII w. Genialnie rozwiązana szkoła i do tego 
położona w najcudowniejszym miejscu Warszawy – 
w parku o tajemniczej nazwie Agrykola. Po latach 
dowiedziałem się, że Agrykola był inżynierem 
wojskowym, który budował kanały. To był park mojej 
młodości. Ulubione miejsce wspomnień. Gra w piłkę, 
jazda na nartach ze skarpy warszawskiej…

A „przyjaciele z podwórka”?
Z kolegami założyliśmy klub grotołazów – kompletnie 
amatorski, a nawet niebezpieczny, bo wchodziliśmy 
do różnych podejrzanych dziur, na przykład 
do piwnic nieodbudowanego jeszcze wówczas 
Zamku Ujazdowskiego. Wokół moich rewirów 
były inne fantastyczne miejsca: park Ujazdowski, 
Łazienkowski, ruiny Świątyni Opatrzności w Ogrodzie 
Botanicznym – ślady przeszłości, ale też cudowne 
miejsca zabaw. Przy ulicy Książęcej odkryliśmy 
pieczarę, jaskinię, która była ponoć miejscem tajnych 
spotkań masonów. To tzw. Elizeum, zaprojektowane 
w XVIII w. przez Szymona Bogumiła Zuga dla 
brata króla Stanisława Augusta – Kazimierza 
Poniatowskiego. Tajemnicza podziemna grota 
z korytarzami i wielką salą sklepioną kopułą była 
tzw. domkiem przyjemności (maison de plaisance) 
w romantycznym ogrodzie Na Książęcem. Elizeum jest 
też ważnym w skali europejskiej miejscem zimowania 
nietoperzy. W centrum Warszawy!

Liceum Batorego to już bardziej dojrzały czas 
w Pana życiu – a przedtem? Warszawskie 
podwórka?
O tak! Warszawskie podwórka! Przy naszym rodzinnym 
domu na Chopina było piękne podwórko. Dzisiaj dzieci 
nie bawią się już na podwórkach, a dla nas „wyjść na 
podwórko” to była podstawowa rzecz. Teraz kamienice 
w centrum Warszawy starzeją się i nie ma w nich dzieci, 
ale wtedy był chyba wyż demograficzny. Prowadziliśmy 
podwórkowe wojny, rzucając w siebie rajskimi jabłkami, 
kasztanami i ulęgałkami, które rosły obok w Dolince. 
Najbardziej lubiliśmy grać w kapsle. Dziś rzecz zupełnie 
zapomniana. Grał pan kiedyś w kapsle?

No jasne!
To pamięta pan na pewno, że w środek kapsla wklejało 
się wyciętą z encyklopedii albo z czegoś innego 
flagę i prowadziło się rodzaj Wyścigu Pokoju. Byli 
reprezentanci różnych krajów. Wspaniała zabawa... 
Pamiętam jeszcze inną grę, szał podwórkowy – mieliśmy 
na podwórku swoją ściankę i jak Fibak zaczął odnosić 
sukcesy, to godzinami graliśmy drewnianą packą 
i gumową piłeczką, bo piłki tenisowe były niedostępne. 
Podwórka żyły własnym życiem.

Ja sam byłem kiedyś w podwórkowym wojsku, 
składałem przysięgę…
Tak! Były wojny między podwórkami!

A nie myślał Pan o połączeniu tego, co kiedyś 
wywoływało u dzieci emocje, jak zabawy 
na podwórku, z tym, czym teraz żyją najmłodsi, 
i ubraniu tego w kształt dramaturgiczny? Człowiek 
przecież tak bardzo się nie zmienia. To tylko nowa 
scenografia, nowe zabawki.
Nie myślałem nigdy o czymś takim, ale ten pomysł 
jest inspirujący, Nie wiem tylko, jak to zrobić. 
My jeździliśmy na rowerze bez kasku, rower był często 
zepsuty, piliśmy wodę z saturatorów, do szkoły szliśmy 
sami. Wszystko to się zmieniło. Dzisiaj dzieci nie bawią 
się na podwórku. Nie wiem, czy da się do tej samej rzeki 
wejść ponownie. Ale byłoby to ciekawe też społecznie. 
Ja do tej pory z wieloma kolegami i koleżankami 
z podwórka utrzymuję kontakty. Leczę się nawet 
u koleżanki z podwórka. To są często więzi na wiele lat; 
dziś coraz trudniej je budować i pielęgnować.

Nuta melancholii wdarła się w naszą rozmowę. 
Coraz bardziej zmierzamy w kierunku pustki, 
nihilizmu, zagłady. We współczesnej kulturze pełno 
jest takich nastrojów.
Myślę, że to przemijająca moda – gloryfikować 
i pokazywać tylko rozpacz i rozpad świata. 
W mitycznych opowieściach nawet po zejściu 
do najciemniejszej groty pojawia się światło. Bohater 
wraca z cudownym eliksirem, który odmienia życie na 
lepsze. Baśń jest odpowiedzią na niezmienną potrzebę 
człowieka: pragnienia przekraczania powszedniej 
egzystencji. Wierzę w teatr, który poprowadzi 
dziecko w świat baśni, co wcale nie oznacza ucieczki 
od rzeczywistości. Baśnie opowiadane są po to, 
by przygotować nas na niebezpieczeństwo i piękno, 
jakie niesie ze sobą życie. Chciałbym robić teatr, który 
jest afirmacją i pochwałą życia. To nie znaczy, że należy 
udawać przed dziećmi, że nie ma zła i brzydoty. Wierzę 
w teatr, który nie naśladuje codziennej rzeczywistości, 
ale ją oswaja poprzez metaforę.

Karampuk L. J. Kerna, adaptacja, reżyseria i muzyka Grzegorz Turnau,  
scenografia Joanna Braun, Teatr Lalka, 2018 r.
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Uzdrowisko	
plac	Hallera

Z notatnika miastoluba

E.
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Maria Terlecka

Projektanci Pragi II nie przewidywali zapewne, że plac 
Hallera stanie się kiedyś uzdrowiskiem, chociaż założe-

nia były poniekąd profetyczne. Domy wzniesiono nie z ce-
głopodobnych elementów, ale z cegieł. Do dziś okolice placu 
Hallera szczycą się, że mury socrealistycznych kamienic są 
grube jak w średniowiecznych zamczyskach. Można mieć 
zastrzeżenia do panującego wówczas ustroju, ale nie czepiaj-
my się budownictwa. Było solidne.

Plac obsadzono rozmaitymi gatunkami drzew, które 
po latach rozrosły się, są piękne i dają błogi cień. Dobrze 
wpływają na zdrowie tubylców. Żeby jeszcze polepszyć 
zdrowotność i estetykę miejsca, zbudowano fontannę. Po-
wstał pawilon przychodni lekarskiej – też dla zdrowia. Że-
by chorzy z receptami nie szwendali się po okolicy, w przy-
chodni są apteki. Aptek na placu jest wiele – oczywiście 
z myślą o zdrowiu prażan. I żeby miejscowi nie szukali po 
mieście banków – też ich jest niemało. W trosce o podró-
żujących po Warszawie – urządzono na placu pętlę auto-
busową. Aliści to nie koniec troski władz dzielnicy o zdro-
wie mieszkańców Pragi II.

Był czas, na przełomie ustrojów, że nic na placu się nie 
działo. Szyby lokali użytkowych zasnuwały mgły i brud. 
W końcu inwestycje ruszyły: powstał plac zabaw dla 
dzieci, siłownia na wolnym powietrzu dla ludzi w wieku 
różnym, wybudowano domek dla źródła wody oligoceń-
skiej. Inwestycje te znacząco polepszyły kondycję fizyczną 
prażan. Człowiek ma też potrzeby duchowe, poznawcze 
i inne. Centrum Wielokulturowe otworzyło Pragę II na 
świat, pojawili się tzw. inni, ich kultura, muzyka, języki 
z różnych zakątków globu.

Pewnego dnia w pustym, obszernym i zapyziałym lo-
kalu użytkowym przy placu Hallera zaczęli się kręcić lu-
dzie, słychać było odgłosy remontu. Tubylcy wsadzali gło-
wy w drzwi i pytali, co tu teraz będzie, czy aby nie nowa 
apteka lub bank. Banków mamy dość, aptek po dziurki 
w nosie, mówili. No i trzy lata temu w nowiutkim loka-
lu użytkowym wyrosła scena, garderoba, bar – usadowił 

się tam kluboteatr Dzika Strona Wisły i siedziba kabare-
tu Pożar w Burdelu. Niezorientowani w temacie kabare-
tów mieszkańcy oponowali, że nie chcą tu burdelu. Aliści 
z czasem przekonali się, że nie jest to przybytek uciech cie-
lesnych, a raczej duchowych. Dzika Strona Wisły zadbała 
o potrzeby artystyczne, intelektualne i rozrywkowe dzie-
ci, dorosłych i emerytów. Dla zdrowia uruchomiono bar 
mleczny, czyli Kuchnię za Ścianą – brakowało na Pradze 
II taniej jadłodajni, bowiem restauracja Plac Hallera nie 
na emerycką kieszeń.

Wydawałoby się, że już więcej dla zdrowia prażan zro-
bić nie można, aż tu radny Pragi-Północ Kamil Ciepieńko 
ze stowarzyszenia Kocham Pragę wpadł na pomysł tęż-
ni solankowej na placu. Ile energii i zdrowia kosztowa-
ło przeforsowanie tej idei – wie tylko on. Dopiął swego 
i w połowie kwietnia tego roku na tyłach przychodni, tuż 
przy źródle oligoceńskim, zrobił się klimat jak w Ciecho-
cinku. Plac Hallera stał się sławny, pielgrzymują do tężni 
ludzie z rubieży stolicy. Przybywają tacy, co z domu nie 
wchodzili, niepełnosprawni na wózkach, matki z dziećmi, 
przechodnie z zakupami z Biedronki. Jest jak w uzdro-
wisku. Na placowych ławeczkach lubią przysiąść trunko-
wi. Pod tężnią ich nie ma. Pod tężnią pełna kultura i zro-
zumienie dla potrzeb oddechowych oddychających tam 
kuracjuszy.

Czego nie dali rady uzdrowić lekarze z przychodni, mo-
że uczyni tężnia solankowa?

PS. Wiadomość z ostatniej chwili. Znika z pejzażu 
dzielnicy Dzika Strona Wisły. A przecież ten kluboteatr 
najbardziej odmienił kulturalne oblicze placu Hallera. 
Nic nie trwa wiecznie, a przecież DSW miała dopiero trzy 
lata. Pożegnalny koncert dał 25 maja zespół Rozkosh – 
z muzyką alternatywną, improwizowaną, nieco psycho-
deliczną. I było jak na stypie. Oto moje epitafium dla Dzi-
kiej, z którą łączyły mnie ścieżki towarzyskie i artystyczne. 
Polubiłam to miejsce. A więc jestem w żałobie po DSW.
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Tym razem będzie felieton w odcinkach. Odcinek 
pierwszy, miesiąc temu, traktował m.in. o Cedecie (dla 

młodszych czytelników: Smyku) i wyrażał był pochwały 
pod adresem tych, co Cedeto-Smyka wypatroszyli, ale jed-
nak zachowali dawną bryłę. Odcinek drugi będzie o tym, 
co wypatroszono, czyli wspominki poświęcone wnętrzu. Je-
go główną atrakcją były ruchome schody. Drugie w Warsza-
wie! I pierwsze bez konduktora! Bo te „pierwsze pierwsze”, 
na Trasie W-Z, miały kondukto-
ra (-rkę) na dole i takiegoż funk-
cjonariusza (-szkę) na górze. Kon-
duktor nie dziurkował, co prawda 
biletów, jazda schodami była dar-
mowa, ale pilnie baczył, by pasa-
żerowie weszli na schody i zeszli 
bezpiecznie, w razie czego instru-
ował, a przede wszystkim nie do-
puszczał do zachowań zagrażają-
cych bezpieczeństwu schodów. 
To były czasy socjalistyczne i tak 
oszałamiająco nowoczesne urzą-
dzenie jak ruchome schody było 
znacznie cenniejsze od tłumku 
pasażerów, którzy przybywa-
li tam z całego kraju, żeby się 
przejechać i do końca życia mieć 
o czym opowiadać wnukom. Może przesadzam, ale tempo 
rozwoju cywilizacyjnego nie było wtedy jeszcze oszałamia-
jące. Na drugie ruchome schody Polacy musieli trochę po-
czekać, ale warto było, bo te w CDT (od: Centralny Dom 
Towarowy) jeździły aż na piąte piętro i nikt pasażerów już 
nie pilnował. To mi się – pamiętam – podobało najbardziej, 
ta „zwyczajność” ruchomych schodów, bo specjalna obsłu-
ga tych na Trasie W-Z w moim pojęciu obrażała warsza-
wiaków – traktowanych jak dzicy ludzie, którzy mieli się 
płoszyć na widok schodów w ruchu. Schody Cedetowskie 
jeździły, niestety, tylko w górę, co było pomysłem mało so-
cjalistycznym, bo zachęcały do wjazdu po towar. Z nabytym 
towarem pod pachą klient schodził już zwykłymi schoda-
mi. Być może myślano wówczas, że towaru w bród będzie 
zawsze, przynajmniej tu, czyli w czymś, co jest centralne, po-

kazowe. Po przeciwnej stronie Alej Jerozolimskich otwarto 
bardzo pasujący do centralnego sklepu reprezentacyjny bar 
samoobsługowy pod nazwą Praha, w którym na klientów 
czekały m.in. tace z supereleganckimi kanapkami. Pamię-
tam, że były wśród nich kanapki z kawiorem, zaledwie czer-
wonym, co prawda, ale były. Wszystko było tam jak na owe 
czasy imponująco nowoczesne i pierwsze w Polsce. I było 
jeszcze – wzdycham tu przy okazji – przejście dla pieszych 

na przedłużeniu Brackiej, którego 
do dziś nie mogę odżałować. Póź-
niej przejść dla pieszych, towarów 
w Cedecie i kawioru w barze Pra-
ha było coraz mniej. A potem CDT 
zdziecinniał, stał się CDD i w koń-
cu Smykiem. 

O Smyku nie usłyszą Państwo 
ode mnie dobrego słowa. Uczulo-
ny jestem. Znają Państwo pojęcie 
„chińska tortura”? Drobne, po-
zornie bezbolesne działania, które 
przez swą uporczywość stają się nie 
do wytrzymania. Tak ze mną od 
kilku lat robi firma Smyk. (Zachcia-
ło mi się kapitalizmu, to mam). 
Sygnał w telefonie – nowy SMS. 
Otwieram, bo może coś ważnego. 

A tam: „20% rabatu na wozki [nawet im się nie chciało za-
dbać o polskie znaki – J.F.], foteliki…”. Nie dawałem im 
swojego numeru telefonu ani nie kupowałem nic od mniej 
więcej 40 lat. Po kilku dniach: „Megaweekend! W niedzie-
le 27.05.18 sklepy SMYK sa otwarte…” itd. Trzy dni odpo-
czynku i znów: „Przedluzamy promocje! 25% rabatu z kar-
ta programu SMYK&spolka…”. I tak wciąż. Próbowałem 
wszystkiego, w telefonie zablokować się nie daje, chyba że 
ze wszystkimi SMS-ami, na stronie internetowej Smyka też 
nie. Od kilku lat doprowadza mnie to do szewskiej pasji. Po-
przysiągłem, że choćbym miał ukochanej prawnuczce od-
mówić wymarzonego fotelika, to odmówię, a w Smyku nie 
kupię. Nigdy nic tam nie kupię! Nic! Do końca życia! 

PS. Czy ktoś z Państwa ma może telefon do RODO? 
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Siedzieliśmy sobie z mojem sąsiadem panem Benkiem Baryłko 
w Skaryszaku i obserwowaliśmy zwrokiem łono natury. 

Ponieważ, że był gorąc, nieustająco uzupełnialiśmy płyny 
domowem wyrobem z procentami, bo nauka nauką, ale zdrowie 
najważniejsze, czy też wszak nie? Patrzyliśmy się na facetki, 
jak karmią wywiórki, na dzierlatki, które biegały naobkoło 
w sportowych desusach, na mamzele, które leżały na trawie, 
kąpiąc w słońcu swoje arabastrowe autonomie cielesne.
Nagle zauważyliśmy na jednej ławeczce naszego sąsiada pana 
Ambrożego, który zamiast kikować na cuda i dziwy, czytał 
lekture. Żal nam się go zrobiło. Podeszliśmy. Polaliśmy.
– Szaconek, panie Ambroży. Pan się częstuje.
– Dobre?
– A daliśmy panu kiedyś złe?
– Skąd.
– To działaj pan.
Pan Ambroży grzmotnął kielicha.
– I co? Jak w smaku?
– W deseczkie.
– Moc?
– Jest.
– Cukier?
– W normie.
– To na drugie nóżkie.
Pan Ambroży spełnił starożytny obyczaj, poczem, jak nakazuje 
towarzyskie kwowadis, przeszliśmy do konwersacji.
– Co pan tam czytasz, panie Ambroży?
– Przygody Szerloka.
– Co za jeden?
– Dedektyw.
– Znałem kiedyś jednego dedektywa. Też miał przygody – wtrącił 
się pan Benek.
– Nawijaj pan – zachęciłem go.
– Otóż jeden facet posiadał małżonkie. Niestety, zaczął 
podejrzewać, że dozgonna towarzyszka inflagrandzi się na mieście 
z jakąś osobą trzecią. Wskutek wobec tego wynajął dedektywa 
akonto pożogi zazdrości.
– I dedektyw nakrył drania?
– Nakrył. Jednakowoż zdarzył mu się wypadek przy pracy.
– Gdyż ponieważ?
– Zabujał się w tej facetce!
– O rany gorzkie! Jak to?
– Podała mu ciało na srebrnej tacy i szlus! Nie ma człowieka!
– W jaki deseń nie ma?
– W taki, że się z nią ożenił!
– O niech ja skonam! Panie Ambroży, a ten Szerlok też w branży 
matrymonialnej robił?
– Nie, w kreminalnej. Zamieszkiwał w mieście Londynie 
i załatwiał tamtejszych doliniarzy, pajęczarzy i szopenfeldziarzy.
– A speców od mokrej roboty?

Mowa z Grochowa

Grochoski	Szerlok
Przemysław Śmiech

– Owszem. Jeden zwłaszcza, doktór Mordziaty, anse do Szerloka 
posiadał.
– Z powodu dlaczego?
– A dlatego, że ten Mordziaty całem demimondem zarządzał. 
Oprychy odpalali mu dole, ale Szerlok jenteresy mu popsuł. 
Najlepszych fachowców z ferajny do mamra powsadzał.
– Za pomocą czego?
– Logiki i inteligencji pracującej. Przychodził na mniejsce 
zdarzenia, pofilował przez lupkie i zaraz wiedział, któren paragraf 
został trącony i mnianowicie przez kogo. Nic się przed niem nie 
ukryło.
– Znakiem tego główkie mniał nie od paradejki! – powiedziałem.
– Tak jest. Kiepełe prima sort! No i jak to angol, dżemtelmenem 
był. Pantaliony w kancik, lakierosy na wysoki połysk, paltot 
z wierbląda i fajeczka z cepelii.
– A jak z monopolem?
– Tu akurat krewa, tylko fajfoklok, czyli herbatka z mleczkiem.
– Jak małoletni pętak?
– Niestety. Ale te jedne wade chyba może mieć?
– E tam, wielkie mecyje – wtrącił się nagle pan Benek. – Przed 
moją Terenią też nic się nie ukryje. Ten cały Szerlok w szkiełko 
drapany przy niej kuca.
– Obliczaj się pan ze słowami! Szerlok jest znany pogromca 
podziemia przestępczego! Cwaniak kuty na cztery wiatry! 
Leworwrem do niego strzelali! Majchrem żeberka chcieli zmacać! 
A on się nie dał, taki gieroj! – oburzył się pan Ambroży.
– Sąsiedzie, a co pan tak morduchne rozpuszczasz apropos?! Ten 
dany Szerlok to jakiś pana szwagier czy jak?! Chodźmy do mojej 
Tereni, zobaczysz pan prawdziwego Szerloka!
Poszliśmy zatem do miejsca zakwaterowania państwa Baryłków. 
Pani Teresa otworzyła. Obrzuciła nas takiem zwrokiem,  
że bazyliszek to przy niej pluszak.
– Gdzieś się szlajał, tumanie? Znowu po Skaryszaku? – zapytała 
szorstko pani Teresa.
– Skąd wiesz, że po Skaryszaku, słońce ty moje?
– Listki masz na obuwiu i na łbie siwym głupim. I morde 
czerwone, czyli że kawałek szłeś, lebiego. I na kociaki filowałeś!
– No skąd!
– I dawałeś w gazomierz!
– Ależ nie! Lemoniadkie sączyłem w kurtularnem towarzystwie. 
Nie czujesz cytrynki?
– Czuję. I promile też czuję w wydychanym powietrzu! Koledzy 
poszli won, a ciebie zapraszam serdecznie do domu!
– Kolacyjka? Już?
– Najpierw wciry! – zawołała pani Teresa, wciągnęła małżonka 
do środka i zatrzasnęła nam drzwi przed nosem.
– I co pan powiesz na taki wymiar sprawiedliwości, panie 
Ambroży?
– Szkoda gaduchny... Szerlok wysiada...
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Zwierzę w mieście

France	kawki
Arkadiusz	Szaraniec

Kawki mają u administratorów przechlapane i przerą-
bane, ale – co gorsza – często też zamurowane. Ich 

nawyk robienia gniazd w różnych zakamarkach bywa fa-
talny w skutkach. Ekipa zamurowuje otwory lub zamyka 
szyby kratkami wentylacyjnymi. Zrozpaczeni rodzice tłuką 
się na zewnątrz, uwięzione pisklęta długo konają z głodu 
i pragnienia. Daremne protesty, administracje z niewzru-
szonym spokojem robią swoje. Prawo zabrania, ale sumienie 
zezwala. Ta zemsta spotyka wiele ptaków gnieżdżących się 
w budynkach, ale najwięcej ofiar jest wśród gołębi, jerzyków 
i kawek. „Bo ptaki brudzą!” – słyszymy często. Kawki mają 
opinię największych szkodników, zbyt „dziurawy” otwór 
potrafią zapełnić setkami patyków. Chętnie też zasiedlają 
zamknięte, bezpieczne budki, co wcale nie oznacza, że są 
safandułami. Niejeden drapieżnik poczuł, co to znaczy mieć 
na głowie zastęp wściekłych kawek, ale każda z nich potra-
fi też dzielnie samojedna stanąć na placu boju. Przekonała 
się o tym pewna raczej niedoświadczona pustułka. Zajście 
uwieczniła kamera, zamontowana w środku budki. Pustuł-
ka wtargnęła do wnętrza, siedząca tam kawka chwytną łap-
ką unieruchomiła szpon sokoła i zadawała mocne razy dzio-
bem, celując w oczy i łeb, a następnie zaczęła systematycznie 
odcinać pustułce trzymany szpon. Napastnik zamienił się 
w ofiarę! Miotał się w strachu i bólu, a kawka niewzruszenie 
katowała przeciwnika. Spuściła mu potężne lanie i w końcu 
puściła, jeszcze żywego, ale mocno sfatygowanego.

To mądre ptaki. Można je nauczyć – jak papugi – po-
wtarzać słowa w ludzkim języku, ale nie to powinno być 
miarą ich mądrości. Każde stado i kolonia ma własne „na-
rzecze” i złożony system porozumiewania się oraz zależ-
ności, oparty na wielopokoleniowych rodzinach. Kawka 
dziedziczy pozycję w stadzie, nie tak łatwo w nim awan-
sować, każdy intruz z zewnątrz zostanie przepędzony. 

No, chyba że się „wżeni”, posiądzie względy i łapkę wyso-
ko wyklutej samiczki. Kawka z Warszawy, wyrzucona na 
londyńską ulicę pomiędzy miejscowe kawki, nie dogada 
się w ich języku i będzie traktowana jak parias. 

Wśród miejskich ptaków pojawiło się wiele dziwaków 
i dziwolągów. To nie tylko egzotyczni uciekinierzy. Co-
raz częściej to rodzime ptaki, z albinotycznymi i leucy-
stycznymi odmianami – łaciate, srokate, czasem beżowe 
albo wręcz białe. Takie wróble, gawrony są już częste, choć 
białe kruki to wciąż wielka rzadkość, jeszcze większa niż 
u księgarzy. Cudakami też obrodziło wśród kawek. Stada 
tolerują „arlekiny” z cętkowanymi brzuszkami, ale skrajne 
odmieńce są jakby otoczone niewidzialnym murem. Sa-
motność pośród tłumu w wielkim mieście... Franz Kafka 
coś o tym wiedział. Kawki też dużo wiedzą o samotno-
ści w środku ludzkich zbiorowisk, rzadko chce się nam je 
obserwować i słuchać ich. Coś tam stale „kawczą” wyso-
ko na drzewach, ciekawe, o czym tak śmiesznie gaworzą 
przed zaśnięciem, o czym raźno pokrzykują i wiodą długie 
rozhowory o poranku, i po co toczą te długie, hałaśliwe 
narady...?

Tekst pochodzi z książki Arkadiusza 
Szarańca pt. Dzika Warszawa, 

która ukaże się jesienią 2018 r.

Kawka leucystyczna,  
Sadyba, styczeń 2016 r.M
. K

ac
zo

ro
ws

ki



70

  nr 6/2018

Z	
Ża
bi
ej
	p
er
sp
ek
ty
w
y

Warszawa na starej fotografii

Ulicy Żabiej nie ma już na mapie 
Warszawy, choć jej umieranie 

było rozłożone na raty. Dziś to tylko 
nieefektowny końcowy fragment Mar-
szałkowskiej między placami Żelaznej 
Bramy i Bankowym. W drugiej deka-
dzie XVIII w. Żabia została zaprojek-
towana wraz z ulicą Graniczną przez ar-
chitektów saskich jako odcinek jednej 
z ukośnie krzyżujących się bliźniaczych 
arterii, które jako element Osi Saskiej 
miały wyznaczać zachodni skraj Ogro-
du Saskiego i współtworzyć trzon no-
wego centrum Warszawy. W rezultacie 
trudności z wykupem działek z drugiej 
z tych arterii udało się urzeczywistnić 
tylko część od strony Królewskiej, a i tak 
uliczka ta szybko zanikła. Powodem by-
ła magnacka samowola w postaci jury-
dyki Bielino – prywatnego miastecz-
ka marszałka Franciszka Bielińskiego, 
założonego w 1757 r. po południowej 
stronie Ogrodu Saskiego. Sieć ulic ju-
rydyki, na czele z obecną Marszałkow-
ską, nie została skoordynowana z Osią 
Saską, toteż krzyżujące się arterie prze-
lotowe, zaprojektowane przez drezdeń-
czyków, straciły sens bytu. 

Dopiero w czasach konstytucyjnego 
Królestwa Polskiego przy Żabiej poja-
wiło się kilka efektownych kamienic, 
projektowanych przez wybitnych ar-
chitektów. Największą ozdobą ulicy 
stał się dom pod późniejszym nume-
rem 3. W 1828 r. Kazimierz Mieczni-
kowski wystawił dwupiętrową oficynę, 
która miała połączyć dwa planowane 
budynki frontowe – od Żabiej i od 
Przechodniej. Właściciel przeliczył się 
jednak z siłami i w 1831 r. musiał od-
sprzedać posesję młodemu architekto-
wi Alfonsowi Kropiwnickiemu. Ten 
wystawił do 1834 r. dwa domy, w tym 
jeden o pałacowych formach przy Ża-
biej, o fasadzie z ryzalitem zdobionym 
na piętrach jońskimi pilastrami oraz 
przepięknym reliefem wypełnionym 
dosłownie tłumem postaci.

Znacznie skromniejszy, ale także 
piękny dom nr 7, widoczny na zdjęciu 
wykonanym w 1923 r., został wysta-

wiony w 1820 r. dla Doroty i Jana Du-
rantowiczów, najpewniej na podstawie 
projektu Fryderyka Alberta Lessla. 
Obiekt reprezentował typ występują-
cy wtedy często w śródmieściu – ni-
skich, ale bardzo szerokich domów 
z wyższym segmentem centralnym. 
Kolumny i pilastry akcentujące okno 
balkonowe na pierwszym piętrze fasa-
dy domu oraz półkoliste okno wystaw-
ki, tzw. termalne, są charakterystyczne 
dla epoki późnego klasycyzmu. 

Z prawej strony „siódemki” widać 
fragment dwupiętrowego skrzydła do-
budowanego w połowie stulecia do ka-
mienicy nr 9, której front był zwrócony 
w stronę placu Bankowego. To jedyny 
budynek związany z Żabią (w partii od 
strony placu dzieło Antonia Corazzie-
go), który, dźwignięty z ruin, przetrwał 
do naszych czasów, przez długie lata 
znany jako Hotel Saski. Skrzydło to bo-
daj jako ostatnie w dziejach zabudowy 
ulicy nawiązywało stylem i wysokością 
do starszej zabudowy. Później było już 
tylko gorzej, czego dowodem widocz-
ny w lewej części kadru wielkomiejski, 
handlowo-mieszkalny budynek pod 
numerem 5, wzniesiony ok. 1910 r. 
Wydaje się w sposób oczywisty zbyt 
wysoki, ale przecież i tak – gdyby nie 
pierwsza wojna światowa – na miejscu 

klasycystycznych kamieniczek wcze-
śniej czy później wybudowane zosta-
łyby podobnie wielkie czynszówki. 
Żabia stopniowo stawała się uliczką 
handlową, zdominowaną przez Ży-
dów i wiodącą do serca ich merkantyl-
nego „imperium” – bazarów przy pla-
cach Żelaznej Bramy i Grzybowskim. 
Każda z takich uliczek miała swoją 
specjalizację; na Żabiej były to przede 
wszystkim gotowe ubiory i tkaniny, jak 
w domu nr 7: Magazyn Ubiorów Mę-
skich B. Frydmana i M. Sznabela oraz 
Skład Sukna i Kortów B. Rosengarta 
i S. Friedheima. Oba utrwaliły zdję-
cia z 1923 r. Zabudowa Żabiej została 
w 1944 r. spalona, ale niemal w cało-
ści nadawała się do odbudowy. Stało 
się jednak inaczej i w 1951 r. rozebra-
no mury domu nr 3, już przed wojną 
chronionego jako zabytek, a po nim 
kamienicę nr 7. Do lat 70. przetrwała 
odbudowana kamienica nr 5, ale i ona 
padła pod kilofami przed przystąpie-
niem do wzniesienia Domu Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, który uzyskał no-
wy adres: ul. Marszałkowska 115. Tak 
zakończyła żywot ulica Żabia, któ-
rej fragment możemy dziś podziwiać 
na zdjęciu wykonanym – jak mawiają 
profesjonaliści – z żabiej, czyli niskiej 
perspektywy. 

Ulica Żabia, od lewej numery 5, 7 i 9 (fragment), 1923 r.
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