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 Od Grójeckiej wzdłuż ulicy Bitwy 
Warszawskiej poprowadzona zostanie 
nowa trasa tramwajowa do Dworca Za-
chodniego. Pod stacją kolejową, na głę-
bokości ok. 15 m, powstanie podziemny 
przystanek i najdłuższa w Polsce sieć tu-
neli dla tramwajów. To jeden z fragmen-
tów nowej trasy tramwajowej z Woli do 
Wilanowa. Inwestycja, której całkowi-
ta wartość wyniesie blisko 300 mln zł, 
z czego 170 mln zł sfinansowane zosta-
nie z UE, zgodnie z planem powinna 
być zrealizowana do 2023 r.

 Budowa północno-wschodniego od-
cinka drugiej linii metra jest już za pół-
metkiem. Przeprowadzono ponad 60% 
prac torowych i niebawem rozpoczną 
się jazdy testowe pociągów. Na ze-
wnątrz można już zobaczyć konstrukcje 
wejść do metra i szybów windowych.

 Ponad 200 dużych drzew do przy-
ulicznych nasadzeń przyjechało do 
Warszawy ze szkółek w całej Polsce. 
Są wśród nich lipy, brzozy, klony 
i dęby – mające od 6 do 10 lat, ob-
wód pnia do 18 cm, a wysokość nawet 
ok. 7 m. Jesienią do stolicy przyjedzie 
kolejnych 6 tys. drzew. 

 Międzynarodowa grupa wolontariu-
szy z Czech, Rosji, Szwecji, Austrii, 
Finlandii, Czech, Hiszpanii, Meksy-
ku, Armenii i Polski porządkowała 
w lipcu zabytkowy cmentarz żydowski 
przy ulicy Okopowej. To już czwarta 
odsłona projektu Fundacji Dziedzic-
twa Kulturowego w zakresie prac po-
rządkowych na tej nekropolii. 

 Kompleks sportowy Warszawianka 
został ujęty w gminnej ewidencji zabyt-
ków. Obiekt powstał w 1972 r. według 
projektu twórców skupionych wokół 
Zakładów Artystyczno-Badawczych 
przy warszawskiej ASP pod kierun-
kiem Jerzego Sołtana. W tym samym 
roku Warszawianka uzyskała tytuł 
„Mister Warszawy”, przyznawany w la-
tach 1959-1980 najwybitniejszym reali-
zacjom architektonicznym w stolicy.

 Trwa program Joga w parku Praskim. 
Bezpłatne zajęcia odbywają się w każdą 
niedzielę, aż do 30 września. Obowią-
zują wcześniejsze zapisy. Program re-
alizowany jest w ramach budżetu par-
tycypacyjnego m.st. Warszawy.

Cztery żywioły na Polu Mokotowskim

Znamy już wyniki kon-
kursu realizacyjnego 

m.st. Warszawy i Oddzia-
łu Warszawskiego SARP 
na rewitalizację Pola Mo-
kotowskiego. Pierwszą na-
grodę otrzymała pracownia 
architektoniczna WXCA, 
znana już ze zwycięskich 
projektów w warszawskich 
konkursach – na bulwary 
wiślane i ulice Starej Pragi 
(Środkowa i Strzelecka). W uzasadnieniu swego wyboru sąd konkursowy podkre-
ślił potraktowanie przez autorów projektu terenu Pola Mokotowskiego z kulturą 
i wrażliwością, bez utraty obecnego charakteru parku, wprowadzenie różnorod-
nych funkcji w obrębie tej tak lubianej przez warszawiaków zielonej przestrzeni, 
szerokie powiązanie jej z edukacją, a ponadto aspekty proekologiczne i rozwiąza-
nie systemu wodnego. Nowe Pole Mokotowskie będzie nawiązywało do czterech 
żywiołów – wybudowane zostaną związane z nimi pawilony tematyczne i taras 
widokowy, nad którym unosić się będą balony pokazujące kolorystycznie aktualną 
jakość powietrza w Warszawie. W przypadku wysokiego poziomu zanieczyszczeń 
uruchamiane będą tlenowe „oczyszczacze”. W zachodniej części parku powstanie 
wielka kwietna łąka i sawanna z placem zabaw dla dzieci, będą też ogródki oraz 
sady owocowe.

Zespół autorów projektu uzyskał nagrodę finansową w kwocie 70 tys. zł oraz 
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie do-
kumentacji projektowej. Jednym z zaleceń sądu konkursowego jest skoordynowa-
nie projektu z funkcjami otaczającymi, przede wszystkim z terenami Skry i Poli-
techniką Warszawską. Wszystko wskazuje na to, że mocno już zdziczały zielony 
wygon w samym centrum stolicy otrzyma wreszcie odpowiednią oprawę.

Wizualizacja „nowego” Pola Mokotowskiego według WXCA

Pawilon Wody na zrewitalizowanym Polu Mokotowskim, wizualizacja WXCA
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 Stołeczny Ratusz wspólnie ze służ-
bami mundurowymi przeprowadził 
kolejne kontrole legalności przewo-
zu osób przez warszawskie taksówki. 
Do najczęstszych nieprawidłowości 
należą m.in.: brak wymaganej licen-
cji, brak kasy fiskalnej, brak legaliza-
cji taksometru, a nawet – co dotyczyło 
11 przypadków – brak uprawnień do 
kierowania! Wsiadając do taksówki, 
sprawdzajmy, czy jest ona prawidłowo 
oznakowana, m.in. czy ma czerwono- 
-żółty pas z numerem bocznym i her-
bem Warszawy, oznakowanie na szy-
bach i w środku samochodu.

 W przyszłym roku w Warszawie 
z budżetu partycypacyjnego zreali-
zowanych zostanie 850 projektów 
za łączną kwotę ponad 62 mln zł. 
Głosowało blisko 90 tys. warszawia-
ków. Średni koszt realizacji jednego 
projektu to ok. 74 tys. zł. Najdroż-
szy projekt wybrany do realizacji to 
remont alejek w parku Górczewska 
za ponad 800 tys. zł. Najwięcej pro-
jektów przeprowadzonych będzie 
na Bielanach. 

 Do 30 października można skła-
dać wnioski na warszawskie projekty 
związane z setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Najlepsze 
pomysły zgłoszone przez organizacje 
pozarządowe lub grupy mieszkańców 
uzyskają dotację w wysokości 2 tys. zł. 
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie 100.fundacja-hereditas.pl. 

 Na elewacjach szybów wind przy 
stacjach metra Imielin i Stokłosy po-
jawiły się murale z podobiznami m.in. 
Marii Grzegorzewskiej, rtm. Witolda 
Pileckiego, Juliana Ursyna Niemce-
wicza i kryptologów pracujących nad 
złamaniem kodu Enigmy. Projekt zre-
alizowano z budżetu partycypacyjne-
go m.st. Warszawy.

 Szyldy, kraty, witryny czy wrota 
bramne to charakterystyczne meta-
loplastyczne detale współtworzące 
atmosferę odbudowywanych po woj-
nie starówek miast. Pierwszą publika-
cję poświęconą tym nieraz wysokiej 
klasy obiektom, tworzonym często 
przez uznanych artystów, wydało 
właśnie Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków. 

Start dla Muzeum Historii Polski
Ruszyły prace przy realizacji długo wyczekiwanej nowej placówki na muzeal-

nej mapie Warszawy – 5 lipca odbyło się symboliczne wbicie pierwszej łopaty 
pod Muzeum Historii Polski. Powstający wewnątrz cytadeli warszawskiej obiekt, 
usytuowany równolegle do Wisły, długi na 200 m, uzyska powierzchnię wystawo-
wą 8,5 tys. m2, znajdzie się w nim audytorium dla ok. 600 osób, sala kinowa dla 
150 osób i biblioteka. W gmachu o powierzchni użytkowej 44 700 m2 znajdą się 
ponadto sale edukacyjne i warsztatowe, audytoryjne, projekcyjne, gastronomia, 
pracownie konserwatorskie, magazyny muzealiów.

Muzeum będzie elementem parku Niepodległości na terenie cytadeli, w skład 
którego wejdą też istniejące już Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskie oraz 
nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Pierwszy z dwóch pawilonów dla tej 
ostatniej placówki już powstaje – będzie usytuowany prostopadle do gmachu 
MHP. Inwestycja ma otworzyć cytadelę dla szerokiej publiczności. 

Budynki obu muzeów zaprojektowała pracownia WXCA z Warszawy. In-
westycję, która pochłonie 565 mln zł, realizuje Budimex, który obiecuje, że Mu-
zeum będzie gotowe 13 lutego 2021 r. Wcześniej, bo w 2020 r., ukończone zo-
stanie Muzeum Wojska Polskiego – inwestycję wartą ponad ćwierć miliarda 
złotych realizuje konsorcjum firm IDS-BUD i Mar-Bud. Parking podziemny 
pod kompleksem muzeów pomieści prawie 700 samochodów.

Muzeum Historii Polski ma być jednym z najnowocześniejszych muzeów po-
wstających obecnie w Polsce i Europie; jest uznawane za największą, jak dotąd, 
polską inwestycję w dziedzinie kultury.

Wizualizacja parku Niepodległości z gmachami Muzeum Historii Polski (budynek po lewej) i Muzeum Wojska Polskiego

W
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Kobiety wszędzie musiały się upominać o swoje 
prawa. Ruchy demokratyczne i rewolucyjne nie 
były skore do dzielenia się nowo zdobytą wła-
dzą. Już w 1791 r., w okresie Wielkiej Rewolu-

cji Francuskiej, Olympia de Gouges, pisarka i feministka, 
opublikowała Deklarację praw kobiety i obywatelki jako od-
powiedź na Deklarację praw człowieka i obywatela, w któ-

rej prawa polityczne przyznano tylko mężczyznom. „Sko-
ro kobiety mają prawo wstępować na szafot, to mają prawo 
wstępować na mównicę” – mawiała de Gouges. Domaga-
ła się równego dostępu do urzędów, udziału w tworzeniu 
prawa, bo skoro „kobieta uczestniczy w całej pańszczyź-
nie, we wszystkich uciążliwych obowiązkach”, to „z tego 
tytułu powinna mieć prawo do części w rozdziale stano- 

Agnieszka	Grzybek
Polki nie otrzymały praw wyborczych w prezencie. Nie była to gwiazdka, która spadła im 
z nieba, jak pisała z przekąsem Cecylia Walewska w swojej historii walki o równe prawa. 
Nie mogły liczyć na dobre serca polityków. Musiały walczyć o swoje, choć historycy są 
zgodni, że w dużej mierze pomogły im zasługi w walce o przetrwanie narodu i odrodzenie 
państwa

1918-2018 
Stulecie praw wyborczych dla kobiet

Solidarność	kobiet
Przedstawienie Dom kobiet według Zofii Nałkowskiej w Teatrze Polskim w Warszawie, 1930 r.

N
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1 lipca 
 W Muzeum Przemysłu i Rolnictwa odbyła się uroczy-

stość zakończenia roku szkolnego rzemieślniczo-przemy-
słowej szkoły, połączona z otwarciem wystawy prac 
uczniów. Uroczystości zakończenia roku szkolnego miały 
też miejsce w wielu innych warszawskich szkołach.
 Od początku roku do Warszawy powróciło z Rosji 

ok. 20 tys. osób. Masowym powrotom towarzyszył spe-
kulacyjny wzrost cen produktów spożywczych i usług. 
W ratuszu zaczęto dyskutować o ograniczeniu liczby 
powrotów.
 Opóźnienia z dostawami chleba do składnic w wydziale 

zaopatrzenia. Powód – mniejsza liczba wozów i wycień-
czenie koni. Przed składnicami tworzyły się długie kolejki 
oczekujących na chleb. Zorganizowani w siatki spekulan-
ci zajmowali od rana miejsca w ogonkach, wykupywali 
chleb i odsprzedawali go po zawyżonych cenach. 

2 lipca 
 Prasa poinformowała o inicjatywie szwedzkich przed-

siębiorców, którzy wobec braku materiałów budowlanych 
w okupowanej Warszawie zaproponowali dostawy drew-
nianych prefabrykatów do pełnego montażu domów 
mieszkalnych. Domy takie miałyby powstawać wokół 
Warszawy i we wsiach Królestwa Polskiego. 
 W Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu 

Kościuszkowskim otwarto wystawę prac studentów 
uczelni. Uroczystego otwarcia dokonał szef departamen-
tu sztuki przy Ministerstwie Wyznań i Oświecenia – ar-
chitekt Jan Heurich młodszy. 
 Z Ameryki przez Holandię dotarły do Warszawy pie-

niądze przeznaczone na wsparcie dla warszawskich 
Żydów. 

3 lipca 
 Kolejki oczekujących przed składnicami miejskimi 

na chleb bezkartkowy coraz dłuższe. 3 lipca ludzie stali 
w nich przez 8-10 godzin.  
 Do Warszawy po trzyletniej nieobecności powrócił 

z Rosji Arnold Szyfman, twórca Teatru Polskiego, reżyser 
i dramaturg. 

4 lipca 
 Nocą z 4 na 5 lipca na Pradze zamordowany został zna-

ny i powszechnie lubiany 32-letni doktor Jan Rostkowski, 
pracujący w szpitalu św. Wojciecha przy Brzeskiej. Na-
padnięty został przez dwóch pijanych podoficerów nie-
mieckich, kiedy wracał ze szpitala po godzinie 1 w nocy. 
Podoficerowie zostali zatrzymani przez niemiecką 
żandarmerię. 
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8 Kalendarium
Warszawa w lipcu i sierpniu 1918 r.

wisk, urzędów, posad, honorów i zawodów”. Za swoje po-
glądy i krytykę władz rewolucyjnych skazana została na 
szafot.

Jak wielką odwagą musiały się wykazać kobiety do-
magające się równych praw z mężczyznami, najlepiej po-
kazuje przykład brytyjskich i amerykańskich sufraży-
stek. Były więzione, bite, karmione siłą podczas strajku 
głodowego, który urządziły za murami więzienia. Pod 
koniec pierwszej wojny światowej Amerykanki przy-
kuły się do ogrodzenia przed Białym Domem, kiedy 
wcześniejsze wieloletnie próby przekonania Kongresu 
do głosowania za prawem wyborczym dla kobiet oka-
zały się bezowocne. Stały przed Białym Domem przez 
kilka tygodni, dzień i noc. Te spektakularne działania 
zyskały przychylność opinii publicznej, pod której pre-
sją ugięli się w końcu politycy. W Wielkiej Brytanii ko-
bietom przyznano częściowe prawa wyborcze w 1918 r. 
(pełne dopiero w 1928), amerykański Kongres przyjął 
19. poprawkę do konstytucji w 1920 r.

Domagamy się uobywatelnienia kobiet!
Na ziemiach polskich, rozdartych zaborami, sytuacja była 
oczywiście inna. „Kobiety w Polsce nie musiały się doma-
gać dla siebie miana obywatelek, tak jak kobiety z Europy 
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych” – zauważa współ-
czesna badaczka Sławomira Walczewska, autorka książki 
Damy, rycerze i feministki. Paradoksalnie, zyskały oby-
watelstwo nieistniejącego państwa. Przyszło ono do nich 
z zewnątrz – „jako wyzwanie, obowiązek, nakaz moral-
ny”. Nakaz ofiary i poświęcenia, o co apelował w odezwie 
do kobiet Tadeusz Kościuszko w 1794 r., po raz pierwszy 
nazywając je „współobywatelkami”.

A jednak obywatelstwo to nie było takie oczywiste, 
kiedy zaborcy poluzowali reżim i na horyzoncie poja-
wiły się możliwości politycznego działania. W Gali-
cji, która cieszyła się autonomią od 1867 r., tylko męż-
czyźni mieli pełne czynne i bierne prawo wyborcze do 
rad gminnych, Sejmu Krajowego we Lwowie i Rady 
Państwa w Wiedniu. Kobiety – i to wyłącznie te naj-
zamożniejsze, właścicielki wielkich majątków ziem-

Kobiety uczą inne amerykańskie kobiety, jak głosować; wybory prezydenckie w USA, 1936 r.
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skich – mogły głosować w wyborach do sejmu lwowskie-
go, ale tylko przez swoich pełnomocników – mężczyzn. 
W Kongresówce prawa wyborcze do Dumy – parlamentu 
o ograniczonych kompetencjach, utworzonego przez cara 
na fali rewolucji 1905 r. – zyskali tylko mężczyźni. 

To dlatego od końca XIX w. kobiety domagały się 
uobywatelnienia. Walczyły nie tylko o prawo do nauki 
(pierwsze studentki przyjęto na Uniwersytet Jagielloński 
dopiero w 1897) i do wykonywania zawodów zastrzeżo-
nych dla mężczyzn, lecz również o prawa wyborcze w ra-
mach minimum swobody przyznanej przez zaborców. 
Pisały petycje, organizowały wiece i trójzaborowe zjazdy 
kobiet, które początkowo były utajnione, ponieważ kobie-
tom nie wolno było prowadzić działalności politycznej. 
To właśnie podczas zjazdu w 1905 r. w  Krakowie przyjęto 
„program wspólnej pracy”, w którym znalazł się postulat 
„jak najszerszej agitacji za powszechnym, równym, tajnym, 
bezpośrednim, czynnym i biernym prawem wyborczym 
bez różnicy płci”. Paulina Kuczalska-Reinschmit, zwana 
hetmanką polskiego feminizmu, która wytrwale walczyła 
o prawa polityczne kobiet, pisała w „Sterze”: „Prawo gło-
sowania jest powszechnym dopiero wówczas, kiedy i ko-
biety głosują”. 

Do najbardziej spektakularnych należała akcja wy-
borcza Marii Dulębianki, malarki, działaczki na rzecz 

praw kobiet, towarzyszki życia Marii Konopnickiej, któ-
ra w 1908 r. wystartowała w wyborach do Sejmu Krajo-
wego we Lwowie, mimo iż kobietom nie przysługiwało 
bierne prawo wyborcze. Na wiecu wyborczym mówiła: 
„Wykluczanie kobiety z praw wyborczych to wyklucza-

Manifestacja francuskich sufrażystek protestujących przeciw decyzji senatora Henriego Merlina, który sprzeciwił się nominacji kobiety na członka Rady Municypalnej, Paryż, 1936 r.

Maria Dulębianka 
(1861-1919), 

malarka, działaczka 
społeczna, 

towarzyszka życia 
Marii Konopnickiej, 

kandydowała 
do Sejmu Krajowego 
we Lwowie w 1908 r.
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5 lipca 
 W Radzie Stanu ukonstytuował się klub monarchi-

styczno-konstytucyjny. Na jego prezesa wybrano hrabiego 
Wojciecha Rostworowskiego, a na wiceprezesa – Anto-
niego Bielińskiego.
 Nad Warszawą przetoczyła się wielka burza. Najwięk-

szych zniszczeń dokonała na Powiślu, gdzie wiele ulic za-
mieniło się w koryta rwących rzek, a piwnice i mieszkania 
w suterenach zostały zalane. Nastąpiła przerwa w pracy 
powiślańskiej elektrowni. Na placu Trzech Krzyży 
i w Alejach Ujazdowskich woda zerwała drewniane bru-
ki, które – jak podawał „Kurier Warszawski” – „wpadały 
w ręce spragnionych tego materiału wyrostków i kobiet” 
(z braku węgla kostki używano jako paliwa w kuchniach). 
Na rogu Tarczyńskiej i Raszyńskiej zapadła się jezdnia, 
tworząc dół głęboki na 3 m. Wpadło do niego dwóch 
mężczyzn i 14-letnia dziewczynka.
 Nieoczekiwanie spadły ceny na ziemniaki. Ich sprzedaż 

objęta była przez władze sekwestrem.

6 lipca 
 Dużą sensację wywołały zdjęcia plenerowe studia filmo-

wego Sfinks, mieszczącego się w kamienicy przy Moko-
towskiej u zbiegu z placem Zbawiciela. Szczególne zbie-
gowisko spowodowało pojawienie się dwóch statystów 
w mundurach rosyjskich stójkowych sprzed 1915 r.
 Zgromadzenie szewców warszawskich uchwaliło wyko-

nanie pomnika Jana Kilińskiego w kościele podomini-
kańskim św. Jacka przy Freta. 

7 lipca 
 Na przystani Towarzystwa Wioślarskiego z masztu 

opuszczone zostały flagi. W ten sposób uczczono pamięć 
po zamordowanym członku klubu, doktorze Janie 
Rostkowskim. 

8 lipca 
 Urząd generalnego gubernatora wydał obwieszczenie 

o obowiązku zgłaszania przeznaczonych do konfiskaty wy-
robów z gumy, kauczuku i balaty. Przypomniano też wła-
ścicielom domów, że mają obowiązek informowania o do-
rożkach i ekwipażach znajdujących się na ich posesjach.

9 lipca
 W Teatrze Praskim entuzjastycznie przyjęto premierę 

czteroaktowej operetki Brunona Zapperta Za oceanem. 
Wystąpił w niej ulubieniec praskiej publiczności Kon-
stanty Tatarkiewicz, który był też reżyserem sztuki.  
 W gmachu ratusza pod salą Rady Miejskiej prezydent 

Warszawy Piotr Drzewiecki uroczyście otworzył kuchnię 
śniadaniową dla pracowników miejskich. Cena śniadania 
wynosiła 1 markę 60 fenigów. 
 Prezydium policji wydało rozporządzenie zakazujące 

sprzedaży cukru pozakontyngentowego przez kupców, 
którzy otrzymują w komis cukier kartkowy. 
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nie jej ze wspólnoty narodowej!”. Zdobyła 511 głosów, 
które unieważniono, ale kwestię praw wyborczych ko-
biet udało się nagłośnić.

Ostatnia prosta
Mimo że kobiety czynnie angażowały się w walkę o nie-
podległość – organizowały tajne nauczanie, przemyca-
ły przysłowiową „broń i bibułę”, brały udział w akcjach 
bojowych PPS, walczyły w Legionach Piłsudskiego i po-
magały na zapleczu – ich byt polityczny w odradzają-
cym się państwie polskim stanął pod znakiem zapyta-
nia. W projektach przyszłych ustaw, które przygotowała 
Komisja Sejmowo-Konstytucyjna, powołana w 1917 r. 
przez Tymczasową Radę Stanu, prawo wyborcze przy-
znano wyłącznie mężczyznom. To ponownie zmobili-
zowało kobiety do działania. Na 8 i 9 września zwołano 
Zjazd Kobiet Polskich, który kategorycznie zażądał peł-
ni praw politycznych dla kobiet. W memoriale wystoso-
wanym do „najdostojniejszej Rady Regencyjnej” uczest-
niczki zjazdu podkreślały, że „w państwie prawdziwie 
demokratycznym, jakim stać się ma Polska, ograniczenie 
praw obywatelskich ze względu na płeć jest przeżytkiem 

Justyna Budzińska-Tylicka 
(1867-1936), lekarka,

społeczniczka, 
przewodnicząca Zjazdu 

Kobiet Polskich 
we wrześniu 1917 r. 

i delegacji, która 
przekonała Józefa 

Piłsudskiego 
do podpisania ordynacji 
wyborczej przyznającej 

prawa wyborcze „bez 
różnicy płci”

Paulina 
Kuczalska-Reinschmit 

(1859-1921), działaczka 
społeczna, zwana 

hetmanką, papieżycą 
polskiego feminizmu, 
założycielka Związku 

Równouprawnienia 
Kobiet Polskich 

i redaktorka naczelna 
czasopisma „Ster”
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i rażącą niesprawiedliwością”. Oburzały się, że prawa wy-
borcze przyznano nawet analfabetom, a pozbawiono „tego 
elementarnego prawa obywatelskiego najwykształceńsze, 
najzdolniejsze kobiety”.

Projekt nowej ordynacji skrytykowano w prasie. Kolejne 
już uwzględniały prawa wyborcze kobiet. Kiedy 7 listopa-
da 1918 r. powołano Tymczasowy Rząd Ludowy Republi-
ki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele, w manife-
ście zapowiedziano zwołanie sejmu ustawodawczego na 
podstawie powszechnego głosowania „bez różnicy płci”. 
Dekret o ordynacji wyborczej do sejmu ustawodawczego 
podpisany 28 listopada 1918 r. przez marszałka Józefa Pił-
sudskiego ostatecznie prawa te przypieczętował. Sam Pił-
sudski utrzymywał wprawdzie, że w wolnej Polsce kobiety 
winny mieć prawa równe z mężczyznami, lecz obawiał się, 
że „nie będą one umiały wykorzystać swych praw rozsąd-
nie, gdyż mentalność kobiety z natury jest konserwatyw-
na”, jak wspominała jego małżonka Aleksandra Piłsudska. 
Wieść głosi, że to właśnie ona – „zacięta feministka”, jak 
sama o sobie pisała – przekonała męża do uznania praw 
kobiet. Z pewnością uległ perswazjom delegatek Central-
nego Komitetu Politycznego Równouprawnienia Kobiet, 
powołanego po wrześniowym zjeździe, które pod wodzą 
dr Justyny Budzińskiej-Tylickiej (lekarki, społeczniczki, 

późniejszej wieloletniej radnej Warsza-
wy) przekazały mu żądania pełni praw 
politycznych. 

Piłsudski nie był zresztą jedynym pod-
chodzącym z rezerwą do postulatu praw 
wyborczych kobiet. Sprawa ta miała wie-
lu przeciwników. Jakie argumenty najczę-
ściej wysuwano? Skrupulatnie wyliczyła 
je Elina Pepłowska w swoim wystąpieniu 
podczas wrześniowego Zjazdu Kobiet Pol-
skich w 1917 r. Po pierwsze, kobiety uzna-
wano za istoty słabsze fizycznie, które nie 
umiałyby podołać trudom życia politycz-
nego. Po drugie, wskazywano, że kobiety 
nie mają czasu, by zajmować się polityką, 
zbyt są bowiem pochłonięte zajęciami do-
mowymi i rodziną. Kobietom zarzucano 
też brak dojrzałości politycznej. Powoły-

wano się na tradycję, która sferę działalności 
publicznej rezerwowała dla mężczyzn, kobietom pozosta-
wiając zacisze domowe. Czy w takim razie – zapytywała Pe-
płowska – „słusznym byłoby dla miłości tradycji utrzymy-
wać poligamię, palić żony na stosie, stosować tortury przy 
badaniach sądowych, utrzymywać pańszczyznę?”. Obawia-
no się także, by kobiety nie skalały sobie rąk brutalną poli-
tyką. Ich „wrodzona dobroć i delikatność duszy” miały być 
rzekomymi przeszkodami. Walczące o swoje prawa kobiety 
odpowiadały, że być może, gdyby wcześniej uzyskały głos, 
„nie wybujałby tak silnie imperializm, militaryzm i polityka 
zaborcza” i dałoby się uniknąć piekła wojen.

Agnieszka Grzybek – tłumaczka, redaktorka, działaczka społeczna 
i polityczna, ekspertka równościowa, współzałożycielka Fundacji na rzecz 
Równości i Emancypacji STER. Współautorka i współredaktorka (wspólnie 

z Joanną Piotrowską) książki Polityka a płeć (Fundacja im. H. Bölla, 
Warszawa 2005). Prowadziła zajęcia z historii ruchu kobiecego  
po 1989 r. na podyplomowych studiach Gender Mainstreaming  

w Instytucie Badań Literackich PAN

Literatura: Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, 

red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994; M. Kondracka, Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej, 

Warszawa 2017; Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w Warszawie w roku 1917, red. J. Budzińska-Tylicka, 

Warszawa 1918; Program wspólnej pracy uchwalony na I Zjeździe Kobiet Polskich w Krakowie dn. 20, 

21, 22 i 23 października 1905 roku, w: „Nowe Słowo”, 1905, nr 20; S. Walczewska, Damy, rycerze 

i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 1999

W tym roku mija 100 lat od uzyskania przez Polki praw wyborczych. W ciągu tego czasu wiele się zmieniło, 
lecz daleko jeszcze do stanu idealnego i kobiety nadal domagają się pełnej podmiotowości, równouprawnienia 

i przez nikogo niekwestionowanego prawa do decydowania o sobie. Wśród wielu organizacji społecznych 
opowiadających się za pełnymi prawami kobiet jest Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER, która 
powstała w 2014 r. Jej główną misją jest upowszechnianie historii kobiet i dorobku ruchu kobiecego, a także 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, narodowość 
i rasę oraz działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Fundacja prowadzi działalność naukowo- 

-badawczą i wydawniczą, łącząc ją z działaniami strażniczymi i rzecznictwem. 
Nazwa Fundacji nawiązuje do legendarnego „Steru”, czasopisma polskich emancypantek i sufrażystek, 

wydawanego przez Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich.

Manifestacja francuskich sufrażystek skutych łańcuchami w symbolicznym akcie  
konieczności przerwania okowów ograniczających kobiety w ich prawach, Paryż, 1935 r.
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11 lipca 
 Uruchomiono prom na Wiśle kursujący wzdłuż obu 

brzegów. Cena za przejazd wynosiła 30 fenigów od osoby 
i 1 markę od pojazdu. 

13 lipca 
 Rada Regencyjna poinformowała o utworzeniu oraz or-

ganizacji Głównego Urzędu Statystycznego Królestwa 
Polskiego, podlegającego bezpośrednio prezydium Rady 
Ministrów. Pierwsza siedziba GUS mieściła się w kamie-
nicy przy ul. Jasnej 10 naprzeciwko Filharmonii. 

14 lipca 
 Nocą do mieszczącego się przy ul. Mazowieckiej 20 kan-

toru fabryki pomp, sikawek i przyborów dla straży ognio-
wej dostali się włamywacze. Zdjęli deski chroniące od ze-
wnątrz witrynę, posmarowali klajstrem płótno i przykleili 
je do wielkiej szyby tak, by nie rozpadła się przy wycina-
niu otworu w szkle. Zrobili otwór i dostali się do środka. 
Odsunęli szafę pancerną i rozpruli palnikiem jej podwój-
ną ścianę. W kasie były tylko bezwartościowe dla nich 
blankiety i koperty. 
 Zezwolono na komunikację pocztową między General-

nym Gubernatorstwem Warszawskim a Ukrainą. Nie 
przyjmowano listów poleconych, lecz wyłącznie zwykłe.

15 lipca 
 Wzrost cen na artykuły spożywcze spowodował znacz-

ne podniesienie cen obiadów w kuchniach miejskich. 
 Rada Regencyjna wydała ustawę o wstrzymaniu eksmi-

sji lokatorów.

16 lipca 
 W gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 

otwarto pośmiertną wystawę prac malarza Kazimierza 
Alchimowicza, zmarłego w grudniu 1916 r. Alchimowicz 
specjalizował się w tworzeniu prac o wątkach historycz-
nych, legendarnych i w pejzażach, m.in. Wileńszczyzny. 
Dziś zapomniany, na początku XX w. cieszył się dużą 
popularnością. 
 Policja urządziła wielką obławę na złodziei grasujących 

na dworcach kolejowych oraz na Marszałkowskiej, Kra-
kowskim Przedmieściu, Nalewkach i za Żelazną Bramą. 
Aresztowano 10 kieszonkowców. 
 Na scenę Teatru Letniego po kilku latach pobytu w Ro-

sji triumfalnie powrócił wybitny aktor Antoni Fertner. 
Zagrał Vatelina w Dudku Georges’a Feydeau. Publiczność 
oklaskiwała go bez końca. 

17 lipca 
 Rząd podjął decyzję o przejęciu poczty miejskiej przez 

władze Królestwa Polskiego. Zarząd poczty miał zostać 
przeniesiony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
w Wydziale Poczt i Telegrafów.
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828 listopada 1918 r. kobiety w Polsce 
uzyskały prawa wyborcze – zarówno 
czynne, jak i bierne. Równe w prawach 
obywatelskich i politycznych mężczyznom, 
mogły być odtąd wybierane do Sejmu 
Ustawodawczego. 
I tak, po wyborach 26 stycznia 1919 r., 
w ławach poselskich pierwszego 
niepodległościowego sejmu zasiadło 
7 kobiet obok 283 mężczyzn (w końcu 
kadencji w 1922 Sejm Ustawodawczy 
liczył 432 posłów w rezultacie kilkakrotnych 
wyborów uzupełniających). 
Pierwsze kobiety wybrane do Sejmu 
Ustawodawczego w latach 1919-1922 to: 
Gabriela Balicka-Iwanowska – Związek 
Ludowo-Narodowy, członkini Narodowej 
Organizacji Kobiet, posłanka także na sejm I, 
II i III kadencji II RP (odpowiednio: 1922-1927, 
1928-1930, 1930-1935)
Jadwiga Dziubińska – Polskie Stronnictwo 
Ludowe „Wyzwolenie”, działaczka społeczna 
i oświatowa 
Irena Kosmowska – Polskie Stronnictwo 
Ludowe „Wyzwolenie”, działaczka 
niepodległościowa, ludowa i oświatowa, 
również posłanka na sejm I i II kadencji II RP
Maria Moczydłowska – Narodowe 
Zjednoczenie Ludowe, nauczycielka, 
feministyczna aktywistka
Zofia Moraczewska – Związek 
Parlamentarny Polskich Socjalistów, także 
posłanka na sejm III kadencji II RP, działaczka 
społeczna, polityk lewicy
Zofia Sokolnicka – Związek Ludowo- 
-Narodowy, wybrana ponownie na sejm 
I kadencji II RP
Franciszka Wilczkowiakowa – Narodowa 
Partia Robotnicza, działaczka społeczna 
Anna Piasecka – Narodowa Partia 
Robotnicza, została posłanką po wyborach 
uzupełniających przeprowadzonych 
na Pomorzu w maju 1920 r. 

W okresie międzywojennym kobiety 
otrzymały 43 mandaty poselskie i 20 
senatorskich, w sumie 50 kobiet było 
parlamentarzystkami; niektóre zostały 
wybrane kilkakrotnie. Najdłuższy staż miała 
Gabriela Balicka: od 1919 do 1935 r. 
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To w Warszawie polskie sufrażystki wymogły na 
Józefie Piłsudskim zajęcie się kwestią praw ko-
biet. Po raz pierwszy w historii uzyskały wów-
czas prawo do głosowania, do samostanowienia, 

własności oraz edukacji. Na papierze wszystko to wyglądało 
dumnie, potrzeba było jednak wielu lat, aby zmienić men-
talność ludzi i wszystkie prawa konsekwentnie wprowadzać 
w życie. Nie było to łatwe, jeszcze przez dziesięciolecia ko-
biety były nieobecne albo stanowiły wyjątek na stanowi-
skach dyrektorskich i kierowniczych. Dotyczyło to prawie 
wszystkich środowisk, może jedynie z wyjątkiem szkolnego 
i... teatralnego.

Silne	rządy	dyrektorek	teatrów
Barbara	Michalczyk
11 listopada 1918 r., podczas wieczornego spektaklu w Teatrze Polskim, na wieść 
o podpisaniu rozejmu między Niemcami a państwami ententy Leon Schiller odegrał 
na szpinecie Marsyliankę. Polacy z teatralnym przytupem wchodzili w zupełnie nową erę, 
gotowi budować nowoczesne i suwerenne państwo, Warszawa zaś stawała się sercem 
nabierających rozpędu wydarzeń

W Warszawie po 1918 r. kwitło życie teatralne – jeśli 
przed wojną rolę teatralnego centrum pełnił Kraków, tak 
teraz wszyscy związani z teatrem przenieśli się do stoli-
cy. Przez kolejnych 20 lat powstało tu prawie 200 teatrów, 
w większości prywatnych. Jedynie kilka scen mogło się po-
szczycić miejskim finansowaniem, pozostałe były skazane 
na krótką egzystencję oraz bezpardonową walkę o widza. 
Dyrektorzy teatrów odpowiadali wówczas nie tylko za linię 
programową, repertuar czy zatrudnionych aktorów, ale tak-
że za finanse, nierzadko dokładając do interesu ze swojej 
kieszeni. Chętnych do prowadzenia własnych scen jednak 
nie brakowało.

Jubileusz 35-lecia pracy artystycznej Janiny Korolewicz-Waydowej zorganizowany w Operze Warszawskiej, 1935 r.
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19 lipca 
 Prezydent policji wydał rozporządzenie zakazujące 

„sztucznego powiększania objętości masła”. Zakazano też 
trzymania w sklepach, przewożenia i jakiegokolwiek ob-
rotu masłem zepsutym lub zanieczyszczonym. Zabronio-
no fałszowania masła, a za takowe uznawano masło, które 
m.in. zawierało mniej niż 75% tłuszczu maślanego. Nie-
stosowanie się do rozporządzenia groziło grzywną 
10 tys. marek lub sześciu miesięcy więzienia. 

20 lipca 
 Wiadomość o zamordowaniu przez bolszewików cara 

Mikołaja II, która dotarła do Warszawy już kilka dni 
wcześniej, teraz została oficjalnie potwierdzona. Wywarła 
na warszawiakach duże wrażenie.
 Znacznie spadły ceny cukru. Ceny we wtorek 20 lipca 

były o 400 marek niższe niż jeszcze kilkanaście dni 
wcześniej. 

21 lipca 
 Istniejąca od trzech lat szkoła nauk społecznych i han-

dlowych przekształcona została w szkołę nauk politycz-
nych z pięcioma wydziałami: politycznym (dyplomatycz-
no-konsularnym), społecznym, administracji państwowej 
i komunalnej, finansowo-ekonomicznym oraz publicysty-
ki i dziennikarstwa. Dyrektorem szkoły był Edmund Jan 
Reyman. 

22 lipca 
 Na Pradze przy ulicy Zygmuntowskiej policjant XV ko-

misariatu zatrzymał starszą Żydówkę, która w zakrwa-
wionym kawałku papieru niosła ludzką nogę. Wcześniej 
natrafiono na poćwiartowane fragmenty zwłok, a w oko-
licy zdążyła się rozejść wiadomość o zbrodni. Szybko oka-
zało się jednak, że była to noga syna zatrzymanej kobiety, 
amputowana w szpitalu praskim. Zgodnie z wymogiem 
religijnym Żydówka niosła ją na cmentarz, by tam pocho-
wać. „Gdy rzecz całą potwierdzono […] w szpitalu, Ży-
dówkę uwolniono niezwłocznie i wysłano wraz z nią star-
szego przodownika na cmentarz celem zabezpieczenia od 
dalszych nieporozumień, na jakie mogła być w dalszej 
drodze narażona” – relacjonował „Kurier Warszawski”. 

23 lipca 
 Niemiecki generalny gubernator Hans von Beseler od-

wiedził zamieszkane przez osadników niemieckich wsie 
w okolicach Warszawy. Ich mieszkańcy wysiedleni zostali 
przez Rosjan w 1914 r. i teraz powrócili do swych domów, 
które w większości były zrujnowane. „Generał gubernator 
rozmawiał z reemigrantami, dodawał im otuchy i obiecał 
pomoc” – przekonywała gazeta „Deutsche Warschauer 
Zeitung”.
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Wśród gotowych do pracy na rzecz teatru były i kobie-
ty. Nie tylko dlatego, że właśnie uzyskały prawa wybor-
cze – obecność dyrektorek w teatrze datuje się na same je-
go początki w Polsce: wszak prowadzenie sceny narodowej 
po Wojciechu Bogusławskim przejęła aktorka Agnieszka 
Truskolaska. Do wybuchu pierwszej wojny światowej teatry 
na ziemiach polskich prowadziło łącznie 51 kobiet, jednak 
ze względu na monopol sceniczny Warszawskich Teatrów 
Rządowych nie mogły się przebić w stolicy. Początek nowej 
epoki dał im ogromną szansę na zaistnienie w Warszawie. 

Swoje działania były gotowe realizować nawet w obliczu 
trwającej wojny, jak Stanisława Wysocka, która prowa-
dziła teatr w Pomarańczarni przez letnie miesiące 1920 r. 
W atmosferze powszechnego zwątpienia w zwycięstwo, kie-
dy Warszawę opuszczali kolejni mieszkańcy, a każdego dnia 

Ester Kamińska, 
ok. 1926 r.
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Stanisława Wysocka 
w Balladynie, 1915 r.
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nadchodziły informacje o nacierających Sowietach – w Ła-
zienkach wystawiano Pannę mężatkę Józefa Korzeniowskie-
go. Ostatni pokaz teatru odbył się w dniu Bitwy Warszaw-
skiej, potem placówkę zamknięto. Nie oznaczało to jednak 
końca starań Stanisławy Wysockiej, która walczyła o refor-
mę teatru – w jej opinii aktorzy grali zbyt naturalistycznie, 
nie siląc się na pokaz sceniczny, tylko kopiując życie, a wi-
dzowie nie byli traktowani poważnie, odebrano im prawo 
do używania wyobraźni w odbiorze widowiska, a tym sa-
mym szansę na jego współtworzenie. Aby zmienić ten stan 
rzeczy, potrzeba było radykalnych środków – kształcenia 
nowych aktorów i wychowywania widowni. Najlepiej tej 
ciągle niedocenianej – robotniczej. W grudniu 1925 r. Wy-
socka ruszyła ze swoim teatrem Rybałt w objazd po stolicy. 
Ich wozem Tespisa stał się tramwaj, a naczelnym założe-
niem – realizowanie taniego teatru, którego sceniczne ba-
śnie porwą serca widzów. 

Na pierwszy ogień poszła Balladyna Słowackiego, któ-
rej wystawienie śmiało można uznać za dzieło życia Wy-
sockiej. Teatr przez cały okres swej działalności balansował 
na krawędzi bankructwa, a ona pełniła w nim funkcje nie 
tylko reżyserskie i dyrektorskie, ale też grała, sklejała de-
koracje i szyła kostiumy. Razem ze swoimi aktorami poje-
chała w objazd po wschodnich rubieżach II RP, docierając 
tam, gdzie nikomu nie chciało się krzewić kultury teatral-
nej. Ostatecznie – z powodu jawnej niechęci warszawskie-
go magistratu – teatr upadł sześciu miesiącach działalności, 
pozostawiając wiele niespełnionych postulatów. 

Naczelnym teatrem robotniczym II RP stało się Ate-
neum – powstałe pod auspicjami Związku Kolejarzy. 
Wszystko zaczęło się od sali na Powiślu, w której miały od-
bywać się widowiska dla mieszkańców dzielnicy. Dyrekcję 
zaproponowano twórcom Placówki Żywego Słowa – Jani-
nie Górskiej oraz Mieczysławowi Szpakiewiczowi, którzy 
jako byli redutowcy zaproponowali teatr oparty na recytacji. 
Spektaklami z tego nurtu zapełnili sezon 1928/1929. W ko-
lejnym sezonie zdecydowano się na zmianę i dyrekcję powie-

rzono aktorce Marii Strońskiej. W tym okresie zakładano 
duże zaangażowanie społeczne granych sztuk, zbliżenie do 
robotniczej publiczności oraz edukację przez teatr. Jedno-
cześnie – z różnym skutkiem – Strońska starała się unikać 
tematów politycznych. Być może obawiała się, że jej teatr 
podzieli los Teatru im. Bogusławskiego, najbardziej rozpoli-
tykowanego teatru robotniczego w stolicy, zamkniętego tuż 
po przewrocie majowym. Ateneum można z powodzeniem 
nazwać teatrem o najbardziej sfeminizowanych władzach. 
Nawet kiedy jego dyrektorem był już Stefan Jaracz, nie za-
brakło u jego boku kobiety, która miała ogromny wpływ 
na ostateczny kształt artystyczny placówki – Stanisławy 
Perzanowskiej.

Kobiety tworzyły także teatry dla dzieci. Najważniej-
szym na teatralnej mapie międzywojennej stolicy był bez 
wątpienia teatr Jaskółka, który działał gościnnie na róż-
nych warszawskich scenach. Jego twórczyniami były Ha-
lina Starska i Janina Strzelecka. Spektakle Jaskółki były 
właściwie przeznaczone dla widzów w każdym wieku, 
choć opierały się na baśniach i legendach. Placówka ta – 
mimo różnych przeciwności – przetrwała aż cztery lata.

Teatr warszawski grał w tym okresie dla wszystkich 
mieszkańców, także tych mówiących w języku jidysz. 
Ester Rachel Kamińska wraz córką Idą oraz Zygmuntem 
Turkowem założyli Teatr Centralny. W 1924 r. instytucja 
zmieniła nazwę na Warszawer Idiszer Kunstteater, czyli 
Warszawski Żydowski Teatr Artystyczny. Ze zmiennym 
powodzeniem placówka działała w Warszawie, we Lwowie 
oraz w terenie – aż do bombardowań stolicy w 1939 r.

W 1932 r. Irena Solska stworzyła na Żoliborzu, na osie-
dlu WSM, Teatr im. Stefana Żeromskiego. Zaczynano od 
pokazów w przedszkolnej salce, a skończono na własnej 
scenie awangardowej konstrukcji – scenie symultanicznej, 
która pozwalała dowolnie modyfikować ułożenie widow-
ni i sceny. Jednocześnie Solska, choć teatr biedował, była 
niezmordowana w organizowaniu jego filii i rozszerzaniu 
działalności na całe miasto. Apogeum swojej działalno-

Janina Korolewicz-Waydowa, śpiewaczka, dyrektorka Opery Warszawskiej, l. 1925-1939  Halina Starska, aktorka, reżyserka, dyrektorka teatru Jaskółka, 1927 r.
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24 lipca 
 Zmarł Aleksander Szuster – powszechnie znany i sza-

nowany kupiec, właściciel pałacu oraz gruntów 
na Mokotowie. 

25 lipca 
 Milicja dokonała obławy na spekulantów nielegalnie 

handlujących kartkami na chleb. 

28 lipca
 W archikatedrze św. Jana odbyła się uroczysta konse-

kracja ks. Łozińskiego, biskupa nowej diecezji mińskiej. 
Ceremonię prowadził arcybiskup warszawski Aleksander 
Kakowski. Konsekracja traktowana była bardzo poważ-
nie. W Królestwie Polskim pod okupacją niemiecką li-
czono bowiem, że po wojnie Mińsk Litewski znajdzie się 
w granicach odrodzonego państwa polskiego. 

30 lipca 
 Służby sanitarne dokonały rewizji w warszawskich pie-

karniach wypiekających chleb kartkowy. Dość powszech-
nym procederem było zastępowanie mąki niedozwolony-
mi zamiennikami. „Chleb w rozczynie zawierał szkodliwe 
domieszki i surogaty zbożowe w rodzaju łubinu i innych. 
Zwłaszcza obciążające okoliczności stwierdzono w pie-
karni Zawodowego Związku Robotników Mącznych, 
gdzie najmniej należało spodziewać się takich nadużyć” – 
pisano na łamach „Kuriera Warszawskiego”.

31 lipca
 Magistrat przyznał kredyt w wysokości 60 tys. marek 

na reperację obuwia dla funkcjonariuszy milicji miejskiej, 
a także dodatkowo 5 tys. marek na zakup maszyny do 
trzepania milicyjnych mundurów i kożuchów.
 Zarząd Kolejki Grójeckiej zakupił w Niemczech dzie-

więć nowych wagonów do wąskotorowej kolejki. Nowe, 
całkowicie zamknięte wagony typu pulmanowskiego 
miały być technologiczną rewolucją na trasie kolejki. 

1 sierpnia 
 W siedzibie Towarzystwa Ogrodniczego na Bagateli 

inż. Paweł Eber wygłosił odczyt na temat przemysłowego 
wyrobu marmolady bez użycia cukru. W dobie zastępo-
wania produktów żywnościowych zamiennikami wykład 
spotkał się z dużym zainteresowaniem. „Jak wiemy, do 
przerobu owoców wdała się u nas od kilku lat spekulacja, 
wskutek czego wielu […] wytwórców wyrabia marmelady 
częściowo bezwartościowe, częściowo zaś nawet szkodli-
we dla zdrowia. Z tego względu niezbędne jest populary-
zowanie wiedzy technicznej w tej gałęzi naszego przemy-
słu rodzimego” – przekonywano na łamach prasy. 
 Zgodnie z rozporządzeniem szefa zarządu dla m.st. War-

szawy cenę chleba ustalono na 30 fenigów za polski funt 
chleba żytniego. 

ści placówka osiągnęła po przekształceniu w Studio 
Teatralne im. Stefana Żeromskiego – gdzie Solska uzy-
skała przestrzeń na edukowanie aktorów. Teatr został 
zamknięty w wyniku skandalu po premierze spektaklu 
Paragraf 245 KK, który podejmował temat chorób we-
nerycznych i prostytucji.

Nie brakowało w tym okresie także teatrów muzycz-
nych. Wśród najważniejszych kobiecych nazwisk z nimi 
związanych warto zapamiętać Janinę Korolewicz-Way-
dową, śpiewaczkę, która – jak dotąd – była jedyną dy-
rektorką Teatru Wielkiego. Skłócona z ZASP-em, pro-
wadziła Operę na własny koszt i podług własnego gustu, 
zapraszając do współpracy np. Lodę Halamę oraz, dla 
podniesienia rentowności przedsięwzięcia, wprowadza-
jąc na scenę operetki. Wśród osiągnięć dyrektorskich 
w operetce wyróżnić zaś należy działalność Lucyny 
Messal oraz Kazimiery Niewiarowskiej. 

Teatrem typowo gwiazdorskim, w starym stylu, był 
teatr Marii Malickiej, który stał się ostatnią placówką 
teatralną otwartą przed wybuchem drugiej wojny świa-
towej. Malicka prowadziła go początkowo ze swoim 
partnerem, Zbyszkiem Sawanem; oboje jako ulubieńcy 
stolicy grywali w nim główne role. 

Teatry prowadzone przez kobiety stanowiły jedynie 
ok. 10 procent wszystkich scen, jakie przez 20 między-
wojennych lat funkcjonowały w Warszawie. Działal-
ność dyrektorska z pewnością miała dla wielu kobiet 
wydźwięk emancypacyjny – zdobywały władzę, niejed-
nokrotnie zyskując tym samym silny wpływ na kształt 
życia teatralnego stolicy. Dwudziestolecie międzywo-
jenne, okres ogromnego postępu, a jednocześnie różnic 
społecznych i skrajnej nędzy, było wyjątkowym czasem 
pod względem liczby działających przedsiębiorstw te-
atralnych. Było także wyjątkowe pod względem liczby 
kobiet na kierowniczych stanowiskach w warszawskich 
teatrach – nigdy później nie było ich już tak wiele. 

Barbara Michalczyk — absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze 
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, 

dramatopisarka, recenzentka, historyczka teatru

Irena Solska, 
aktorka, reżyserka, 

dyrektorka Teatru 
im. S. Żeromskiego 

na Żoliborzu, 
l. 1919-1939
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W latach 20. XX w. zdecydowanie wzrosło 
grono pań, które dbały o modny strój. 
Wraz z emancypacją kobiet, przyspie-
szoną podczas pierwszej wojny świato-

wej, zwiększyła się liczba kobiet pracujących. Nauczyciel-
ki, ekspedientki, urzędniczki, zwane wtedy biuralistkami, 
potrzebowały wygodnych i jednocześnie eleganckich ubio-
rów do pracy, a własne dochody ułatwiały wygospodaro-
wanie budżetu na garderobę. Upowszechnienie się konfek-
cji, czyli standaryzowanych gotowych ubiorów, oraz rozwój 
przemysłu tekstylnego sprawiły, że modne ubrania stały się 

Wdzięk	i	dobry	smak,
czyli	wzorce	damskiej	elegancji	
w	międzywojennej	Warszawie
Agnieszka	Dąbrowska
W relacjach dotyczących Warszawy lat międzywojennych jak refren powtarza się 
określenie Paryż Północy. Miano to – nieco przesadzone i bardziej oparte na aspiracjach 
niż faktach – uzasadniano, powołując się na elegancję warszawianek. Ich szyk miał wielu 
admiratorów. W 1927 r. na łamach tygodnika ,,Świat” z przekonaniem konstatowano: 
,,Warszawianki słyną na cały świat z urody, wdzięku i dobrego smaku”

dostępne dla osób o różnym poziomie zamożności. Oczy-
wiście istniały w Warszawie ubogie dzielnice, w których 
ubiór spełniał jedynie funkcje utylitarne. Dbano tam przede 
wszystkim o to, by chronił on przed chłodem i nie krępował 
ruchów przy pracy. Tę dychotomię w warszawskiej modzie 
dobrze obrazowały powszechnie stosowane określenia, pre-
cyzujące status społeczny mieszkanek stolicy: ,,panny chust-
kowe” i ,,panny kapeluszowe”. 

Propagowaniem wiedzy o nowościach w modzie zaj-
mowały się żurnale. Nieco snobistyczne pisma „Teatr 
i Życie Wytworne” oraz „Pani” skierowane były do wyra-

finowanych znawczyń elegancji, dyspo-
nujących zasobnym portfelem. Pierwszy 
z tych tytułów, redagowany pod prze-
wodnictwem Wacława Grubińskiego, 
ukazywał się w latach 1927-1932. Wy-
smakowana, utrzymana w estetyce art 
déco szata graficzna miesięcznika, by-
ła dziełem uznanych grafików, przede 
wszystkim Tadeusza Gronowskiego 
i Stefana Norblina. Miesięcznik wypeł-
niały informacje dotyczące repertuaru 
stołecznych scen oraz reklamy promu-
jące luksusowe dobra i rozrywki. Dru-
kowano także wywiady z właścicielami 
renomowanych stołecznych magazynów 
mód. Nie brakowało relacji z wydarzeń 
towarzyskich oraz mnóstwa fotografii 
popularnych aktorów w wytwornych 
strojach, zawsze z adnotacją, z jakiej fir-
my te ubiory pochodzą.

Winiety i okładki czasopism dla kobiet z przełomu XIX i XX w.  
oraz dwudziestolecia międzywojennego
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2 sierpnia 
 Nocą z 1 na 2 sierpnia obrabowany został Biały Dom 

w Łazienkach. „Skradziono kosztowne obicie i wiele 
przedmiotów, które łatwiej można było wynieść bez zwra-
cania uwagi” – donosił „Kurier Warszawski”.

3 sierpnia 
 Na Dynasach urządzono zabawę połączoną z loterią 

fantową na rzecz wdów i sierot po członkach Związku 
Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim. 
 W Radzie Stanu utworzono komisję zdrowia publicz-

nego. W jej skład weszli dr Rafał Radziwiłłowicz jako 
przewodniczący oraz Władysław hr. Zamoyski, dr Józef 
Marczewski, prof. dr Alfred Sokołowski i dr Józef 
Świeżyński.

4 sierpnia 
 Na stokach cytadeli pod krzyżem upamiętniającym 

stracenie Romualda Traugutta odbyły się obchody rocz-
nicowe. Przy okazji upamiętniano też dwie inne rocznice: 
pierwszego rozbioru Polski i opuszczenia Warszawy przez 
wojsko rosyjskie w sierpniu 1915 r. Grała orkiestra woj-
skowa i śpiewał chór milicji IV komisariatu.

5 sierpnia 
 Centralne Towarzystwo Rolnicze rozpoczęło rejestrację 

strat wojennych poniesionych przez ziemian i gospodar-
stwa wiejskie w Królestwie Polskim. 

6 sierpnia 
 Ze stacji Kolejki Mareckiej wyruszyła na odpust 

do Radzymina „kampania warszawska” – z krzyżem 
i chorągwiami.
 Prasa poinformowała o założeniu w Warszawie czytelni 

Kultura, w której zasobach znajdowały się dzieła literatu-
ry polskiej i obcej, a także czasopisma.
 Zbiory Muzeum Narodowego wzbogaciła kolekcja sta-

rych polskich rycin podarowana przez Dominika Witke- 
-Jeżewskiego. Wśród obiektów znalazły się prace Piotra 
Norblina i Daniela Chodowieckiego.

7 sierpnia 
 Ogłoszono reskrypt Rady Regencyjnej w sprawie orga-

nizacji archiwów państwowych i opieki nad archiwalia-
mi. Wydział Archiwów Państwowych miał funkcjono-
wać przy ministrze wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego. Do czasu przeprowadzenia reorganizacji 
w Warszawie czynne miało być Archiwum Główne Akt 
Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum 
Wojskowe. 
 Biuro milicji miejskiej wydało zarządzenia mające zwal-

czać powszechny proceder żebractwa przez dzieci. 

ka
le

nd
ar

iu
m

 w
ar

sz
aw

sk
ie

 l
ip

ie
c-

si
er

pi
eń

 1
91

8

Tygodnik „Pani” został założony przez Gustawa Zmi-
grydera, właściciela salonu mody przy ulicy Czystej (dzi-
siaj Ossolińskich). Jego ambicją było stworzenie czasopi-
sma wysublimowanego zarówno od strony literackiej, jak 
i plastycznej. Do współpracy zaprosił m.in. Juliana Tuwi-
ma, Antoniego Słonimskiego i Kornela Makuszyńskiego. 
Oczywiście na łamach tytułu pojawiały się również foto-
grafie eleganckich pań, bardzo często w sukniach z asorty-
mentu firmy Gustaw Zmigryder. Tygodnik „Pani” ukazy-
wał się zaledwie trzy lata – od 1922 do 1925 r. 

Skromniejsze aspiracje miały czasopisma „Kobieta 
w Świecie i w Domu”, „Moja Przyjaciółka” czy „Świat 
Kobiecy”. Pełniły rolę poradników, uwzględniały styl ży-
cia i możliwości średniozamożnych czytelników. Warto 
przypomnieć, że „Kobieta w Świecie i w Domu” tuż przed 
wojną była kierowana przez Halinę Hapelską, żonę An-
toniego Bormana, współzałożyciela „Wiadomości Literac-
kich”. Hapelska słynęła z urody i elegancji, co odnotowała 
w swoich wspomnieniach nawet bardzo krytyczna wobec 
innych kobiet Irena Krzywicka. Zastępczynią redaktorki 
naczelnej została młoda dziennikarka – Jadwiga Grabow-
ska. Dziesięć lat później, w pierwszych powojennych la-
tach, charyzma, zamiłowanie do elegancji i przebojowość 
Grabowskiej przyczynią się do narodzin Mody Polskiej – 
instytucji, która będzie dyktować trendy w siermiężnej 
rzeczywistości PRL. Ambitne kolekcje Mody Polskiej by-
ły osobistą zasługą Jadwigi Grabowskiej, a także efektem 
jej przedwojennej edukacji i paryskich kontaktów.

Pokaz mody w Domu Mody Bogusław Herse, rys. Kamil Mackiewicz
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Kwintesencją przedwojennej warszawskiej elegancji w jej 
najbardziej elitarnym wydaniu były niewątpliwie poka-
zy organizowane przez stołeczne domy mody. „Nastrój 
skupiony i uroczysty, gorączkowe wyczekiwanie jak przed 
premierą modnego autora. Towarzystwo doborowe” – tak 
na łamach wspominanego wyżej miesięcznika „Teatr i Ży-
cie Wytworne” opisywano pokaz mody w firmie Bogusław 
Herse. Organizowane przez Hersego rewie stanowiły towa-
rzyskie wydarzenie, na które przybywano chętnie i tłumnie. 
Otrzymanie imiennego zaproszenia traktowano jako nobili-
tację. W 1930 r. warszawska prasa donosiła: ,,Jesienna rewia 
u Hersego cieszy się powodzeniem, którego mogą pozazdro-
ścić kierownicy teatrów najbardziej wziętych. Zaproszenia 
rozdawane oględnie i oszczędnie nieraz bywały już przyczy-
ną krwawego rozdźwięku między najserdeczniejszymi przy-
jaciółkami, ba, nawet siostrami. […] zaproszeniem na pokaz 
Hersego nie możemy się podzielić, na karcie stoi wypisane 
jak wół – ściśle osobiste”. W Warszawie Herse był jednym 
z pierwszych handlowców, którzy zaczęli stosować tę formę 
promocji, potem swoje rewie organizowali również Gustaw 
Zmigryder czy Bracia Jabłkowscy .

Rangę towarzyskiej atrakcji miały także pokazy mody 
w popularnej kawiarni Sztuka i Moda. Kawiarnia po-
wstała w 1933 r. przy ulicy Królewskiej, nieopodal Instytu-
tu Propagandy Sztuki. Przytulne i nowoczesne wnętrze zo-
stało zaprojektowane osobiście przez właścicielkę – malarkę 
Zofię Raczyńską-Arciszewską, która postanowiła urządzić 
miejsce przeznaczone do towarzyskich spotkań i prezenta-
cji różnych dziedzin sztuki. W SiM-ie odbywały się zatem 
koncerty, recitale, wystawy sztuki, a także pokazy mody. 
Raczyńska-Arciszewska deklarowała, że pragnie tworzyć 

modę polską, czyli ubiory projektowane przez polskich ar-
tystów, wykonane z polskich tkanin, zgodne z paryskimi 
trendami, ale wzbogacone o elementy specyficznie polskie. 
Do jej najbardziej udanych przedsięwzięć należał pokaz 
mody z 1934 r. Nagrodzono wówczas strój zaprojektowany 
przez popularną rysowniczkę Maję Berezowską, zatytuło-
wany Samochód będzie, prezentowany przez samą Raczyń-
ską-Arciszewską. Doceniono wtedy także kreacje Heleny 
Malarewiczówny Czar walca oraz Ireny Kuczborskiej Zie-
lony karnawał.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również inne po-
kazy mody w SiM-ie, na przykład prezentacje ubiorów pla-
żowych albo strojów sportowych. W roli modelek przed 
publicznością paradowały wówczas popularne sportsmen-
ki, m.in. Halina Konopacka-Matuszewska. 

Inną warszawską malarką, z powodzeniem zajmują-
cą się projektowaniem ubiorów, była Irena Pokrzywnic-
ka-Borowska, związana z grupą malarzy Rytm. Razem 
z Raczyńską-Arciszewską planowały otwarcie poradni 
doradzającej warszawiankom w sprawach modnego stro-
ju i wyposażenia wnętrz. Pokrzywnicka-Borowska sły-
nęła z zamiłowania do eleganckich i oryginalnych stro-
jów, zwłaszcza – kosztownych futer. Projektowała ubiory 
i kostiumy teatralne, wykonywała rysunki do stołecznych 
żurnali. W 1939 r. przygotowała poświęcone tkaninom 
i ubiorom polskie stoisko na wystawie światowej w No-
wym Jorku. 

Wśród artystów, którzy zajmowali się projektowa-
niem ubiorów, nie brakowało mężczyzn – by wspomnieć  
Zofia Raczyńska-Arciszewska, właścicielka kawiarni Sztuka i Moda, l. 1918-1939

Halina Starska, elegancka na scenie i prywatnie, 1927 r.
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8 sierpnia
 Do Warszawy powrócili z Rosji dr Edward Tymieniec-

ki, ordynator Szpitala Dzieciątka Jezus, a także dr Feliks 
Kierski, redaktor moskiewskiego „Echa Polskiego”. 

9 sierpnia 
 W hotelu Bristol otwarta została filia Nowego Salonu 

Sztuki.
 „Kurier Warszawski” zwrócił uwagę na szerzącą się pla-

gę kradzieży elementów z metalu na warszawskich 
cmentarzach. 

10 sierpnia 
 Ponowne otwarcie po długim okresie zamknięcia ka-

wiarni Empire przy Krakowskim Przedmieściu 7. 

11 sierpnia 
 Stwierdzono nadużycia przy odbiorze transportów ryżu 

ze Szwajcarii. Ryż wysyłany był do Polski partiami, 
po 6-8 wagonów. Do skontrolowania transportów magi-
strat powołał komisję, na czele której stanął radny Marek 
Borkowski.

13 sierpnia 
 Po ogromnych opadach w Galicji i na południu Króle-

stwa Polskiego znacznie podniósł się poziom Wisły. Za-
lane zostały łąki siekierkowskie i łachy wiślane. Na Pradze 
woda podeszła pod perony stacji Most Kolejki Jabłonow-
sko-Karczewskiej. Zalane zostały łąki Wilanowa z częścią 
parku pałacowego. Wzdłuż brzegów ustawiono warty. 

15 sierpnia 
 Wezbrana woda zalała łąki i pola na łuku siekierkow-

skim, zamieniając wieś Siekierki w wyspę. Mieszkańcy 
w pośpiechu zbierali z pól, co tylko się dało. Masowo wy-
kopywano ziemniaki. 

16 sierpnia 
 W głodującej, wybiedzonej Warszawie 1918 r. masowo 

okradane były wagony kolejowe. W procederze tym 
uczestniczyły też kobiety. Nocą z 15 na 16 sierpnia na to-
rach, kilometr od Dworca Brzeskiego, wartownicy spo-
strzegli uciekających złodziei. Oddali w ich kierunku 
strzały. Jedna z kul trafiła niejaką Walerię Drażewską 
z ulicy Siedleckiej. Kobieta zginęła na miejscu. 

19 sierpnia 
 Wydział Zaopatrzenia Miasta podjął eksperyment na 

wypadek zmniejszenia normy przydziałowej chleba lub 
braku dowozu mąki. Do wypieku chleba zastosowano do-
mieszkę suszonych jarzyn. „Ustalono, że przy domieszce 
5-10 procent jarzyn suszonych w postaci marchwi i bru-
kwi chleb jest w wypieku i smaku zupełnie dobry”. 

architekta Lecha Niemojewskiego albo jednego z najbar-
dziej cenionych międzywojennych portrecistów Stefana 
Norblina.

Ogromna rola w popularyzacji nowych trendów w mo-
dzie w latach międzywojennych przypadła artystkom sce-
ny, estrady i ekranu. Popularność aktorek skłaniała właści-
cieli domów mody do reklamowania swojej oferty właśnie 
za ich pośrednictwem. Firmy Bogusław Herse i Boguchwał 
Myszkorowski systematycznie przygotowywały kreacje sce-
niczne dla warszawskich teatrów, na przykład dla Teatru 
Polskiego Arnolda Szyfmana. Informacje o tym zamiesz-
czano w programach teatralnych, a w recenzjach po przed-
stawieniach nierzadko odnajdziemy przychylne komentarze 
na temat urody kostiumów. 

Kreacje Hersego i Zmigrydera podziwiano również na 
scenach popularnych kabaretów, na przykład w teatrzy-
ku Czarny Kot. Dostarczanie scenicznych strojów na es-
trady stołecznych kabaretów z właściwym sobie wdziękiem 
wspominał po latach Jerzy Jurandot: ,,Gdzież te czasy, kiedy 
aktorzy byli na scenę ubierani od stóp do głów w zamian za 
reklamę w programie, gdy przed kurtynę wychodził Járosy 
i mówił: „Jak państwo widzą, mam na sobie nowy piękny 
frak. A było tak: przyszedł do mnie pan Borkowski, Żurawia 
27, i powiedział: «Uszyję panu darmo nowy frak, ale pan 
za to powie ze sceny, że uszył go Borkowski, Żurawia 27».  

Hanka Ordonówna na wyścigach konnych na Polu Mokotowskim, 1937 r.
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A ja mu na to z oburzeniem: nie, panie Borkowski, Żura-
wia 27, ja nie mogę powiedzieć, że ten frak uszył mi pan 
Borkowski, Żurawia 27, bo my w teatrze nie uznajemy te-
go rodzaju reklamy. Niech pan to sobie zapamięta, panie 
Borkowski, Żurawia 27!”. 

O popularności tego zwyczaju świadczy również żar-
tobliwa fotografia pozujących Kazimierza „Lopka” Kru-
kowskiego i Fryderyka Járosyego, otulonych damskimi 
futrami z wytwornej firmy Maksymilian Apfelbaum.

Jako twórca kostiumów filmowych próbował swo-
ich sił wspomniany Boguchwał Myszkorowski – zapro-
jektował on kostiumy do filmu Skłamałam z 1937 r. 
w reżyserii Mieczysława Krawicza z Jadwigą Smosarską 
i Eugeniuszem Bodo.

Znakomitą promocję dla firmy stanowiło pojawienie się 
popularnej artystki w efektownej kreacji na balu sku-
piającym warszawską elitę. Najbardziej prestiżowe były 
niewątpliwie Bale Mody, odbywające się w Warszawie od 
1922 r. Organizował je Związek Autorów Dramatycznych 
Polskich. Lokalna prasa szczegółowo relacjonowała przy-
gotowania i przebieg tych imprez. Wybór królowej i króla 
mody obwieszczano w gazetach, podając także producen-
ta odzieży i zamieszczając fotografie laureatów konkur-
su w docenionych kreacjach. Wśród uhonorowanych na 
Balach Mody elegantek były m.in. Nina Andrycz, Zula 
Pogorzelska i Loda Halama. 

Warto także przypomnieć, że w latach międzywojen-
nych bardzo wzrosła popularność laureatek konkursów 
piękności Miss Polonia. Wybory najpiękniejszej organi-
zowano w Europie od końca XIX w., na ziemiach pol-
skich ten konkurs upowszechnił się na poczatku XX w. 

Zwyciężczynią jednej z pierwszych edycji, zorganizowanej 
w Warszawie w 1907 r., została „panna P., współpracow-
nica firmy Bogusław Herse”. Dwie dekady później, w la-
tach 30. XX w., magazyn Hersego współpracował z laureat-
kami konkursu Miss Polonia – Zofią Batycką, Władysławą 
Kostakówną i Anielą Kowalską. Ubrane w kreacje Herse-
go miss były uwieczniane przez wybitnych fotografików, 
a zdjęcia publikowano w prasie jako reklamę firmy. 

Prawdziwe elegantki doskonale znały aktualne trendy, 
ale też potrafiły bezbłędnie ocenić jakość tkanin i staran-
ność kroju, czyli ubiory ekskluzywne. Zakupy w luksuso-
wych sklepach były jednakże dostępne tylko dla wybranych. 
Irena Krzywicka, spisując po latach swoje wspomnienia, do-
kładnie pamiętała moment, w którym ustabilizowała się jej 
sytuacja finansowa, co pozwoliło jej skrócić długie włosy i re-
gularnie dbać o krótszą fryzurę oraz nosić modne suknie.

Podobne wzmianki odnajdziemy w dziennikach i wspo-
mnieniach Zofii Nałkowskiej. Była ona znana z dbałości 
o stroje. Jako młoda, niezamożna, choć dobrze zapowiada-
jąca się pisarka zwracała uwagę oryginalnością swoich toa-
let. Jako dojrzała, doceniona literatka ubierała się bez eks-
trawagancji, ale za to zawsze w renomowanych i drogich 
sklepach. 

Prawdziwa elegantka potrafiła też dopasować strój do 
okoliczności. Pomyłki były towarzyską gafą! Słynna z wy-
twornych kreacji i czuła na punkcie nienagannych manier 
Jadwiga Beckowa wspominała ceremonie popołudniowych 
herbatek de 5 à 7, na których wypadało jej bywać. Zapamię-
tała sztywną atmosferę i konwencjonalne rozmowy: „Tłok, 
gorąco i gadanina, a raczej rzucanie zdań w przestrzeń” oraz 
niezbyt przemyślane kreacje pań i gości. Zwyczaj wchodzenia 
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20 sierpnia 
 Ukonstytuował się zarząd główny Towarzystwa Gniazd 

Sierocych. Jego prezesem został pisarz Władysław 
Reymont. 
 Kiedy woda w Wiśle opadła, okazało się, że przepadła 

duża część magistrackiej kapusty i brukwi sadzonych na 
gruntach miejskich obok łachy wiślanej koło Kamionka. 
Część plonów porwała woda, inna część zgniła na polu. 
 Władze miejskie podały informację, że osoby powraca-

jące z letniska, które chcą otrzymać kartki na chleb, mu-
szą przedstawić świadectwo o wymeldowaniu się w gmi-
nie, do której należy letnisko. 
 Teatr kabaretowy Miraż zainaugurował sezon zimowy 

programem z tekstami pióra Andrzeja Własta oraz kie-
rownika artystycznego teatru Jerzego Boczkowskiego. 
 XVI komisariat milicji miejskiej sporządził bulwersują-

cy raport dotyczący wyładunku z wagonów bydła i niero-
gacizny transportowanych do rzeźni na Pradze. Pogania-
cze nie dostawiali do wagonów platform, lecz wyrzucali 
zwierzęta wprost z wagonów na ziemię. Wiele z nich ła-
mało sobie nogi i żebra, inne pędzono do rzeźni z zakrwa-
wionymi pyskami. 

21 sierpnia
 Zaczęły się masowe powroty z letnisk. Letników do po-

wrotu do Warszawy skłonił dżdżysty sierpień oraz zna-
czący wzrost cen na produkty spożywcze w podwarszaw-
skich miejscowościach letniskowych. Towary spożywcze 
w Brwinowie czy Milanówku stały się dużo droższe niż 
w Warszawie. 

22 sierpnia 
 Na Powiślu przy ul. Czerwonego Krzyża 6 koło mostu 

Poniatowskiego [ulica ta do 1944 zaczynała się pod wia-
duktem mostu Poniatowskiego, a dalej pod kątem 90 stop-
ni skręcała w stronę Wisły, zaś jej numeracja biegła w od-
wrotnym kierunku niż obecnie] miała miejsce straszna 
zbrodnia. Robotnik Jan Jaworski znalazł po powrocie do 
domu leżącą na podłodze żonę z głową rozpłataną siekierą 
i trzy martwe córki. Mordu dokonał 17-letni syn Jaworskie-
go. Potrzebował pieniędzy, by zwrócić sumę, jaką zdefrau-
dował w aptece, gdzie pracował jako chłopiec na posyłki. 

23 sierpnia
 Na Zamku Królewskim Niemcy obchodzili uroczyście 

trzecią rocznicę utworzenia Generalnego Gubernator-
stwa Warszawskiego. W obchodach uczestniczył general-
ny gubernator Hans Hartwig von Beseler, gubernatoro-
wie i kadra oficerska. Były przemówienia i okrzyki na 
cześć cesarza Niemiec: „Utrzymaliśmy duży kraj w po-
rządku i w spokoju w czasie, gdy wszędzie, gdzie spojrzeć, 
szaleją żywioły zniszczenia, wojny domowej i nieokreślo-
nych jeszcze ruchów społecznych i politycznych” – rela-
cjonowała przemówienie oficjalna niemiecka gazeta oku-
pacyjna „Deutsche Warschauer Zeitung”. 
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do salonu w futrze miał skutki w postaci nadmiernych 
rumieńców i błyszczących nosów. Beckowa żartowała też 
sobie z zamiłowania niektórych pań do podejmowania 
gości w kapeluszu na głowie. Wiosną, kiedy były modne 
kapelusze z szerokimi rondami: ,,Obie panie [gospody-
ni przyjęcia i jej córka – AD] nalewały osobiście herbatę 
z różnych przyrządów na tacy. Gdy robiły to kolejno – 
udawało się. Gdy jednocześnie, a raczej gdy zbliżały się do 
siebie nieoswojone ze średnicą swych słomianych tarcz, 
miałam pyszną zabawę. Obserwowałam ich pełną złości 
wymianę spojrzeń i ciągłe poprawianie poszturchiwa-
nych, kołyszących się bocianich gniazd”.

Jak widać, przedwojenna elegancja nie była sprawą 
prostą. Warszawska elegantka, która posiadła arkana 
tej wiedzy, mogła zatem liczyć na towarzyskie uznanie. 
Znaczyło to, że była, jak wówczas mawiano, sznytową 
kobietą.

Agnieszka Dąbrowska – historyczka sztuki, kustoszka Muzeum 
Warszawy; autorka wystaw i publikacji z zakresu rzemiosła 

artystycznego i historii obyczaju, ze szczególnym uwzględnieniem 
dziejów mody, oraz książek o historii sztuki dla dzieci; należy 

do zespołu tworzącego Wystawę Główną Muzeum Warszawy pt. Rzeczy 
warszawskie – jest kuratorką Gabinetu Ubiorów oraz współkuratorką 

Gabinetu Suwenirów i Gabinetu Zegarów Warszawskich

Zawsze elegancka Jadwiga Beck

Od 9 czerwca 2018 r. jest otwarta druga część 

wystawy głównej muzeum Warszawy Rzeczy 

Warszawskie. Wśród przygotowywanych właśnie 

13 nowych gabinetów tematycznych będzie Gabinet 

Ubiorów, prezentujący zbiory ubiorów i akcesoriów 

stroju, zgromadzone w muzeum Warszawy

N
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Sto lat temu kobiety wywalczyły sobie prawa wybor-
cze w Polsce. Jak przez ten czas zmieniała się rola ko-
biet w tworzeniu miasta i samo miasto? Dom Spotkań 

z Historią oraz Fundacja Warszawa jest Kobietą przygoto-
wały cykl spacerów i wycieczek rowerowych Miasto kobiet, 
w ramach którego przypominają historie związane z za-
służonymi dla rozwoju miasta mieszkankami Warszawy. 
To podróż w czasie, aby przypomnieć dawne warszawian-
ki i obudzić duchy miejsc, w których pracowały i tworzyły. 
Na trasach spacerów są również miejsca związane z kobie-
tami współcześnie działającymi w stolicy. Cykl towarzyszy 
organizowanemu przez Miasto Stołeczne Warszawę plebi-
scytowi na Warszawiankę Stulecia.

Przewodnikami są Katarzyna Chudyńska-Szuchnik 
(WARSoff) i Michał Fijka (WARSoff). Dotychczasowe 
wędrówki odbywały się szlakiem kobiet Śródmieścia, m.in.: 
Anieli Godlewskiej, Barbary Hoff i Ireny Kosmow-
skiej – parlamentarzystek w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, Krystyny Jandy. Na Starym Mieście szlak wiódł 
przez miejsca związane z Michaliną Wisłocką – autorką 
Sztuki kochania, Niną Mirecką – którą przypomniała jej 
rzeźba Piosenka dla Warszawy, Zofią Stryjeńską – w ka-
mienicy przez nią ozdobionej. Stare Miasto skrywa wiele 
kobiecych historii! Warto wiedzieć, gdzie mieszkały i two-

rzyły Maria Skłodowska-Curie, Olga Niewska – rzeź-
biarka, której pozowali Piłsudski i Mościcki, Pola Gojawi-
czyńska, autorka m.in. powieści Dziewczęta z Nowolipek, 
oraz Maria Konopnicka. Na Pradze można było przymie-
rzać kapelusze w pracowni Aliny Cieszkowskiej, obejrzeć 
falujący dom małżeństwa architektów Heleny i Szymona 
Syrkusów, zajrzeć do kapliczki ufundowanej przez Kazi-
mierę Ujczak, a w ogrodzie zoologicznym – do willi An-
toniny Żabińskiej. Na trasie był też dom pisarki Sabiny 
Sebyłowej, wspomnienia o Szmulu i Judycie Jakubowicz- 
-Zbytkower oraz rozmowy o twórczości rzeźbiarki Mag-
daleny Gross i artystki Katarzyny Kozyry. 

Po powrocie na lewy brzeg – spotkania z myślą nieza-
leżną w salonie Anny Walendowskiej, z mieszkankami 
ulicy Narbutta – ,,słodką panią” Michaliną Czarnecką 
oraz aktorką i feministką Marią Morską. Spacer po Mo-
kotowie odbył się też śladami życia i twórczości Zofii 
Stryjeńskiej oraz księżnej Izabeli Lubomirskiej z Czar-
toryskich. Uczestnicy zapoznali się również z postacia-
mi takich kobiet, jak aktorka filmowa i teatralna Elżbieta 
Barszczewska, pionierka ruchu spółdzielczego i anarchist-
ka dr Maria Orsetti czy dyrektorka powstańczego szpitala 
Ewa Matuszewska ps. „Mewa”.

Miasto kobiet!

29 lipca, godz. 12, spacer po Żoliborzu; 
zbiórka: ul. Krasińskiego 25
Na szlaku tej wędrówki będzie Fundacja im. Kaliny Ję-
drusik, piosenkarki i aktorki, mieszkanki Żoliborza, willa 

architektów Stanisława i Barbary Bru-
kalskich, Twierdza Zmartwychwstanek, 
tzw. reduta Żoliborza, osiedle Sady 
Żoliborskie i blok „mister Warszawy” 
(najładniejszy nowo wzniesiony budy-
nek w Warszawie w 1960) projektantki 
Haliny Skibniewskiej. 

Dom Spotkań z Historią zaprasza na kolejne spacery szlakiem warszawskich kobiet
26 sierpnia, godz. 12, spacer po Ochocie; 
zbiórka: róg ulicy Filtrowej i alei Niepodległości 
Spacer szlakiem Ireny Krzywickiej – „gorszycielki” i naj-
bardziej znanej działaczki feministycznej okresu przed-
wojennego, oraz Sue Ryder, która pokochała Polskę. 
Z Ochotą łączy się wiele kobiecych nazwisk związa-
nych ze sztuką: Haliny Leskiej – śpiewaczki operowej 
– oraz Haliny i Stanisławy 
maszyńskich – malarek, 
polskiej maty Hari, czyli 
Krystyny Skarbek, historycz-
ki sztuki marii Czapskiej 
oraz nauczycielek Anny, 
Ireny i Haliny Goldmann.Kalina Jędrusik w przedstawieniu Złote czasy zacnego 

króla Karola w Teatrze Narodowym w Warszawie, 1957 r. Irena Krzywicka  
i Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 1933 r.

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

www.stolicawolnosci.pl
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24 sierpnia 
 Magistrat ogłosił konkurs architektoniczny na projekt 

szkicowy nowych zabudowań, zaplecze i urządzeń wo-
kół boiska w parku Skaryszewskim. Określono, że do-
okoła boiska powstaną trybuny na 1000 osób, z lożą dla 
sędziów sportowych, przewidziano także pomieszczenia 
dla milicji, administracji, na natryski i przebieralnie. 

27 sierpnia 
 Na mocy rozporządzenia prezydenta policji zmodyfiko-

wano obowiązujące od 1915 r. zasady zużycia energii. Za-
kazano m.in. oświetlania okien wystawowych, używania 
piecyków gazowych i elektrycznych do ogrzewania, a w ła-
zienkach – piecyków gazowych. Zabronione było korzy-
stanie z kuchni elektrycznych, a każde gospodarstwo do-
mowe mogło używać do gotowania tylko jednej kuchni 
gazowej i to wyłącznie z połową palników. Druga połowa 
była plombowana. Zakazano też podłączania do sieci ga-
zowej nowych kuchenek i zakładania nowych liczników. 
Było to związane z ograniczeniami dostaw węgla. Dodaj-
my, że w tym czasie stosowano w miastach tzw. gaz miej-
ski, produkowany w gazowniach właśnie z węgla.
 Ruch repatriantów odbywał się nie tylko z Rosji do 

Warszawy, ale też – choć w skali bez porównania mniej-
szej – także w odwrotnym kierunku. I tak, 27 sierpnia 
z Dworca Kaliskiego w Alejach Jerozolimskich odjecha-
ła do Piotrogrodu duża grupa osób. Dzień później kolej-
na grupa odjechała w kierunku Moskwy. „Po tych wy-
jazdach przez czas dłuższy nie będą wysyłane partie osób 
pragnących udać się do Rosji” – zapowiadano na łamach 
„Kuriera Warszawskiego”. 

28 sierpnia
 Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych przejęło 

prawe skrzydło frontowe pałacu Zamoyskich przy No-
wym Świecie 69.
 Rozpoczął się nabór uczniów do nowego, państwowe-

go gimnazjum męskiego przy ul. Kapucyńskiej 21, 
w dawnym gmachu gimnazjum rosyjskiego. Egzaminy 
wstępne do szkoły wyznaczono na 30 sierpnia 1918 r. 
 Urzędnicy Wydziału Surowców Wojennych oraz mi-

licja wykryli i zniszczyli dwie nielegalne gorzelnie przy 
Dzielnej oraz Czerniakowskiej. Proceder pędzenia bim-
bru był w tym czasie czymś powszechnym. 

30 sierpnia
 Wystartował nowy kabaret Czarny Kot, założony 

przez Kazimierza Wroczyńskiego przy ul. Marszałkow-
skiej 125. W inauguracyjnym programie Stara Warsza-
wa piosenki śpiewał Konrad Tom, a akompaniatorem 
był Jerzy Petersburski. Czarny Kot przyczynił się walnie 
do rozwoju ery warszawskich kabaretów literackich 
międzywojnia. 

Kalendarium opracował Jerzy S. Majewski

9 września, godz. 12, Prawy brzeg kobiet –
wycieczka rowerowa; zbiórka: plac Szembeka
Bohaterkami tej wycieczki będą: Alina Przewłoc-
ka (rurki z Wiatraka) i grochowska modystka Zofia 
Słomska. Wycieczka przejedzie przez kolonię po-
słów i senatorów PPS, gdzie mieszkała pisarka He-
lena Boguszewska, oraz przez Saską Kepę – obok 
domu malarki i pierwszej kobiety scenografki Teresy 
Roszkowskiej, pomnika Agnieszki Osieckiej oraz willi 
primabaleriny Teatru Wielkiego Haliny Szmolcówny 
oraz domu pediatry Hanny Hirszfeldowej. 

23 września, godz. 12, Lewy brzeg kobiet – 
wycieczka rowerowa; zbiórka: Rynek 
Mariensztacki
Wycieczka dostarczy odpowiedzi na wiele pytań, 
m.in. gdzie mieszkała Pola Negri, skąd mariensztat 
wziął swoją nazwę, do kogo kierowane są Pozdro-
wienia z Alej Jerozolimskich Joanny Rajkowskiej? Po-
za tymi pytaniami trasę wycieczki po lewobrzeżnej 
Warszawie wyznaczą pomniki: Syreny, autorstwa Lu-
dwiki Kraskowskiej-Nitschowej, do którego pozowała 
Krystyna Krahelska, żołnierka AK i poetka, pisarki Eli-
zy Orzeszkowej, generał marii Wittek, harcmistrzyni 
Wandy Tazbir, odznaczonej medalem Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata, oraz Haliny mikołajewskiej, 
aktorki, reżyserki i opozycjonistki.

Helena Boguszewska, pisarka, 1938 r.

Pola Negri, polska aktorka teatralna 
i filmowa, międzynarodowa gwiazda  

kina niemego, 1923 r.
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Warto wybrać się na spacer po Miasteczku Wilanów. 
Jest coraz ładniejsze. Budynki o niezłej, a niektó-

re o bardzo dobrej architekturze tracą surowość nowości 
i powoli zaczynają się pokrywać patyną, zieleń dorodnieje, 
utrwala się klimat dobrze zagospodarowanego przyjaznego 
miasta. Niemała w tym zasługa lokalnych społeczności – 
pilnujących, aby ich miejsce na ziemi było coraz bliżej ich 
oczekiwań. Nierzadko więc są utrapieniem dla władz dziel-
nicy i dla deweloperów – często bezkompromisowo wymu-
szają swoją wizję rozwoju tej części dzielnicy. I widać, że są 
skuteczni.

W pierwszej dekadzie lipca firma GTC ogłosiła zmianę 
koncepcji zagospodarowania działki u zbiegu ulic Klim-
czaka, Przyczółkowej i Branickiego. Zamiar dewelopera 
budowy Galerii Wilanów – zwartej bryły z powierzchnią 
handlową 61 tys. m2, z 250 sklepami i ponad 2 tys. miejsc 
parkingowych w podziemiach i na dachu – wzbudził ostre 
protesty aktywistów wilanowskich, części radnych, a tak-
że dyrekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 
Burza, jaką wywołał projekt galerii molocha, poskutko-
wała brakiem zgody Ratusza na budowę. Przygotowując 
koncepcję nowej zabudowy, deweloper uwzględnił część 
postulatów mieszkańców Miasteczka Wilanów. Do współ-
pracy zaprosił Thomasa Puchera, który wygrał konkurs 
na projekt siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy 
Grochowskiej. Austriacki architekt zakomponował kom-
pleks czterech kaskadowych budynków połączonych pa-
sażami wśród zieleni, z ogrodami na tarasach, z których 
schody prowadzą do skweru pełnego drzew. W pasażach 
mają się znajdować lokale handlowo-usługowe lub spor-
towe, w budynkach – biura, wewnątrz i na powietrzu – 
miejsca dla kultury. Teren wokół obiektów, zaplanowany 
jako ciąg zielonych placów miejskich, ma być dostępny dla 
mieszkańców przez cały rok. Jak podkreślają przedstawi-

Tarasy zamiast galerii

ciele dewelopera i architekt, jest to zaledwie bardzo wstęp-
na koncepcja i jej autorzy są otwarci na wszelkie propozy-
cje kreacji centrum Wilanowa w satysfakcjonującym dla 
mieszkańców kształcie. Z pierwszych wypowiedzi w me-
diach społecznościowych wynika, że projekt podoba się 
mieszkańcom, ale też nawołują oni do umiarkowanego 
optymizmu.

Przygotowanie nowej koncepcji centrum handlowe-
go, tym razem pod nazwą Zielone Tarasy Wilanów, zbie-
gło się z procedurą notyfikacji złożoną w końcu ubiegłego 
roku przez amerykański fundusz Lone Star – głównego 
akcjonariusza GTC – do premiera i Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Państwa. Notyfikacja zapoczątkowu-
je wszczęcie postępowania arbitrażowego. Jak podała 
„Rzeczpospolita”, fundusz Lone Star domaga się od Pol-
ski 135 mln euro, czyli ok. 570 mln zł, za blokowanie 
budowy Galerii Wilanów. Jednocześnie szuka kupca na 
papiery giełdowej spółki GTC.

Aktualnie trwają też konsultacje społeczne wokół no-
wego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru Przedpola Pałacu Wilanowskiego, któ-
ry uwzględnia oczekiwania mieszkańców. Poprzedni plan 
został uchwalony w 2001 r. Na nieprecyzyjność przepisów, 
które powstały w ciągu tych kilkunastu lat, powołują się 
inwestorzy, podając dotychczas poniesione straty. Pytanie: 
co i kiedy powstanie na przedpolach pałacu w Wilanowie, 
pozostaje zatem nadal bez odpowiedzi. Ale wyraźnie za-
deklarowana chęć porozumienia się obu stron, społecznej 
i dewelopera, dobrze rokuje.  [EKC]
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Po co Warszawie park Centralny? 
Po to, by oddać tę przestrzeń ludziom. Obecnie ta część 
Śródmieścia to beton. Latem zamienia się w piekarnik, 
zimą tonie w smogu. Ludzie nie mają tu gdzie 
odpocząć. Tymczasem to miejsce może się zmienić 
w tętniące serce miasta. Na razie pozostaje symbolem 
prowizorki i nieudolności ekip rządzących miastem, 
ale nadchodzące wybory samorządowe to okazja, 
by przerwać ten stan i oddać teren warszawiakom. 

Prowizorka przetrwała jednak wiele lat. 
W doskonały sposób pokazuje clue problemu – 
każda z kolejnych ekip obiecywała, że uporządkuje 
obszar wokół Pałacu Kultury i Nauki. Czy nie 
jest przypadkiem tak, że Ty również starasz się 
wykorzystać medialność argumentu o parku 
Centralnym? I to, w jaki sposób ta koncepcja wiąże 
się z zagospodarowaniem całego Śródmieścia? 
PKiN otaczają szerokie arterie drogowe, które 
skutecznie odcinają go od ruchu pieszych. 
Sam zauważyłeś podstawowy problem – zszycie kwartału 
z miastem. Marszałkowska i Aleje Jerozolimskie to 
miejskie autostrady, które rozcinają Śródmieście. Trzeba 
przebudować rondo Daszyńskiego w skrzyżowanie. Miało 

Z Janem Śpiewakiem, aktywistą 
warszawskim, startującym w wyborach 
na prezydenta m.st. Warszawy, 
rozmawia Mateusz Kaczyński

ono powstać wiele lat temu. Hanna Gronkiewicz-Waltz 
obiecuje je od dekady. By dobrze połączyć park Centralny 
z miastem, potrzebne są przejścia dla pieszych, m.in. na 
wysokości ulic Pankiewicza i Złotej. Tam też powinien 
powstać przystanek tramwajowy Park Centralny, żeby 
ludzie mogli wchodzić do parku od razu przy głównym 
wejściu do PKiN. Wiąże się to z pytaniem – czy Aleje 
Jerozolimskie i Marszałkowska muszą być na tym 
odcinku tak szerokie? Wydaje mi się, że można zwęzić 
przekrój ulic, które były projektowane pod manifestacje 
i marsze wojskowe. Prawdziwa dekomunizacja ulic 
wiązałaby się z ich zwężeniem. Tylko w ten sposób wrócą 
one do ludzi. 

A co z Muzeum Sztuki Nowoczesnej,  
które ma tu stanąć? 
Jestem otwarty, by wpisać MSN w koncepcję parku. 
Umówmy się jednak: projekty nowych gmachów przed 
PKiN nie są zbyt ciekawe architektonicznie. To proste 
pudła, które nie są ikonami architektury. Istotna jest 
także kwestia Teatru Rozmaitości i jego siedziby. 
Czy na pewno potrzebuje nowej? W PKiN działają już 
trzy sceny teatralne. Teatr Studio i Teatr Dramatyczny 
stały się przedmiotem ogromnego konfliktu. 

Miasto	dla	ludzi
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Hanna Gronkiewicz-Waltz zmieniała kierownictwo 
teatrów przy protestach środowiska. Moim zdaniem 
TR powinien zostać tam, gdzie jest, a siedziba 
przy Marszałkowskiej powinna być odzyskana 
administracyjnie. Nie ma potrzeby wznoszenia 
budynku za setki milionów złotych.

Często powtarzasz nazwisko obecnej prezydent 
Warszawy, ale pod jakim sztandarem staniesz do 
wyborów samorządowych? Na samej opozycji 
wobec Hanny Gronkiewicz-Waltz trudno będzie się 
wybić. Twoje ugrupowanie jest nowe. Czy ma ono 
realne zaplecze polityczne, które pozwoli mu coś 
ugrać? 
Popularność warszawskiego parku Centralnego 
pokazuje, czego tak naprawdę chcą warszawiacy. 
W dwa tygodnie udało nam się zebrać w Internecie 
25 tys. zweryfikowanych podpisów. Pomysł wywołał 
duże emocje i dyskusje. Tylko on przebił się tak mocno 
do sfery publicznej. Dzięki temu wiemy, że warszawiacy 
chcą sterować swoim miastem. Nie chcą, by każdy 
wolny teren był zabudowywany przez deweloperów. 
Chcą, by powstawały nowe parki, place zabaw, 
przestrzenie dla ludzi. Żeby miasto było wreszcie 
uporządkowane i harmonijne. To pokazuje sukces 
koncepcji parku Centralnego. A jeśli chodzi o moje 
zaplecze polityczne, to są nim organizacje progresywne 
i lewicowe. Z jednej strony wywodzę się z ruchów 
miejskich – jako jeden z pierwszych tworzyłem je 
w Warszawie. Cały czas rozmawiamy z koalicją Ruchy 
Miejskie dla Warszawy. Zawarliśmy porozumienie 
z Razem, Zielonymi i z Inicjatywą Polską. Ostatnie 
sondaże pokazują, że jestem na trzecim miejscu jako 
kandydat na prezydenta Warszawy. Jako porozumienie 
chcemy wejść do Rady Miasta, a celem maksimum jest 
druga tura wyborów na prezydenta stolicy. 

Jak zareagowały pozostałe ruchy miejskie na 
wystawienie Ciebie jako kandydata? Co sprawiło, 
że udało Ci się ich do siebie przekonać?
Wymagało to bardzo długich negocjacji. Musieliśmy 
porozumieć się co do programu i pragmatyki 
wyborczej. Wydaje mi się, że to ogromny sukces. 
Dawno nie było tak, żeby ruchy miejskie i organizacje 
prospołeczne się dogadały. Wszystkie ugrupowania są 
opozycyjne wobec PO i PiS-u. Mamy szansę stworzyć 
nową jakość dla warszawiaków, by nie musieli wybierać 
między tymi dwoma ugrupowaniami. 

Co konkretnie rozumiesz przez nową jakość? 
Wielokrotnie udało mi się pokazać, że sprawy 
Warszawy i warszawiaków leżą mi na sercu. Broniłem 
interesu mieszkańców Warszawy, gdy nielegalnie 
oddawano nieruchomości. Jako pierwszy podniosłem 
ten temat i nagłośniłem go. Podobnie było z walką 

ze smogiem, ochroną zabytków – walczyliśmy 
o kino Femina i Emilkę, o dach dla Prudentialu, 
sprzeciwialiśmy się zniszczeniu wnętrz kamienicy 
Mirona Białoszewskiego przy Poznańskiej. 
Podnieśliśmy alarm, by nie niszczyć XIX- 
-wiecznej parafii św. Barbary. Robiliśmy to latami, 
reprezentowaliśmy głos mieszkańców i stwarzaliśmy 
szansę, by byli wysłuchani. Jesteśmy wiarygodni 
w tym, co robimy. Nie reprezentujemy układów 
deweloperskich ani sił politycznych, ale zwykłych 
mieszkańców. 

Gdyby udało Ci się dostać do Rady Miasta lub 
przejść do drugiej tury wyborów na prezydenta 
Warszawy, nie bałbyś się nagłej utraty 
sojuszników, jak to miało miejsce nie tak dawno 
temu w Radzie Śródmieścia? 
Oczywiście, istnieje taka obawa. Polityka Warszawy 
jest wyjątkowo brudna. Często dochodzi do różnych 
dziwnych wolt. Dobrze ilustrują to wydarzenia 
na Białołęce, Bemowie czy Ursynowie. Wszędzie 
dochodziło do zmian stronnictw. To dla nas problem, 
dlatego od początku uznajemy, że muszą nas łączyć 
jasno określone wartości, jak wrażliwość na słabszych, 
zrównoważony rozwój, wspieranie średniego 
i drobnego biznesu, ochrona środowiska, ochrona 
dziedzictwa kulturowego czy stanie na straży szeroko 
rozumianej równości. Dzięki temu tworzymy spójną 
grupę. Liczę, że właśnie dlatego uda nam się uniknąć 
błędów, które popełniliśmy w przeszłości. 

Czy masz konkretny pomysł, by usystematyzować 
działania deweloperów i zatrzymać samowolkę 
polegającą na zabudowywaniu każdej wolnej 
przestrzeni? 
Kluczową sprawą jest ustalenie jasnych zasad rozwoju 
Warszawy. Wiąże się to z uchwalaniem miejscowych 
planów zagospodarowania oraz partycypacją obywateli 
w procesie planowania miasta. W Anglii zanim 
powstanie nowy budynek, inwestor musi wywiesić 
ogłoszenie z informacją o budowie i z numerem telefonu, 
pod którym można zgłaszać swoje uwagi. W Warszawie 
dowiadujesz się o realizacji bloku przed oknami w 
momencie, kiedy wjeżdża ciężki sprzęt i wycinane są 
drzewa. Na niejasnych regułach korzystają deweloperzy, 
którzy są podłączeni pod układ polityczny. Uczciwe 
firmy, które chcą działać według zasad, są z rynku 
wypychane. Jesteśmy probiznesowi, ale chcemy, by 
biznes brał odpowiedzialność za miasto. Dzisiaj 
Warszawa pokryta jest planami tylko w 37 procentach. 
Widać następującą tendencję: planów nie uchwala się 
tam, gdzie nie opłaca się to deweloperom. Powstają 
tam, gdzie im się opłaca. Zazwyczaj dzieje się to w 
przypadkach wstawiania nowej zabudowy. Tak było 
chociażby z Nycz Tower i Śródmieściem Południowym.
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Popierasz w takim razie koncepcję dogęszczania 
miasta? 
Popieram koncepcję tego, by miasto było zwarte. 
Rozlane miasto jest bardzo drogie. Dogęszczanie musi 
odbywać się z rozsądkiem i w sposób zrównoważony – 
tak, by nie naruszać interesów mieszkańców. 
Na Muranowie poprzez dogęszczanie zabudowy 
obniża się jakość życia oraz niszczy koncepcję dzielnicy 
pomnika, która powstała po wojnie jako memento 
dla getta. W przypadku Śródmieścia Południowego nie 
byliśmy przeciwko nowej zabudowie. Proponowaliśmy, 
by miała charakter pięciu czy sześciu wieżowców 
w różnych miejscach, by zarobić mogli różni 
inwestorzy. Nowy urbanizm może być udany. 
Potrzebujemy do tego gęstej zabudowy pierzejowej – 
jak na Starym Mokotowie. Gwarantuje to wysoką 
gęstość zaludnienia, dzięki czemu spadają ceny usług. 
Mieszkańcy cieszą się dobrą jakością życia dzięki 
ogrodom wewnątrz kwartałów i ulicznej zieleni. 
To model, do którego chcemy dążyć. 

Masz konkretną wizję miasta i dajesz dużo 
przykładów. Polityka to jednak bezpośrednie 
starcie z przeciwnikiem. Nie boisz się, że Patryk 
Jaki czy Rafał Trzaskowski Cię zjedzą? 
Gdybym się bał, nie startowałbym w wyborach 
samorządowych. Jestem fighterem i będę walczyć 
do ostatniego dnia. Będę przekonywał do siebie 
warszawiaków. Pamiętajmy, że w 2015 r. też było 
wszystko przesądzone i miał zwyciężyć Bronisław 
Komorowski, a nie wyszło mu. Demokracja polega 

na tym, że na końcu decydują obywatele. To od ludzi 
zależy, co się stanie.

Czy masz wystarczające doświadczenie, żeby 
sprostać zadaniu, jakim jest zarządzanie miastem? 
To nie jedno przedsiębiorstwo, a konglomerat 
różnych spółek, urzędów i służb odpowiedzialnych 
również za czystość, edukację, zdrowie 
i bezpieczeństwo. To kilka tysięcy urzędników, 
którymi trzeba zarządzać i ich kontrolować. Z kim 
chcesz rządzić miastem, a na kim oprzesz się 
w podejmowaniu decyzji?
Przedstawiłem cztery kandydatki na wiceprezydentki, 
każda z nich – Paulina Piechna-Więckiewicz, Dagmara 
Misztela, Justyna Drath, Hania Gospodarczyk – 
jest przygotowana do pełnienia swojej funkcji. 
Przecież żadnym miastem, a co dopiero tak wielkim 
jak Warszawa, nikt nie jest w stanie rządzić 
samodzielnie. Budując porozumienie i negocjując 
program, rozmawiamy z ekspertami i praktykami 
wielu dziedzin – od ochrony środowiska przez 
transport po edukację. Wielkie rezerwy kadrowe 
są również w samym Ratuszu – to setki wysoko 
wykwalifikowanych osób, którym często blokowano 
awans tylko dlatego, że nie należeli do odpowiedniej 
politycznej koterii. Jest z kim pracować.

Jan Śpiewak – socjolog, działacz społeczny i samorządowy, jeden z czołowych 
aktywistów miejskich, współtwórca Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, autor 

książki Ukradzione miasto. Kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej
Mateusz Kaczyński – aktywista warszawski, redaktor bloga Pańska Skórka

Propozycja przekształcenia terenu wokół PKiN w park Centralny; autorami wizualizacji są Patrycja Stołtny i Michał Sapko
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Rozmawiamy w związku ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi.
Wyścigi obiecanek.

A jakich Pani chciałaby obietnic?
Sprawniejszego planowania. Na przykład na 
Chrzanowie będą dwie stacje metra, ale nie ma 
przygotowanych planów, które pozwalałyby to dobrze 
wykorzystać. Deweloperzy zaczęli tam już swoją łanową 
urbanizację na kupionych od rolników działkach. 
Teraz pracuje się nad tym, żeby wynikające stąd 
szkody zmniejszyć. A tam mogłoby powstać miasto 
w mieście, z mieszkaniami, usługami i miejscami pracy, 
z własnym centrum. Ciągle mówi się, że znowu plan 
„nie zdążył” przed deweloperem. Bo prawo pozwala 
budować bez planu. Według ustawy każdy ma prawo 
do zagospodarowania swojej działki – pod pewnymi 
warunkami. Ale w praktyce utrwaliło się tylko, że każdy 
ma prawo, a reszty już nikt nie czyta. Regulacje, które 
mówią o tym, że można budować, jeśli przestrzega się 
zasad dobrego sąsiedztwa, są nadużywane. Jeśli gdzieś 
jest dziura w zabudowie jeszcze z czasów wojny, 
to można ją zabudować, nie czekając na plan. Tyle że 
z tego zrobiła się reguła. Więcej buduje się w Polsce 
w oparciu o postanowienia o warunkach niż o plany. 

Warszawa nie nadąża z planami, bo rozwija się 
niesłychanie dynamicznie i jest ogromny nacisk rynku 
inwestycyjnego. Nie wiem tylko, dlaczego nie podejmuje 
się działań planistycznych z wyprzedzeniem, wiedząc, 
który teren będzie atrakcyjny. 

Dla których obszarów trzeba jeszcze przygotować 
plany? 
Dla Targówka i Bródna, gdzie po budowie drugiej 
linii metra z dzielnic peryferyjnych może powstać coś 
atrakcyjnego. Trochę się spóźniliśmy, ale jeszcze można 
to nadrobić. 

Zaplanować jakiś obszar…
…według reguł, które wszyscy znają. Wiadomo, co trzeba 
zrobić, żeby miasto było dobre, żeby się tam nie tylko 
mieszkało. Kiedy chce się na przykład dbać o czyste 
powietrze, to najważniejsze jest, żeby ludzie mieli 
wybór, żeby mogli w ogóle nie jeździć samochodami, 
tylko przemieszczać się albo piechotą, albo transportem 
publicznym. Aby ograniczyć wędrówki po mieście, 
potrzebne są centra lokalne, jak przewiduje Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Miasto 
bez centrum to jest nie-miasto. Wspaniałym przykładem 
centrum lokalnego jest Ursynów Północny. Plac przed 

Po	pierwsze:	

plany!

Z Magdaleną Staniszkis
rozmawia 
Jan Tomasz Lipski
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kościołem, usługi, fontanny, imprezy... Na każde 30 tys. 
mieszkańców powinno być takie centrum lokalne, 
a jeszcze powinny być mniejsze. 

Gdzie powinny się znajdować?
Powinno być ich kilkadziesiąt; najpierw przy stacjach 
metra. Wokół stacji Słodowiec było planowane centrum 
lokalne Żoliborza, a wychodzi się z metra – i jest 
trawnik. Na stacji Wilanowska od 20 lat wysiada się na 
trawnik. Na Odolany – typowy teren poprzemysłowy – 
wchodzi nowa funkcja: mieszkaniowa. Budowanie 
znowu wyprzedziło planowanie. Miała być zieleń 
i szkoły, a zaczyna brakować miejsca. 

Plany się ślimaczą. Czy to wina władz miejskich, 
czy może coś jeszcze?
Procedury są szalenie restrykcyjne. Każdy może 
zgłosić protest, trzeba go rozpatrywać... Powinno się to 
przyspieszyć, przede wszystkim w miejscach, które są 
dla miasta ważne.

Przy stacjach metra?
Także przy stacjach kolejowych. Wyśmienitym 
pomysłem jest, żeby przy stacji kolejowej Jeziorki, 
na peryferiach miasta, realizować program Mieszkania 
plus. Od dawna teren ten powinien być zaplanowany 
jako wielofunkcyjny. Tam jest bardzo efektywny 
transport kolejowy. Ale na przykład w Płudach przy 
stacji plan przewiduje zabudowę jednorodzinną, 
bo taka jest tradycja tamtej okolicy. Jeżeli chcemy 
wykorzystać kolej, to w rejonie przystanków powinno 
się zintensyfikować zabudowę. Wiele jest w Warszawie 
miejsc, dla których należałoby czym prędzej robić 
plany, żeby Warszawa działała jak współczesne miasto. 
Ale intensyfikacja budzi często opór. Ktoś ma za oknem 
trawnik albo bazarek i nie chce z nich rezygnować. 
A przecież to wszystko jest do pogodzenia. Trzeba ludzi 
przekonać – nie tylko pytać, czego by chcieli, ale też 
pokazać, co mogłoby być, że można i ochronić bazarek, 
i wykorzystać teren, który jest niezwykle cenny. 

Czy nie mamy tu do czynienia ze sprzecznością 
między demokracją a merytokracją?
Mamy. Odpowiedzialność za miasto ponosi władza. 
Musi podejmować decyzje, także niepopularne. 
Jest nawet ustawowo zapisane: priorytet rozwoju 
wewnątrz obszarów zurbanizowanych. 

To Pani popiera.
To wszyscy popierają, bo zatrzymanie rozlewania się 
na peryferie jest racjonalne. I poszukiwanie możliwości 
rozwoju tam, gdzie jest transport publiczny. Uważam 
też, choć to pogląd niepopularny, że blokowiska 
trzeba dogęszczać. Zieleń jest ich wartością, tyle że 
nie każdy skrawek niezabudowanego terenu jest 

wartościowym terenem zielonym. Marek Budzyński 
wkrótce po zakończeniu realizacji Ursynowa wykazał, 
że można tam zbudować 20 procent mieszkań więcej. 
Coś nadbudować, dobudować, praktycznie bez 
naruszania terenów zielonych. Nikt tego nie realizuje.

Buduje się wzdłuż ulic. To Pani chyba pozytywnie 
ocenia?
Aleja KEN się wypełnia, to bardzo dobrze. 
Ale nadbudów się boimy. Tymczasem każdy budynek 
przyjmie jeszcze jedną kondygnację, tylko trzeba ludzi 
do tego przekonać, tworzyć koncepcje urbanistyczne. 
Intensywne projektowanie wymaga daleko idącej 
koordynacji między planowaniem realizacyjnym 
a planem przestrzennym. I trochę zagubiło się 
w praktyce planowanie urbanistyczno- 
-architektoniczne. Trzeba bardziej szczegółowo 
wskazywać: tu można budować to i tak. Inaczej mamy 
stację metra i 80 m pustki w każdą stronę. Nowe 
prawo, którym będzie kodeks urbanistyczno- 
-budowlany, zwraca uwagę, że w miejscach szczególnie 
ważnych plan powinien zawierać koncepcje 
architektoniczno-urbanistyczne.

Czy władza miejska może tymczasem coś 
z tym zrobić?
Może. Wymagałoby to innego podejścia do planów. 
Potrzeba więcej konkursów, które wymagają 
klasycznego podejścia urbanistyczno- 
-architektonicznego. Na pewno trzeba naprawiać to, 
co jest. Następna sprawa to wykorzystanie terenu, 
na którym stoją centra handlowe pierwszej generacji. 
Wielka blaszana hala, a wokół niej jeszcze większe 
parkingi – to nie przetrwa. Utrzymają się raczej 
mniejsze sklepy, tzw. dyskonty, i galerie handlowe. 
Reszta powinna być poddana intensyfikacji. Może być 
handel, ale zmieszczą się też mieszkania i biura.

Czy Miasto ma narzędzia, żeby to zagęścić?
Ma.

Teren należy do kogoś…
Wszystko należy do kogoś. Ale decyzja o tym, jak teren 
może być zagospodarowany, należy do władz lokalnych. 
Każdego ogranicza prawo miejscowe, którym jest plan. 
Można wskazywać właścicielowi terenu, na którym 
stoi blaszak, że będzie miał większe zyski, jeśli lepiej 
zagospodaruje swój teren. Trzeba przekonywać 
mieszkańców, że dobrze zintensyfikowana zabudowa 
będzie im służyć. Dużo pomógłby podatek katastralny, 
o którym mówiło się już 25 lat temu. Gdyby właściciel 
blaszaka płacił podatek od nieruchomości związany 
z wartością terenu, na którym można zbudować ileś 
nowych mieszkań i biur, to sam starałby się o zabudowę 
intensywną i wielofunkcyjną. 
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Wychodzimy tu poza tematykę samorządową, 
bo to ustala sejm, ale czy nie obawia się Pani, 
że wprowadzenie takiego podatku wzmocniłoby 
procesy społecznej selekcji przestrzennej?
To jest podatek komercyjny. Za miejsca zamieszkania 
byłby obniżony. 

Uboższy mieszkaniec nie płaciłby więcej 
za mieszkanie, ale bazarek, na którym kupował 
tanie jedzenie, zostałby zabudowany. 
Można to połączyć; robimy to ze studentami. Nie ma 
przeciwwskazań, by bazar był w mieście. Ale jeśli 
jest propozycja inwestycji, z zachowaniem bazarku 
w parterze, to ludzie mówią: a my takiego nie chcemy. 
Chodzi o to, żeby nie było gentryfikacji jak w hali na 
Koszykach. Miasto powinno sterować podatkami 
i czynszami, stosować podatki preferencyjne, 
dla pewnych funkcji.

Kiedy wspomniała Pani o Jeziorkach, zastanawiałem 
się, czy to dobrze, kiedy powstaje cała dzielnica 
ludzi o podobnym, niewysokim stanie zamożności?
Nie. Miasto powinno być egalitarne. U nas to nie 
jest jeszcze istotne, ale w innych miastach Europy czy 
Ameryki mówi się o różnorodności oferty dla różnych 
poziomów zamożności. Prowadzi się politykę przeciw 
gettyzacji – ekonomicznej czy rasowej. 

Taka polityka – to trzeba sobie powiedzieć – idzie 
pod prąd spontanicznych tendencji. 
Trochę tak jest. Są kraje, w których deweloper musi 
przeznaczyć określony procent mieszkań dla osób 
uboższych, nawet kiedy buduje na Manhattanie.

Te mieszkania są w dyspozycji Miasta?
Albo tylko płaci się tam regulowany czynsz. Mieszkania 
te są mniejsze, mają niższy standard. Czytałam 
o awanturze, która wybuchła na Manhattanie, 
bo inwestor porobił odrębne wejścia dla uboższych. 

To chyba jest szczególnie widoczne, kiedy mowa 
o planowaniu i interesach deweloperów. W tym, 
co Pani wcześniej mówiła, widać, że dobre 
planowanie bywa z nimi sprzeczne. 
Bez dewelopera nie ma miasta. On stawia domy, 
ale strukturę buduje wyłącznie władza miejska. Nikt jej 
w tym nie zastąpi. Miasto musi przyciągać deweloperów 
i stwarzać takie warunki, żeby mogli budować. A oni 
też już wiedzą, że nie sprzedadzą nic między polem 
a lasem, jeżeli nie będzie tam szkoły ani autobusu. 
Rośnie świadomość jakości życia i jest ona związana 
nie tylko z tym, czy na klatce schodowej położono 
marmur i jak wygląda elewacja. Gdyby deweloperzy 
mogli reklamować swoją inwestycję poprzez informację, 
że do szkoły czy stacji metra jest blisko, to by tak robili. 

Znów nasuwa się pytanie o narzędzia. 
Znowu – plany?
Tak. Poza tym Miasto może być też inwestorem. Jest 
budownictwo komunalne i są inwestycje celu publicznego: 
żłobki, przedszkola, domy kultury. Powinno być na nie 
miejsce w planach. Przykład – miasteczko Wilanów, gdzie 
wszystko jest imponujące, a szkoły buduje się w jednym 
zespole, bo tam Miasto mogło najtaniej odkupić 
teren. Mamy Białołękę, która jest porażką. Próbuje się 
lokalizować na niej szkoły, ale już nie tam, gdzie dzieci 
dojdą piechotą, tylko tam, gdzie się da. Ale już lepiej, żeby 
była szkoła, do której się jedzie 10 minut, niż żeby rodzice 
rozwozili dzieci po całym mieście.

Zastanawiam się, czy usłyszymy o tym w trakcie 
kampanii.
Usłyszymy o publicznych usługach i infrastrukturze 
społecznej. Już się mówi o żłobkach; Miasto będzie 
do nich dopłacać. Na pewno usłyszymy o szkołach, 
w których dzieci uczą się na dwie zmiany. Powinniśmy 
też usłyszeć o terenach zielonych. Jeśli plan przewiduje 
gdzieś park, to tak jak w przypadku innych inwestycji 
celu publicznego Miasto może wykupić teren od 
właściciela, a w razie potrzeby wywłaszczyć, za cenę 
wyznaczoną przez sąd. Obecne władze będą się chwaliły 
rewitalizacjami parków – i słusznie, bo były zaniedbane. 
Ale czy nie pilniejsze jest wykupywanie terenów, 
na których w przyszłości będą parki, a tymczasem 
wystarczy kosić to, co teraz rośnie? 

O tym albo w kampanii nie będzie, albo wszyscy 
będą mówili to samo. 
I dobrze. Dlatego, że niezależnie od partyjności 
właściwe polityki miejskie znajdują swój opis 
w literaturze i są zawsze takie same. Polityka musi 
być otwarta na deweloperów, ale jak się zapomni, 
że ludzie, którzy pracują, mają dzieci, a te muszą iść do 
przedszkola, szkoły, na spacer, to się będzie źle żyło. 
Miasto jest z jednej strony ogromną walką interesów 
pomiędzy publicznym a prywatnym, a z drugiej strony 
równoważeniem tych interesów, bo jak przegrywa 
jeden, to za nim przegrywa następny, tylko nie od razu. 
Na Służewcu Przemysłowym, zwanym Mordorem, ceny 
najmu spadły, są pustostany. 

W czasie przymiarek do kampanii jeden 
z kandydatów próbował postawić sprawę w ten 
sposób, że dziś Miasto prowadzi politykę wrogą 
samochodom, a on będzie prowadził politykę 
przyjazną.
Myślę, że się z tego wycofa. To jest już tak 
niewspółczesne. Natomiast trzeba spytać, co robić. 
Nie wystarcza ograniczanie ruchu samochodowego 
i oferowanie wygodnego transportu publicznego. 
Trzeba ograniczać konieczność podróżowania po 
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mieście, by więcej spraw można było załatwić na 
piechotę. Jeśli miejsca pracy znajdą się tuż obok, to 
ludzie będą chodzić. A jeżeli trzeba dojechać do pracy, 
a nie ma dobrego transportu publicznego, to wsiądą 
w samochody. 

Największy błąd to…
Rozproszenie. To już się stało. Poza granice miasta, 
ale nie tylko. Tam, gdzie poszła zabudowa ekstensywna, 
trzeba próbować budować szkoły, przedszkola, ulice, 
odkupić tereny i porobić chodniki, puścić autobus. 
Wprowadziłabym opłatę za wjazd do centrum. 

Ciekawe, czy wygrałaby Pani wybory z takim 
programem.
W Krakowie ten postulat zdobył popularność. 
Nie mówiąc o innych miastach europejskich. 

Byłaby Pani przeciw uspokojeniu ruchu  
w Alejach Jerozolimskich?
Nie, byłabym za! To nie jest tranzyt. Tranzyt wschód- 
-zachód idzie Trasą Łazienkowską. Tranzytowa jest 
mała obwodnica śródmiejska, cały czas niezamknięta 
na wschodzie. Nie będziemy się upierali, żeby z ulicy 
Towarowej zrobić deptak. Jest i druga obwodnica. Póki 
tych obwodnic nie domkniemy, samochody będą jechały 
do centrum. Wie pan, że pojawiła się już koncepcja, 
aby uspokoić ruch na Marszałkowskiej, posadzić 
dodatkowe drzewa. 

Kolejny temat sporu.
Sądzę, że tak powinno być. Może się będą spierać o to, 
jakie drzewa. 

Mnie się też wydaje, że to, co Pani proponuje, jest 
słuszne, ale z drugiej strony… Jeżeli ktoś mówi, 
że woli luksus mieszkania daleko poza miastem 
albo na ogrodzonym osiedlu, a do tego siedzenia 
w samochodzie na zakorkowanej ulicy…
To niech zapłaci. Mówiłam o opłacie za wjazd.

Część internautów mówi: wybierzemy teraz takie 
władze, które nam nie zwężą jezdni, tylko je 
poszerzą. To jest jakiś wybór. Pani stawia sprawę, 
jakby to był spór między fachowcami a ignorantami, 
a może to jest spór między zwolennikami różnych 
stylów życia i w związku z tym różnych sposobów 
urządzania przestrzeni?
O mieście jest jakaś wiedza – wynikająca z badań. 
Miasto powinno tworzyć warunki dla tych, którzy 
w nim mieszkają, a równocześnie nie działać na przekór 
temu, co jest wspólne, czyli biosferze. W ubiegłym 
roku zrobiono eksperyment na placu Teatralnym. 
Usunięto samochody i zrobiono na krótko zieleniec. 
Ludzie byli zachwyceni. W przyszłości na powierzchni 

ma być zieleniec, a pod spodem parking. Tyle że on 
będzie bardzo drogi. Ale można się zastanawiać, czy 
rzeczywiście do opery trzeba przyjeżdżać samochodem. 
Może taksówką albo dojść piechotą od metra? Ten 
parking służy raczej do obsługi Starego Miasta. Ale tam 
można dojść piechotą. Pamięta pan, jakie były opory 
przed zwężeniem Krakowskiego Przedmieścia? To też 
jest sprawa przyzwyczajeń, choć one nie zmieniają się 
z dnia na dzień. 

Czyje to jest zadanie? Fachowców, takich jak Pani, 
publicystów?
I ruchów miejskich. One – przykładowo – wpłynęły 
na to, że jest więcej ścieżek rowerowych. Swoje zrobiła 
uciążliwa Masa Krytyczna. Warszawa to duże miasto. 
Chyba nie wszyscy muszą mieć jedno zdanie o tym, 
co powinno być na placu przed Pałacem Kultury?

Czy to powinno być przedmiotem dyskusji 
przedwyborczej, czy też zostać rozstrzygnięte 
w gronie fachowców?
Dyskusji fachowców było wiele, były dyskusje 
publiczne. Tyle że w końcu ktoś musi podjąć decyzję. 
Ktoś, kto ma mandat. Władza mówi: wybraliście nas, 
więc decydujemy, najwyżej nas więcej nie wybierzecie. 
A po latach może przyznacie nam rację. Ale nie można 
uciekać od odpowiedzialności.

Gdyby znalazła się Pani na spotkaniu 
z kandydatami na prezydenta, o co by Pani 
najpierw spytała?
Zapytałabym, jak zamierzają podnieść jakość życia 
w peryferyjnych, sypialnianych dzielnicach. To jest 
podstawowe pytanie. Z tym że ja wiem, co powinni 
zrobić, mówiliśmy o tym. Więc spytałabym raczej – 
czy zamierzają. I drugie pytanie: czy planują chronić 
tereny służące regeneracji i wymianie powietrza. Wiem 
jak – jedynym sposobem jest plan. Ustawa dopuszcza 
plan uproszczony, który wskaże, że tam ma być teren 
zielony i nie można budować. Chronić to, co zostało 
z klinów napowietrzających. Tam nie wolno budować. 
Co nie znaczy, że kiedy w swoim czasie zrobimy 
plan, nie pozwolimy na pawilon z lodami czy piwem. 
Bez tymczasowego planu nie będzie można odmówić 
deweloperowi, kiedy wskaże, że po drugiej stronie ulicy 
stoją domy, więc chce budować podobne. Jak powstanie 
plan ochrony terenów zielonych, będzie można 
odmówić. To jest ochrona czystego powietrza.

Dr hab. Magdalena Staniszkis jest architektem i urbanistą, profesorem 
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, autorką projektów 

architektonicznych i planów, publikacji na temat urbanistycznych 
problemów współczesnych przekształceń Warszawy, w tym książki 

Planowanie krajobrazu Warszawy XX-XXI 
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Samuel Willenberg urodził się w 1923 r. w Często-
chowie. Jego mama – Maniefa, z domu Popow – by-
ła prawosławną Rosjanką, która po ślubie przeszła 
na judaizm. Ojciec, Perec Willenberg, był artystą 

malarzem. Przed wybuchem wojny Perec malował wystrój 
cerkwi w Opatowie i do tego właśnie miasteczka przepro-
wadzili się Willenbergowie na początku 1940 r. – z Samu-
elem i jego dwiema siostrami, Itą i Tamarą. Dwa lata póź-
niej wrócili do Częstochowy, ale po zaginięciu Ity i Tamary 
Samuel ponownie wyjechał do Opatowa w nadziei, że tam 
je odnajdzie. 20 października 1942 r. wraz z grupą blisko 
siedmiu tysięcy Żydów z opatowskiego getta został wywie-
ziony do obozu zagłady w Treblince. 

W obozie podał się za murarza i to uratowało mu życie. 
Został przydzielony do obozowego Sonderkommando. 
W trakcie sortowania ubrań Żydów wysłanych do komór 
gazowych odnalazł sukienki swoich sióstr. Swe obozowe 
wspomnienia zebrał w książce Bunt w Treblince. Był jed-

nym z organizatorów obozowej rewolty, która wybuchła 
2 sierpnia 1943 r. Po godzinie 16 więźniowie podpalili ba-
raki i zbiorniki z benzyną, a po chwili cała Treblinka stała 
już w płomieniach. Willenberg wspominał na kartach swo-
jej książki: „Gdy dobiegliśmy do parkanu, naszym oczom 
ukazał się straszny widok. Pełno rozrzuconych trupów, 
wśród zapór czołgowych stali wyprostowani jak pomni-
ki zabici więźniowie. Masa ludzka tworząca jakby pomost 
leżała na drutach kolczastych i zaporach. Z dwóch stron 
z wież wartowniczych cały czas padały na nas kule z karabi-
nu maszynowego. Przeczekałem chwilę i jak na skrzydłach 
przeskoczyłem zaporę po trupach swoich kolegów. Nagle 
poczułem szarpnięcie i w nodze […] uderzenie jakby kamie-
niem. Po krótkim czasie poczułem, że mój but wypełnia się 
krwią. Okazało się, że kula trafiła mnie w nogę. Kulejąc, 
doleciałem do toru kolejowego. W lesie natknęliśmy się na 
dziewczynkę z okolicznej wsi. Patrzyła na nas jak na jakieś 
potwory nie z tej ziemi. Nagle zacząłem krzyczeć opętań-
czo: piekło spalone, piekło spalone!”.

Wędrówka	śladami	
Samuela	Willenberga
Krzysztof	Traczyński
Był człowiekiem utalentowanym i wrażliwym. W jego twórczości znajdziemy odniesienia 
do rzeczywistych wydarzeń i przeżyć. A było ich w życiu Samuela Willenberga wiele – 
ten izraelski rzeźbiarz i malarz był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i więźniem 
Treblinki. A przede wszystkim – bohaterem, którego historię warto poznać

W pracowni Samuela Willenberga; bohater naszej opowieści przedstawia narysowany przez siebie plan obozu w Treblince
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Przez kilka dni Samuel uciekał, kryjąc się w lasach, sto-
gach siana. Dotarł do wsi Skibniew, potem ze stacji Kostki 
dojechał do Siedlec, a stamtąd do Rembertowa. Tam znalazł 
mieszkanie, w którym się zatrzymał. 

Wraz z Willenbergiem z obozu w Treblince uciekło 
ok. 200 więźniów, 68 z nich przeżyło wojnę. Niebawem 
Samuel opuścił Rembertów, by udać się do Częstochowy 
w poszukiwaniu rodziny. Przypadkowo dowiedział się, 
że jego ojciec mieszka w Warszawie. W biurze meldunko-
wym przy Senatorskiej odnalazł adres taty, który w tym 
czasie używał nazwiska Karol Baltazar Pękosławski. Nasz 
bohater tramwajem pojechał na Ochotę i w domu przy 
ul. Grójeckiej 104 odnalazł ojca. Perec Willenberg malował 
obrazki Jezusa Miłosiernego. Sprzedawał je i to pozwalało 
mu się utrzymać. Obawiając się denuncjacji, udawał niemo-
wę. Wkrótce Samuel odnalazł też swoją matkę. 

Jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego brał 
udział w akcjach i rozbrajał Niemców samotnie przemie-
rzających ulice Warszawy. Kiedy wybuchło Powstanie, był 
w oddziale kapitana Dębskiego ps. „Lodecki”, wchodzą-
cego w skład batalionu „Ruczaj”. W trakcie Powstania po-
wrócił do swojej macierzystej jednostki w Polskiej Armii 
Ludowej.

Podczas Powstania ojciec Samuela mieszkał w kamie-
nicy przy ul. Marszałkowskiej 60. Kiedy 3 września rano 
Niemcy ostrzeliwali rejon ulicy Marszałkowskiej, jeden 
z pocisków utknął w suficie pokoju, w którym akurat znaj-
dował się Perec. Następnego dnia ojciec Samuela na stro-
pie schodów prowadzących do piwnicy zbombardowanej 
kamienicy narysował węglem głowę Jezusa na tle krzyża 
i opatrzył napisem Jezu ufam Tobie. Wizerunek przetrwał 
wojnę. Jego kopię można zobaczyć w Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

Rodzina szczęśliwie przeżyła Powstanie i całą wojnę. 
Kiedy w 1950 r. zmarł ojciec, Samuel z matką i żoną Kry-
styną wyemigrowali do Izraela. Od wczesnych lat 80. czę-
sto przyjeżdżał do Polski. Krystyna i Samuel wielokrot-
nie brali udział w uroczystościach związanych z kolejnymi 
rocznicami buntu w Treblince czy wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

Kiedy w 2013 r., w 70. rocznicę buntu, szliśmy z parkingu 
do budynku Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, 
Samuel kolejny raz wracał do tragicznych czasów. „Tu była 
bocznica kolejowa, tam stacja, za stacją ścieżka śmierci 
i budynek mieszczący komory gazowe. Szliśmy wzdłuż 
sosnowego lasu. Był upalny sierpniowy dzień” – wspominał. 
Podczas naszej wizyty w Treblince został wmurowany 
kamień węgielny pod budowę centrum upamiętniającego 
zagładę Żydów w Treblince. Projekt przygotowała Orit 
Willenberg-Giladi, córka Samuela, która jest znanym 
architektem, m.in. autorką projektu ambasady Izraela 
w Berlinie.

W Tel Awiwie zostaliśmy zaproszeni do pracowni w pod-
ziemiu domu przy eleganckiej ulicy Ben Gurion, w którym 
mieszkają państwo Willenbergowie. Na białych postu-
mentach ustawione były prace artysty przedstawiające sce-
ny z życia obozowego w Treblince. Zatrzymywaliśmy się 
przy każdej z nich, a autor opowiadał nam, co dana rzeźba 
przedstawia. Oglądaliśmy m.in. Scheiβmeistera – więźnia 
z budzikiem na piersi, ubranego w togę albo strój kantora; 
jego zadaniem było pilnowanie czasu, w jakim więzień mógł 
korzystać z ubikacji. Dramatyczny wydźwięk ma rzeźba oj-
ca rozsznurowującego buty dziecku. Niemcy kazali więź-
niom przybyłym do Treblinki zdejmować buty i łączyć 
w pary sznurowadłami. Była to pierwsza czynność w dro-
dze na śmierć w komorach gazowych. Przyglądaliśmy się też 
rzeźbie Zespołu Artura Golda, człowieka z wózkiem oraz 
Rut Dorfman i grupie kobiet idących do gazu. 

Samuel Willenberg zmarł w domu 19 lutego 2016 r. Jego 
dzieło kontynuuje żona Krystyna. W mieszkaniu przy Ben 
Gurion przyjmuje gości z Polski, oprowadza ich po pracow-
ni męża i opowiada o postaciach utrwalonych w rzeźbach 
Samuela. W sierpniu 2018 r. przyjeżdża do Polski – planu-
je wizytę w Warszawie i Treblince. Historię swojego życia 
opisała w książce Skok do życia. 

Samuel Willenberg został odznaczony Krzyżem Srebr-
nym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Ko-
mandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, War-
szawskim Krzyżem Powstańczym. Po Samuelu pozostała 
pamięć, rzeźby, a także niezwykłe filmy dokumentalne, 
w tym obraz Michała Nekandy-Trepki pt. Ostatni świadek 
oraz Jana Kidawy-Błońskiego pt. Samuel.

W styczniu 2018 r. w TVP Polonia miała miejsce premie-
ra filmu pt. Skok do życia w reżyserii Krzysztofa Żurowskie-
go – o Krystynie Willenberg.

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

Samuel Willenberg podczas obchodów 70. rocznicy buntu w Treblince, 2 sierpnia 2013 r.
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Bohater z Rzymu
Pierwszej nocy Powstania kilku żołnierzy AK wraca z Po-
wązek, by dołączyć do swego oddziału. Jest wśród nich po-
rucznik Pietro Conversi, włoski oficer, który wiosną 1944 r. 
zdezerterował z włoskiej armii i wstąpił w szeregi powstań-
ców. Niestety, będzie to jego ostatnia akcja – Conversi zgi-
nie od niemieckich kul podczas nieprzyjacielskiego ostrzału. 
40 lat później – 22 stycznia 1984 r. – w Ambasadzie Włoch 
w Warszawie Wiesław Raciborski, polski oficer i kwater-
mistrz harcerskiego batalionu „Parasol”, przekaże rodzinie 
bohaterskiego Włocha swój Order Virtuti Militari. 

Ta historia wydarzyła się naprawdę – opisał ją Stanisław 
Podlewski w Rapsodii żoliborskiej, zainspirowała też Mał-
gorzatę Bramę, reżyserkę filmu Cudzoziemcy w Powstaniu 
Warszawskim. 

Cudzoziemcy w kadrze
Film powstaje na zlecenie Związku Powstańców Warszaw-
skich i ma być hołdem oddanym przez powstańców przed-
stawicielom innych narodów, którzy walczyli z nimi ramię 
w ramię. Jest to dokument fabularyzowany, w którym wy-
powiedzi historyków i powstańców przeplatają się ze scena-
mi fabularnymi. – Wywiady nagrywaliśmy na 43. piętrze 
Warsaw Spire, z piękną, nowoczesną Warszawą w tle. Sądzę, 
że zestawienie ich z materiałami archiwalnymi, na których 
widać gruzy zniszczonego miasta, będzie bardzo wymow-
ne – mówi Małgorzata Brama, reżyserka filmu. – Chcę, 
by ten film był zrozumiały dla młodzieży i by wyszedł poza 
Polskę, dlatego staram się opowiedzieć naszą historię w spo-
sób zrozumiały. 

Zdjęcia do filmu były realizowane m.in. w Domu Polonii, 
pałacu Branickich oraz w Starej Papierni w Konstancinie- 
-Jeziornie. Autorem zdjęć jest Nicolás Villegas Hernández – 
Kolumbijczyk, absolwent PWSFTViT w Łodzi. W filmie 
zobaczymy znanych aktorów: Emilię Krakowską, Krzysz-
tofa Dracza i Jerzego Rogalskiego, a także cudzoziemców, 
m.in. Gruzinów i Słowaków. – Nie wszystkie sceny opar-
te są na faktach – zdradza Małgorzata Brama. – Mamy 
na przykład scenę z Belgiem, przemytnikiem diamentów, 
o którym wiadomo tylko tyle, że był wtedy w Warszawie, 
bo wydał odezwę do przyjaciół Francuzów. Nagranie zacho-
wało się do dziś w Londynie. Mamy też scenę z włoskim ku-
charzem, bo włoscy restauratorzy otwierali swoje kuchnie 
dla powstańców i ludności cywilnej. Jest też scena, w której 
Słowacy znaleźli piecyk typu koza. Kozę pożyczył nam na 
plan Czeczen, który ma gospodarstwo pod Warszawą. 

Największym wyzwaniem okazało się zebranie fundu-
szy na realizację filmu. Wiele instytucji nie było zaintere-

Katarzyna	Radzimirska
Było ich kilkuset – Węgrzy, Gruzini, Francuzi, Anglicy, Belgowie, Holendrzy 
i przedstawiciele kilkunastu innych narodowości. Ramię w ramię z powstańcami walczyli 
przeciw niemieckiemu okupantowi. Wielu z nich straciło w tej walce życie. Wciąż wiemy 
o nich zbyt mało. Małgorzata Brama, reżyserka filmów historycznych, postanowiła wypełnić 
tę lukę. Na zlecenie Związku Powstańców Warszawskich zrealizowała pierwszy w Polsce – 
i na świecie – dokument ukazujący historię cudzoziemców, którzy wsparli siły powstańcze

Cudzoziemcy
w	Powstaniu	Warszawskim

Powstańcy z plutonu 535 z flagą słowacką; od lewej stoją: Edward Długosz „Kaktus” 
(trzyma flagę), NN, „Waluś”, Zygmunt Materski „Siła”, Józef Tomaradze (Gruzin), 
Zenon Dąbrowski „Żaba” (trzyma flagę), Rajmund Fiksiński „Szach”, Mirosław Iringh 
„Stanko” (trzyma flagę) i NN (Gruzin); Czerniaków, 1944 r.
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sowanych projektem. Ostatecznie realizację dokumentu 
wsparło Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja PZU oraz 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Niełatwym zadaniem było także zebranie materiałów do 
obrazu, ponieważ w źródłach historycznych jest bardzo 
mało informacji na temat obcokrajowców biorących udział 
w Powstaniu Warszawskim. Tu nieoceniona okazała się 
pomoc Mariusza Olczaka, historyka i archiwisty z Archi-
wum Akt Nowych. – Z uwagi na liczebność i uzbrojenie 
udział cudzoziemców w Powstaniu Warszawskim miał 
niewielkie znaczenie militarne, ale ogromne znaczenie 
symboliczne – podkreśla Mariusz Olczak. – Dla powstań-
ców było ważne, że nie są w tej walce osamotnieni. 

Po powstańczej stronie
Niezwykle pomocni powstańcom stali się uratowani z Gę-
siówki Żydzi. – Było wśród nich wielu doskonałych rze-
mieślników, którzy okazali się bardzo pomocni przy ob-
słudze technicznej pojazdów pancernych, przejętych przez 
powstańców z batalionu „Zośka” – mówi dr Szymon Nie-
dziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania 
Warszawskiego. – Byli wśród nich także wytrawni prze-
wodnicy kanałowi. 

Swój udział w Powstaniu Warszawskim znacząco za-
pisali Słowacy, zgrupowani w plutonie 535. Jedynie ten 
międzynarodowy pluton miał prawo do posługiwania się 
swoimi barwami narodowymi. W jego skład wchodzili 
nie tylko Słowacy, ale także Gruzini, Czesi i Ukraińcy. 
Pluton 535 walczył w rejonie Czerniakowa (przed Po-
wstaniem jego członkowie pracowali w czerniakowskiej 
gazowni), a dowódcą jednostki był Mirosław Iringh, pseu-
donim „Stanko”. Warto wspomnieć, że Iringh był nie tyl-
ko żołnierzem, ale także fotografem walk powstańczych 
i życia codziennego w tym czasie. Wiele jego zdjęć zasiliło 
zbiory Biblioteki Narodowej. Po wojnie pracował w To-
warzystwie Czechów i Słowaków oraz Centralnej Agencji 
Fotograficznej. Zmarł na raka płuc w 1985 r., jego grób 
znajduje się na Starych Powązkach.

Wspominając cudzoziemców walczących w Powstaniu 
Warszawskim, nie sposób pominąć prawdopodobnie jedy-
nego czarnoskórego uczestnika zrywu, którym był Nigeryj-
czyk August Agbola O’Brown ps. „Ali”. – By zrozumieć jego 
fenomen, trzeba spojrzeć na etnografię Warszawy przedwo-
jennymi oczami – tłumaczy dr Szymon Niedziela. – Przed 
wojną niewielu było Murzynów w Warszawie, dlatego by-
li swego rodzaju etnograficzną ciekawostką. O’Brown był 
z zawodu muzykiem jazzowym. Mieszkał w Warszawie, 
ożenił się z Polką i jak tylko wybuchło Powstanie, zaanga-
żował się w czynną walkę. 

August Agbola O’Brown walczył w batalionie „Iwo” 
w Śródmieściu Południowym. Powstanie przeżył, 
w 1958 r. wyemigrował z rodziną do Wielkiej Brytanii. 
Jest pochowany na Hampstead Cemetery w Londynie.

Powstańców wspierali także lotnicy amerykańscy z Uni-
ted States Army Air Force i brytyjscy z Royal Air Force. 

Do dziś w podwarszawskim Józefowie istnieje szczep har-
cerski imienia por. Roberta George’a Hamiltona, który był 
pilotem pochodzącym z południowej Afryki. Południo-
woafrykańska powietrzna flota razem z Brytyjczykami, 
Kanadyjczykami i Amerykanami brała udział w lotach 
nad Warszawą, dokonywała zrzutów broni, amunicji, 
żywności i środków opatrunkowych. Porucznik Hamil-
ton był drugim pilotem samolotu Liberator B-24 o nume-
rze KG- 939 „A”, który w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 r. 
wykonywał zrzuty nad Warszawą. 

W ciekawy sposób na kartach historii zapisał się także 
por. John Ward – brytyjski pilot RAF-u i oficer Armii Kra-
jowej – który podczas Powstania Warszawskiego nadał do 
Londynu ponad 100 relacji i depesz o sytuacji w walczącej 
Warszawie. Przesyłał informacje w języku angielskim, przy 
użyciu alfabetu Morse’a, korzystając z radiostacji Stefana 
i Zofii Korbońskich, ulokowanej w okolicach ulicy Kruczej. 
Za bohaterstwo został uhonorowany Krzyżem Walecznych. 
Po wojnie wrócił do Wielkiej Brytanii.

Nie wiadomo dokładnie, ilu cudzoziemców wsparło si-
ły powstańcze, historycy są jednak zgodni, że reprezento-
wali kilkadziesiąt narodowości i kilka wyznań. Historie 
kilku z nich poznamy wkrótce, dzięki twórcom filmu Cu-
dzoziemcy w Powstaniu Warszawskim. 

Emilia Krakowska oraz Ibrahim Barrie (jako August Agbola O’Brown „Ali”) podczas 
zdjęć do filmu Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim w reżyserii Małgorzaty Bramy, 
Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie, sierpień 2017 r.
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28 lipca o godzinie 14 w Parku Wolności 
muzeum Powstania Warszawskiego 

rozpocznie się spotkanie pt. Powstańcy 
z całego świata, poświęcone obcokrajowcom 

biorącym udział w walkach 
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W latach 60. Stefan Elek był częstym gościem 
w naszym mieszkaniu na Mokotowie. By-
łem wtedy młodym chłopakiem. Stefan 
zawsze poświęcał mi dużo czasu. Odwie-

dziłem Stefana i jego żonę, ciotkę Ewę, w dniu podpisania 
porozumień sierpniowych w 1980 r. w Gdańsku. W Oliwie, 
przy ulicy Grunwaldzkiej, razem cieszyliśmy się z sukcesu 
strajkujących. Później nasze kontakty urwały się

Ze zdziwieniem przeczytałem zamieszczone na łamach 
„Karty” z 2008 r., nr 59, wspomnienia węgierskiego huza-
ra Istvána Eleka. Artykuł nosił tytuł Węgier sojusznikiem. 
Znaliśmy się tyle lat, ale Stefan nigdy nie opowiadał o swo-
ich wojennych przeżyciach. Nie znałem jego przeszłości. 

W 2011 r., przy okazji z pobytu w Trójmieście, odwie-
dziłem Stefana w jego mieszkaniu na siódmym piętrze bu-
dynku przy Pomorskiej. Miał wtedy 94 lata. Wciąż pra-
cował jako tłumacz przysięgły języka węgierskiego. Był 
w świetnej formie. Już na początku wizyty zapytałem 
o wojenne czasy. Usiedliśmy przy stole i Stefan rozpoczął 
swoją opowieść. Trwała kilka godzin. 

Po maturze Stefan Elek wstąpił do 4 Pułku Huzarów 
im. Andrása Hadika. W szkoleniach prawie nie uczestni-
czył. Przygarnięty został przez zajmującego się hippiką do-
wódcę rotmistrza Horgitai i podróżował po całej Europie, 
od jednych zawodów hippicznych do drugich. Od wcze-
snego dzieciństwa świetnie radził sobie z konną jazdą. 
Po służbie wojskowej rozpoczął studia, w 1941 r. otrzymał 
dyplom na Węgierskiej Akademii Rolniczej, po czym zajął 
się ogrodnictwem w majątku wydzierżawionym od kościel-
nych kanoników z Nagyvárad. Dla rolników na Węgrzech 
był to czas prosperity. Wszystkie produkty sprzedawali 
Niemcom. W 1944 r. István dostał powołanie do wojska 
[armia węgierska była wówczas sprzymierzona z Niemca-
mi] i musiał zostawić gospodarstwo. Opuszczając rodzinne 
strony, dostał od Horgitaia pięknego konia – karego, z białą 
gwiazdą na czole. 

Sojusznicy	z	Węgier
Krzysztof	Traczyński
Wśród obcokrajowców wspomagających 
powstańców warszawskich była grupa 
Węgrów, którzy przybyli na teren Polski 
jako żołnierze armii współdziałającej 
z Niemcami. Poniższe wspomnienie 
pokazuje, jak historia, wojna i polityka 
gmatwają ludzkie losy

Oddział Węgrów został wysłany na Polesie. Szybko 
nawiązali dobre kontakty z miejscową ludnością cywilną. 
Pomagali sobie nawzajem. Pewnego dnia, kiedy oddział 
stacjonował w wiosce, jej mieszkańcy poprosili Węgrów 
o pomoc. Następnego dnia wioska miała być spacyfikowa-
na przez Niemców. Rankiem, kiedy niemieckie oddziały 
zbliżyły się do wioski, Węgrzy za zgodą swojego dowódcy 
otworzyli ogień z karabinów maszynowych. Niemcy wy-
cofali się, a wioska została uratowana. 

Z Polesia oddział Stefana został przerzucony do War-
szawy. Zgrupowani na Pradze, obok ogrodu zoologicznego 
przy cerkwi św. Marii Magdaleny, oczekiwali na przejście 
mostem Kierbedzia. Przez most płynął strumień wojsko-
wych pojazdów, żołnierzy. Ruchem kierował potężny Nie-
miec. Węgrom udało się dostać na przeprawę, a wraz z ich 
końmi na moście pojawiło się stado krów i zwierzęta się 
pomieszały ze sobą. Zapanował nieporządek i pilnujący 
przeprawy żołnierz rzucił ze złości na ziemię swój blaszany 
hełm. Stefan żywo pamiętał odgłos padającego na asfalt 
nakrycia głowy. Przemarszowi Węgrów przypatrywali się 
mieszkańcy Warszawy. W tłumie można było zauważyć 
duże napięcie. Nic dziwnego. Był 31 lipca 1944 r.

Dywizja węgierska została zakwaterowana w Babicach. 
Żołnierze nie brali udziału w walkach. Z miejsca zgrupo-
wania oglądali płonące miasto. W Babicach stacjonowali 
do 10 sierpnia. Pewnego dnia niemiecki pocisk artyleryjski 
trafił w budynek, w którym odbywała się odprawa 15 ofi-
cerów węgierskich z dowództwem. Zginął dowódca dywi-
zjonu Iván Ormos i większość oficerów. Następnego dnia 
żołnierze opuścili Babice i dotarli do Warszawy w okolicach 
cytadeli. Duża część Węgrów zdecydowała się wesprzeć 
powstańców. W szpitalu przy Karowej nawiązali kontakt 
z powstańcami, którzy skierowali ich na Mokotów. Udali 
się na ulicę Puławską, gdzie stacjonowało powstańcze do-
wództwo. Uzgodniono, że Węgrzy będą ewakuować lud-
ność cywilną. Codziennie konnymi wozami wywożono 

Stefan Elek, w czasie wojny chorąży w wojsku węgierskim, 2014 r.

Ar
ch

iw
um

 H
ist

or
ii m

ów
io

ne
j m

uz
eu

m 
Po

ws
ta

nia
 W

ar
sz

aw
sk

ie
go



37

  nr 7-8/2018

mieszkańców z ogarniętego pożarami miasta. Z Mokotowa 
rano wyruszały furmanki załadowane ludźmi i ich dobyt-
kiem. Niezatrzymywane przez niemieckie straże transporty 
opuszczały miasto. Ewakuacja była prowadzona przez dwa 
tygodnie. 

Kiedy Powstanie upadło, Stefan zatrzymał się w mająt-
ku Załusków. Stąd często jeździł do szpitala w Płocku, 
gdzie opiekował się rannymi Węgrami. W Załuskowie po-
znał swoją przyszłą żonę, Ewę. Brat Ewy, Zdzisław, wal-
czył w Powstaniu i został ranny. Długo nie wiadomo było, 
co się z nim dzieje, aż pewnego dnia nadeszła wiadomość, 
że Zdzisław jest w szpitalu w Tworkach. Stefan postano-
wił go uratować. Konno, na swoim wspaniałym rumaku, 
ruszył do Warszawy. 

W Stawiskach, w majątku Iwaszkiewiczów, gdzie był 
częstym gościem, zostawił ogiera i już pieszo przedostał się 
do miejsca stacjonowania austriackiego oddziału transpor-
towego. Namówił jednego z szoferów, by ten zawiózł go 
do szpitala w Tworkach. Auto czekało przy torach kolejki 

EKD, a Stefan śmiało wkroczył do szpitala i poinformo-
wał wartowników, że przyjechał po więźnia, którego musi 
dostarczyć do węgierskiego sądu. Niemiecki wartownik 
wpuścił go do środka. Szpital przedstawiał żałosny widok. 
W przepełnionych salach, korytarzach, wszędzie, gdzie 
było to możliwe, leżeli ranni. Setki ludzi. Stefanowi do-
pisało szczęście. Prędko odnalazł Zdzisława. Ruszyli do 
wyjścia. Gdy już byli blisko wartowni, Stefan spostrzegł, 

że za nim idzie nie tylko brat Ewy, ale kilkunastu innych 
rannych. Szczęśliwie żołnierz, który wpuścił Stefana, był 
zajęty rozmową przez telefon. Drugi z wartowników, nie-
znający sprawy, wypuścił całą grupę z budynku szpitala. 
Uciekinierzy przeszli przez tory w kierunku zaparkowa-
nego auta. Pociąg, który nadjechał, zasłonił całą grupę; 
wszyscy szczęśliwie doszli do samochodu i odjechali. 

Tuż przed Wigilią, 23 grudnia 1944 r., Stefan ze Zdzi-
sławem, po uciążliwej podróży, dotarli szczęśliwie do 
Załuskowa. 

W kwietniu 1945 r. Stefan został aresztowany i wywiezio-
ny do ZSRR. Udało mu się uciec i z pomocą kaszubskich 
rybaków dotarł do Jelitkowa. W następnym roku ożenił się 
z Ewą. Nostryfikował dyplom i opiekował się odbudową 
parku i zoo w Oliwie. Do 2012 r. był czynnym tłumaczem 
przysięgłym języka węgierskiego. W tym samym roku zo-
stał odznaczony przez prezydenta Węgier Krzyżem Oficer-
skim Orderu Zasługi. 23 stycznia 2016 r. Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski wręczył mu prezydent RP An-
drzej Duda. Stefan Elek zmarł 25 czerwca 2018 r. Został 
pochowany na cmentarzu w Oliwie.

Wywiad ze Stefanem Istvánem Elekiem znajduje się 
w zasobach Archiwum Historii mówionej muzeum 
Powstania Warszawskiego (rozmowa marii Zimy). 
Archiwum powstaje od początku istnienia mPW 

i obecnie liczy ponad 4000 rozmów z uczestnikami 
wydarzeń 1944 roku. Aktualnie jest uzupełniane 
o wypowiedzi już nie tylko powstańców ale też 

ludności cywilnej. Pracownicy muzeum nagrywają 
rozmowy z osobami, które Powstanie spędziły 

w Warszawie i miały wtedy ukończone  
co najmniej 6 lat.

Ryszard Witkowski ps. „Romuald”, „Orliński” w mundurze węgierskim, Milanówek, 
sierpień 1944 r.

Żołnierze z węgierskiej jednostki zakwaterowanej w miejscowym gimnazjum, 
Milanówek, sierpień 1944 r. 
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Groby węgierskich żołnierzy na cmentarzu w Milanówku, sierpień 1944 r.
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Małe muzea, ważne miejsca

,,Szucha” – już sama nazwa tej ulicy budziła 
w warszawiakach grozę. Przez piekło aresztu 
przy Szucha przeszły tysiące Polaków, choć 
nie zachowały się żadne dokumenty, na pod-

stawie których można by dokładnie oszacować ich liczbę. 
Niemcy po wkroczeniu do Warszawy jesienią 1939 r. 

opanowali miasto i przystąpili do organizowania życia 
w stolicy według swoich zasad. Warszawa została podzie-
lona na trzy strefy: dzielnicę, do której przesiedlono war-
szawiaków pochodzenia żydowskiego (getto warszawskie), 
część dostępną dla pozostałych mieszkańców oraz strefę 
niemiecką. To właśnie w centrum tej ostatniej znajdował 
się budynek Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego, który przeznaczono na siedzibę niemiec-
kich władz policyjnych.

Mauzoleum,	które	jest	krzykiem
Katarzyna	Radzimirska
Monumentalny gmach przy al. Szucha 25, w którym przed wojną mieściło się Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zamieniono w czasie okupacji na siedzibę 
niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i areszt, w którym gestapo przetrzymywało i brutalnie 
przesłuchiwało podejrzanych o działalność w podziemiu. Dziś mieści się tu Mauzoleum 
Walki i Męczeństwa

Gmach w al. Szucha 25; w czasie wojny mieściły się tu siedziba niemieckiej Policji Bezpieczeństwa i areszt
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Jedna z sal ekspozycyjnych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa 
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Prowadzone przez Niemców 
przesłuchania miały więźnia 
udręczyć psychicznie i fizycznie. 
Przetrzymywanych bito pięścia-
mi, rękojeściami rewolwerów, 
żelaznymi prętami, wieszano za 
ręce, duszono za pomocą uszko-
dzonych masek gazowych, wle-
wano im litrami wodę do nosa. 
Narzędzia tortur – dokładnie 
te, które podczas okupacji wy-
korzystywali w areszcie Niem-
cy – stanowią część budzącej 
grozę ekspozycji Mauzoleum.

 – Staram się zawsze podkre-
ślać autentyczność tych ekspo-
natów, bo to jedyne takie miej-
sce w Warszawie. Miejsce, które 

jest wielkim krzykiem – mówi Andrzej Kotecki. – Budy-
nek przy al. Szucha 25 jako jeden z nielicznych w War-
szawie nie został zniszczony. Inskrypcje na ścianach cel, 
pochodzące z lat 1943-1944, to część prawdziwej historii, 
podobnie jak ślady po kulach.

To właśnie do aresztu przy Szucha 23 marca 1943 r. 
przewieziono z Pawiaka Janka Bytnara ,,Rudego”, boha-
tera Kamieni na szaniec, by doprowadzić do jego konfron-
tacji z Henrykiem Ostrowskim. Bestialsko torturowany, 
trafił na drugi dzień do więziennego szpitala. 26 marca 
1943 r. Bytnar został odbity z 24 więźniami w słynnej 
akcji Grup Szturmowych Szarych Szeregów pod Arsena-
łem. Zmarł 30 marca 1943 r. wskutek odniesionych obra-
żeń. A to przecież jeden z wielu bohaterów, którzy prze-
szli przez piekło aresztu przy Szucha. Idea, by w dawnym 
areszcie policji i służby bezpieczeństwa utworzyć miejsce 
pamięci, pojawiła się już w 1945 r. Rok później zapadła 
oficjalna decyzja, by pozostawić dawny areszt w nienaru-
szonym stanie – jako miejsce martyrologii Polaków. Sześć 
lat później obiekt udostępniono zwiedzającym.

Ekspozycja placówki to nie tylko cele pełne śladów 
tamtych wydarzeń. Zwiedzającym towarzyszy pięć etiud 
filmowych podkreślających grozę miejsca kaźni oraz mul-
timedialny przekaz składający się z czterech stanowisk 
prezentacji historycznej, które opracowano w trzech ję-
zykach – polskim, angielskim i niemieckim. Dzięki nim 
możemy się dowiedzieć, jak doszło do wybuchu wojny, 
jak wyglądała walka z okupantem oraz droga więźniów 
z Szucha na Pawiak. To niezwykłe świadectwo zbrodni 
dopełniają zdjęcia z egzekucji, dokumenty, obwieszcze-
nia, fotografie okupowanej Warszawy i sylwetki wybra-
nych postaci, które były katowane przez gestapo w areszcie 
przy Szucha.

Mauzoleum to, będące filią Muzeum Więzienia Pa-
wiak, oddziału Muzeum Niepodległości, powinien zwie-
dzić każdy warszawiak, by przeszłość w pamięci miesz-
kańców miasta się nie zatarła.Mauzoleum Walki 

i Męczeństwa, 
cela tzw. separatka

– W suterenie, gdzie przed wojną ulokowane były po-
mieszczenia socjalne, magazyny i szatnie, Niemcy urządzi-
li więzienie śledcze. Tu więźniowie z Pawiaka bądź pojma-
ni na terenie miasta oczekiwali na przesłuchanie. Cztery 
zbiorowe cele, tzw. tramwaje, w których więźniowie, po 
15 w każdej, odwróceni plecami do korytarza, nie mogli 
ani się poruszać, ani zamienić słowa, zachowały się w ory-
ginalnym stanie. Podobnie jak dziesięć pojedynczych cel, 
tzw. separatek – mówi Andrzej Kotecki, kustosz Mauzo-
leum Walki i Męczeństwa.

O niewyobrażalnym cierpieniu do dziś przypomi-
na ponad 1200 inskrypcji wyrytych na ścianach. Jedna 
z nich, która widnieje na ścianie izolatki nr 6, jest mottem 
Mauzoleum:

Łatwo jest mówić o Polsce, 
Trudniej dla niej pracować, 
Jeszcze trudniej umrzeć, 
A najtrudniej cierpieć.

Wejście do Mauzoleum Walki i Męczeństwa
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Ekspozycja w Muzeum Narodowym, przygotowa-
na pod kierunkiem kuratorek Ewy Micke-Bronia-
rek i Agnieszki Bagińskiej, imponuje rozmiarami 
i całościowym ujęciem twórczości Józefa Brand-

ta. Zajęła sale zlokalizowane na dwóch piętrach muzeum 
i obejmuje ponad 300 dzieł artysty, w tym obrazów olej-
nych, rysunków, akwarel, fotografii ze zbiorów malarza, 
a także przedmiotów, które znajdowały się w jego mona-
chijskiej pracowni. 

„Harmonia była przedziwna, starsi byli naprawdę 
życzliwi młodym, a młodzi to odczuwali. Ile razy później 
widziałem młodzież mającą tyle właśnie za sobą zasługi, 

Brandt	i	„monachijczycy”
Jerzy	S.	Majewski
Wystawa Józefa Brandta (1841-1915) w Muzeum Narodowym w Warszawie jest pierwszą 
zakrojoną na tak wielką skalę prezentacją dorobku artysty uchodzącego za czołowego 
polskiego „monachijczyka”. Brandt miał opinię przywódcy kręgu malarzy polskich 
przebywających w stolicy Bawarii, tworzących uznaną w dziejach polskiej historii sztuki 
kolonię artystyczną. W gronie tym znalazło się wielu znakomitych malarzy historycznych

ile my jej mieliśmy wówczas, a może nawet mniej […], 
wspominałem tę zdrową atmosferę koleżeństwa dwóch 
generacji, z jaką się już nigdy potem nie spotkałem. Dwa 
razy w dzień schodzili się wszyscy w komplecie po obiedzie 
na kawę do Café Carlsthor, a wieczorem na bilard do Café 
Tambosi. Duszą i centrum był Józef Brandt, wtenczas 
jeszcze nieżonaty, tak jak zresztą wszyscy, nawet starsi. Że to 
obcowanie z naszymi starszymi kolegami miało wielki, 
dodatni wpływ na nas młodych, to się samo rozumie” – 
wspominał Wojciech Kossak (1856-1942), inny ze 
znanych polskich malarzy kształcących się w Monachium. 
Przebywał w tym mieście w latach 1873-1875.

Przed obrazem Bogurodzica; wernisaż wystawy Józef Brandt 1841-1915. Rozszerzona rzeczywistość w Muzeum Narodowym w Warszawie
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Jak ustalili naukowcy, między latami 30. XIX w. a ro-
kiem 1914 przez polską kolonię artystyczną w stolicy 
Bawarii przewinęło się ok. 650 osób, z których połowa 
przybyła tu na studia. Stanowili oni najliczniejszą gru-
pę zagranicznych studentów w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium, mocno przy tym zintegrowaną to-
warzysko; łączyło ich przywiązanie do ojczyzny, z którą 
utrzymywali kontakt. Nie tworzyli grupy artystycznej 
czy szkoły w ścisłym znaczeniu. Termin tzw. szkoły mo-
nachijskiej jest dość luźny i nie dotyczy spójnego stylu, 
chociaż w pracach wielu z „monachijczyków” zauważa 
się mniej lub bardziej oddany realizm, nastrojowość oraz 
charakterystyczny stonowany koloryt z przewagą brązów 
i szarości, popularnie zwany sosem monachijskim. Wie-
lu polskich malarzy studiujących w Monachium chętnie 
podejmowało tematykę związaną z Polską, choć nieko-
niecznie historyczną. Jedni specjalizowali się w scenach 
batalistycznych, inni w pejzażu, ale byli też malarze sym-
boliści, jak Albert Chmielowski (1845-1916), studiujący 
w Monachium od 1870 r., czy twórcy impresjonistycznego 
pejzażu, na przykład Julian Fałat (1852-1929).

Monachium jak nowe Ateny 
Dlaczego to właśnie stolica Bawarii stała się miejscem sku-
piającym tak wielu polskich artystów? Jak wspominał Kos-
sak, w Monachium kolonie artystyczne zakładali nie tylko 
Polacy – w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych (Aka-
demie der Bildenden Künste München) swoją młodzież 
miały kształcić niemal wszystkie europejskie nacje. „Naj-
więcej temperamentu i zapału mieli Polacy i Węgrzy. Cze-
si i Bawarzy przeważnie zapijali się Spaten albo Hofbraü, 
a sztukę w trzeźwiejszą porę, więc rzadko uprawiali” – pi-
sał Kossak i dodawał, że jego nauczycielem i mistrzem był 
Alexander Strähuber (1814-1882), drzeworytnik, litograf 
i malarz. „Nie znał on nienawiści rasowej – zdolnych, mło-
dych Polaków tak samo kochał jak młodzież niemiecką. 
Jemu podobni stworzyli kulturę niemiecką” – podkreślał 
współautor Bitwy pod Racławicami. Innym nauczycielem 
Kossaka w Akademii był Sándor Wagner (1838-1919), ma-
larz pochodzenia węgierskiego. 

Dodajmy, że w mieszkańcy Monachium byli wówczas 
otwarci i tolerancyjni wobec cudzoziemców, a samo mia-
sto jawiło się niezwykle atrakcyjne. Z czasem stało się też 
potężnym ośrodkiem handlu sztuką. Tu łatwiej znajdowa-
ło się nabywców na prace, można było założyć własną pra-
cownię i całkiem dostatnio z niej żyć. Monachium zostało 
jedną ze stolic artystycznych XIX-wiecznej Europy nie-
długo po zakończeniu wojen napoleońskich. W 1806 r., 
po przegranej wojnie Austrii z Francją i podpisaniu poko-
ju w Preszburgu (obecnie Bratysława), utworzone zostało 
Królestwo Bawarii. Pomimo upadku Napoleona i – kil-
kadziesiąt lat później, w 1870 r. – zjednoczenia Niemiec 
Królestwo przetrwało ponad sto lat. Koronę objęli Wit-
telsbachowie, którzy od 1623 r. byli elektorami bawarski-
mi, a pierwszym z monarchów został w 1806 r. Maksymi-

lian I, panujący do śmierci w 1825 r. To on przystąpił do 
tworzenia z Monachium nowych Aten, zaś jego następca 
Ludwik I Bawarski działalność tę kontynuował. Monar-
chowie zdobyli fundusze na budowę nowych wspaniałych 
klasycystycznych gmachów służących rozwojowi sztu-
ki i nauki, m.in. Starej Pinakoteki, Teatru Narodowego 
i uniwersytetu. Najsłynniejszą spośród tych budowli stała 
się Gliptoteka, którą zaprojektował Leo von Klenze, na-
dworny architekt Ludwika I Bawarskiego, odpowiedzialny 
za przebudowę miasta. Otwarta w 1830 r., stała się schro-
nieniem dla skarbów ze świata antyku. Gmach wznosi się 
przy placu Królewskim (Königsplatz), którego układ prze-
strzenny zaprojektowali Leo von Klenze i architekt Karl 
von Fischer. Elewacje i ściany wnętrza Gliptoteki pokry-
ły barwne malowidła oraz stiuki autorstwa m.in. Petera 
von Corneliusa i Wilhelma von Kaulbacha. Obaj ci wielcy 
malarze, jako profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, byli 
nauczycielami polskich „monachijczyków”. 

„Widziałem jubileusz wielkiego Kaulbacha, a potem 
wielki komers wszystkich korporacji studenckich, z ca-
łym tym śmiesznym aparatem ostróg, rapierów, beretów. 
Przy świetle smolnych pochodni wyglądało to nie bardzo 
mądrze, ale dekoracyjnie. Za to nad ranem taczająca się po 
ulicach młodzież, bełkocząca idiotycznie, potykająca się 
o długie rapiery, pozostała mi na zawsze pamięci” – wspo-
minał z niesmakiem Kossak, który, jak sam pisał, niena-
widził od tego czasu ciężkich i mocnych piw bawarskich.  
Za to całą duszą pokochał w Monachium muzykę. „Było 

Bolesław Szańkowski, portret Józefa Brandta, 1910 r.
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jej tam dużo i bardzo wytwornej, a z matrykułą akademic-
ką wstęp do opery na tanie miejsca i na koncerty w filhar-
monii był niezmiernie tani” – pisał we Wspomnieniach. 
Dodajmy, że Monachium w tym czasie, kilka lat po zjed-
noczeniu Niemiec, wciąż utrzymywało pozycję jednego 
z najważniejszych ośrodków kultury w Europie. Dekadę 
wcześniej to właśnie w Monachium dzięki protekcji szalo-
nego Ludwika II Bawarskiego, budowniczego bajkowych 
zamków, osiadł w mieście nad Izarą Wagner. Król sfinan-
sował wówczas m.in. wystawienie w Monachium Trista-
na i Izoldy, a przebywający wówczas w tym mieście Pola-
cy wdzięcznie pamiętali uwerturę Polonia napisaną przez 
Wagnera pod wrażeniem upadku powstania listopadowe-
go w 1831 r. Warto przypomnieć, że w 1830 r. sympatia 
opinii publicznej w wielu krajach niemieckich stała wy-
raźnie po stronie polskiej rewolucji, a na wieść o upadku 
Warszawy w 1831 r. dziennikarz i pisarz Moritz Gottlieb 
Saphir nadał pierwszej stronie monachijskiego czasopisma 
„Der Deutsche Horizont” z 27 września formę nekrolo-
gu. Wielki napis głosił: „8 września Rosjanie wkroczyli 
do Warszawy! 8 września w Berlinie na cholerę zmarło 
17 osób! Despotyzm zwyciężył. Koniec wolności! Biada! 
Biada! Biada!”.

Lesser zakłada pracownię 
Kiedy w 1831 r. Saphir rozpaczał z powodu zwycięstwa de-
spotyzmu, w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych już 
studiowali Polacy. Pierwszym „monachijczykiem”, licząc od 
1828 r., był jednak nie malarz, lecz rzeźbiarz – Karol Cep-
towski (1801-1847). Pochodzący z Wielkopolski, był pod-

danym króla Prus. Większa fala Polaków napłynęła do Mo-
nachium w epoce rosyjskich represji popowstaniowych, 
zwłaszcza w latach 60. i 70. XIX w. Wcześniej, w 1832 r., 
znalazł się tu malarz Jan Baniewicz (1803-1881), przyby-
ły z Litwy wychowanek uniwersytetu w Wilnie. Jednym 
z pierwszych warszawiaków, którzy zgłosili się do Akade-
mii Sztuk Pięknych w Monachium, był Aleksander Lesser 
(1812-1884). Pochodził z zasiedziałej rodziny warszawskiej; 
jego ojciec, Lewi, był kupcem. Jeszcze przed powstaniem li-
stopadowym Aleksander zdążył wstąpić do Oddziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. W Monachium 
znalazł się w 1835. To stąd wyniósł biegłość w tworzeniu 
kompozycji historycznych. Był jednocześnie badaczem sta-
rożytności. Do najbardziej znanych jego dzieł o tematyce 
historycznej należy 40 portretów władców Polski, a także 
różne obrazy z historii Polski, jak Kadłubek piszący kronikę 
w klasztorze czy Pogrzeb pięciu ofiar z 1861 r. Ten ostatni 
uwieczniał jedną z największych w dziejach Warszawy de-
monstracji politycznych. Jak podkreślał badacz rodów ży-
dowskich Mateusz Mieses, Aleksander Lesser w odróżnie-
niu od swych młodszych braci nie zmienił wyznania, nie 
szukał też tytułów arystokratycznych i „wawrzynów gospo-
darczo-finansowych”, całkowicie poświęcając się muzom. 
Dodajmy, że jego marmurowy grobowiec na cmentarzu 
żydowskim na Powązkach, zaprojektowany przez Jerzego 
Karola Volcka i odkuty przez rzeźbiarza Andrzeja Pru-
szyńskiego w formie romańskiego sarkofagu, obok gwiazdy 
Dawida zdobi paleta malarska z pędzlami i gałązką. Kiedy 
Lesser studiował w Monachium, malarstwu w tym mieście 
ton nadawali nazareńczycy, których program, nawołujący 

Józef Brandt, Pochód z łupami – powrót z wyprawy wiedeńskiej, ok. 1883-1884 r.
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do odnowy moralnej i odrodzenia sztuki narodowej, pokry-
wał się z postulatami romantyków. Lesser prowadził w Mo-
nachium w latach 1840-1846 własną pracownię. Obok Ty-
tusa Byczkowskiego z Mińska Litewskiego był pierwszym 
malarzem polskim przyjętym do Monachijskiego Towarzy-
stwa Sztuk Pięknych. 

Brandt u malarza koni
Józef Brandt to już inne niż Lesser pokolenie malarzy i in-
ne czasy. Kiedy przybył do Monachium, w mieście istniała 
już i krzepła prężna kolonia polska. Znalazł się w Bawa-
rii w 1862 r., czyli rok przed wybuchem powstania stycz-
niowego, ale już po krwawych wydarzeniach roku 1861. 
Malarz pochodził z zamożnej rodziny warszawskich leka-
rzy. Był też wnukiem wybitnego warszawskiego architek-
ta Fryderyka Alberta Lessla. Józef ukończył warszawskie 
gimnazjum w Instytucie Szlacheckim przy Wiejskiej (dziś 
znajdują się tu zabudowania sejmu), a od 1859 r. studiował 
w Paryżu w École nationale des ponts et chaussées. Tam 
zaprzyjaźnił się z Juliuszem Kossakiem, ojcem Wojciecha. 
To on namówił go do wstąpienia na drogę kariery arty-
stycznej. Zresztą, jak podkreśla kuratorka Ewa Micke-Bro-
niarek, Brandt od dzieciństwa wykazywał wielkie uzdol-
nienia plastyczne i muzyczne. Odziedziczył je po matce, 
Krystynie Brandt, utalentowanej malarce amatorce, która 
w latach 1836 i 1838 prezentowała swoje prace na oficjal-
nych warszawskich wystawach sztuk pięknych. W Mu-
zeum Narodowym zobaczymy m.in. jedną z najwcześniej-
szych akwarel Józefa Brandta: Wyjazd młodego Paska na 
wojnę, którą namalował w 1856 r., kiedy miał 15 lat. Po-
wstała ona z inspiracji XVII-wiecznymi pamiętnikami 
Jana Chryzostoma Paska; już wtedy fascynował Brandta 
temat kultury szlacheckiej Rzeczypospolitej XVII w., jej 
dzieje wojenne i konie. 

Sześć lat później Brandt studiował już w Monachium 
pod kierunkiem Alexandra Strähubera, tego samego, 
u którego później uczyć się będzie Wojciech Kossak. Jed-
nak na twórczość Brandta największy wpływ wywarła 
nauka w prywatnym atelier monachijskiego batalisty 
Franza Adama (1815-1886) przy Schillerstraβe. Franz 
Adam słynął jako batalista i malarz koni, a także autor 
scen rodzajowych. Sławę przynosiły mu płótna olejne, 
masowo powielane w formie litografii. Jak opowiada ku-
ratorka Ewa Micke-Broniarek, Franz Adam jako peda-
gog był niezwykle tolerancyjny, a ze swoimi uczniami 
utrzymywał koleżeńskie stosunki. Jego podopiecznymi 
byli też inni znakomici malarze polscy: Maksymilian 
Gierymski (1846-1874) i Aleksander Gierymski (1850- 
-1901), a także Juliusz Kossak (1824-1899), który do 
Monachium przyjechał z Warszawy w 1868 r. i obok 
swego przyjaciela Józefa Brandta malował w pracowni 
Franza Adama. Po roku powrócił do Polski, jednak już 
nie do Warszawy, znajdującej się pod panowaniem rosyj-
skim, lecz do Krakowa. 

Kozacy widziani z balkonu 
Powróćmy na chwilę do wspomnień z warszawskiego 
dzieciństwa Wojciecha Kossaka. Jeden z zachowanych 
przezeń w pamięci obrazów miał bez wątpienia wpływ 
na jego wyobraźnię jako malarza batalisty. „Rodzice moi 
opuścili Paryż w przededniu styczniowego powstania, aby 
osiąść w Warszawie. Dom, w którym zamieszkiwaliśmy, 
pamiętny jest dla mnie tak silnymi wrażeniami, że do dzi-
siaj jeszcze chwile te żyją w pamięci. Dom ten stoi jeszcze 
niczym nie zmieniony, pomimo że leży w centrum War-
szawy [został zniszczony we wrześniu 1939 – przyp. JSM]. 
To ta żółta kamienica w stylu Cesarstwa, na rogu Alej Je-
rozolimskich i Nowego Światu. Ile razy przechodzę tam-
tędy, zawsze spoglądam na zardzewiały balkonik, z któ-
rego dziećmi [będąc], z Tadeuszem, moim bliźniakiem, 
rozszerzonymi ze zgrozy oczyma przyglądaliśmy się tra-
gicznemu życiu ówczesnej Warszawy. […] Rodzice wyszli. 
Byliśmy z Tadeuszem sami w domu, gdy raptem od placu 
Trzech Krzyży doszedł do nas dziwny hałas: tętent ko-
ni po bruku i przeciągłe wrzaski, skandowane wystrza-
łami. Wybiegamy na balkon. Pusty przed chwilą Nowy 

Józef Brandt, Wesele kozackie, 1896 r. lub wcześniej
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Świat pełen aż het ku Wiejskiej jakichś dziwnych jeźdź-
ców. Na głowach olbrzymie baranie papachy, różnokolo-
rowe żupany, maleńkie, krótkonogie konie. Na kulbakach 
skórzane poduszki czynią sylwetę odrębną, koń mały tuż 
przy ziemi, a kabardyniec gdzieś wysoko. Pędzą po bruku 
co konie wyskoczą, jedni szaszkami machają, trzymając 
w wyszczerbionych zębach kindżały, drudzy palą z pisto-
letów” – notował Wojciech Kossak to pełne szczegółów 
wspomnienie. 

Pod wpływem ówczesnych wydarzeń ojciec Wojciecha, 
Juliusz, namalował wielką akwarelę Wyjście oddziału Ta-
czanowskiego z Pyzdr w Kaliskiem, która potem trafiła 
do paryskiego Muzeum Napoleona. Obraz powstał jesz-
cze przed wyjazdem Juliusza Kossaka do Monachium. 
W 1863 r. sąsiadującą z atelier Franza Adama pracownię 
wynajął inny znany malarz monachijski, Theodor Hor-
schelt (1829-1871); tu uczniowie Adama, tacy jak Brandt 
czy potem Juliusz Kossak, mogli korzystać z jego porad. 
„Obrazy batalistyczne Horschelta o tematach z wojen kau-
kaskich przyczyniły się do ukształtowania malarskiego 
stylu Brandta, którego podziw od początku budziła wspa-
niała kolekcja starej broni i rynsztunku wojskowego, zgro-
madzona przez Horschelta. Brandt odczuwał dumę z po-
wodu wyróżnienia, jakim było pozwolenie na korzystanie 
z tych przedmiotów podczas pracy nad obrazami histo-
ryczno-batalistycznymi. Po śmierci Horschelta w 1871 r. 
wiele eksponatów z tej kolekcji zakupił do własnych zbio-
rów” – pisze Ewa Micke-Broniarek w katalogu wystawy 
Józef Brandt 1841-1915. Malowniczy świat polskości. 

Franciszek Józef kupuje obraz 
Józef Brandt sam stał się dość szybko znanym i popular-
nym nie tylko w Monachium malarzem historyczno-ba-
talistycznym, a pierwszym jego sukcesem międzynaro-
dowym stał się namalowany jeszcze w pracowni Franza 
Adama obraz Chodkiewicz pod Chocimiem, zaprezentowa-
ny w 1867 r. na Exposition universelle w Paryżu. W 1869 r. 
jego obraz Powrót spod Wiednia został zakupiony do zbio-
rów cesarza Austrii Franciszka Józefa, co było ogromną 
nobilitacją. W kolejnym roku Brandt cieszył się już tak 
wielką popularnością, że otworzył w Monachium własną 
pracownię. W tym to właśnie czasie stał się niekwestio-
nowanym przywódcą polskiej kolonii w stolicy Bawarii. 

Józef Brandt, Jeździec, ok. 1907 r.

Józef Brandt, 
Chodkiewicz 

pod Chocimiem, 1867 r.
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„Obdarzony ogromnym urokiem osobistym Brandt nale-
żał do elity towarzyskiej Monachium, cieszył się przyjaź-
nią i szacunkiem księcia regenta Luitpolda. Sława polskie-
go malarza rosła wraz z prezentacją kolejnych jego dzieł na 
wystawach międzynarodowych w Monachium, Berlinie, 
Wiedniu czy Paryżu. Prace Brandta trafiały do najważ-
niejszych muzeów i galerii w Niemczech, a także do pu-
blicznych galerii za granicą” – pisze Ewa Micke-Broniarek 
na łamach katalogu wystawy.

Artysta wywierał przy tym niezwykle pozytywny 
wpływ na młodych ludzi przybywających do szkół ma-
larskich w Monachium ze wszystkich trzech zaborów. 
Wspomagał, udzielał rad, opiekował się młodzieżą. Bez 
wątpienia swoją silną osobowością przyczyniał się do po-
pularyzowania stylu historycznego wśród polskich mala-
rzy w mieście nad Izarą. Zresztą tematyka, jaką uprawiał – 
konie, bitwy rozgrywane przez egzotycznie wyglądających 
jeźdźców – w rozmiłowanej w historii drugiej połowie 
XIX w. doskonale się sprzedawała. 

Malarz sułtana tureckiego 
Być może Brandt zdążył poznać w Monachium innego ma-
larza batalistę Stanisława Chlebowskiego (1835-1884). 
Ten pochodzący z Podola absolwent Cesarskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu w 1862 r. otrzymał stypen-
dium na dalsze studia zagraniczne. Wyjechał do Mona-
chium, a potem do Paryża. Zapewne zahaczył o pracow-
nię batalisty Franza Adama. I choć jego związek ze stolicą 
Bawarii nie był zbyt długi, to warto o nim wspomnieć. Już 
w 1864 r. znalazł się w Konstantynopolu, gdzie przez 12 lat 
na zlecenie sułtana Abdülaziza malował obrazy bitew sta-

czanych przez Turcję. Tematyka wielu z tych prac była na-
rzucona przez samego sułtana. Płótna Chlebowskiego do 
dziś wiszą w korytarzach i komnatach XIX-wiecznej rezy-
dencji sułtańskiej pałacu Dolmabahçe. 

Innym znanym „monachijczykiem” był Maksymilian 
Gierymski, starszy brat Aleksandra Gierymskiego, który 
też studiował w Monachium. Obaj urodzili się w Warsza-
wie. Ich ojciec, Józef, był administratorem Szpitala Ujaz-
dowskiego. Maksymilian ukończył w 1862 r. warszawskie 
Gimnazjum Realne. Od dziecka przejawiał artystyczną 
wrażliwość: grał na fortepianie, był miłośnikiem Cho-
pina i Wagnera. Początkowo kształcił się w naukach ści-
słych – w Instytucie Politechnicznym Rolnictwa i Leśnic-
twa w Puławach i na Wydziale Matematyczno-Fizycznym 
Szkoły Głównej w Warszawie. Brał udział w powstaniu 
styczniowym. To doświadczenie pozostawiło w nim wy-
raźny ślad, widoczny później w jego sztuce. W 1867 r. arty-
sta, po otrzymaniu stypendium rządowego, mógł wyjechać 
do Monachium, gdzie kształcił się w dziedzinie malarstwa. 
Na I Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium 
w 1869 r. został dostrzeżony przez krytyków i kolekcjo-
nerów. Wysłany w tym samym roku na wystawę do wie-
deńskiego Kunstvereinu obraz Rekonesans huzarów au-
striackich został zakupiony do zbiorów cesarza Franciszka 
Józefa. Jak w przypadku Brandta, był to początek sukcesów 
Gierymskiego, zwieńczonych złotym medalem na Wysta-
wie Światowej w Wiedniu w 1873 r. We wrześniu 1874 r., 
w uznaniu zasług, Maksymiliana Gierymskiego miano-
wano członkiem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Berlinie. Niestety, jego karierę przerwała przedwczesna 
śmierć – zmarł dwa tygodnie po berlińskim sukcesie.

 Józef Brandt, Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa, 1897 r.
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Monachium w Europejskim 
W latach 80. XIX w., kiedy Brandt odnosił już wielkie 
sukcesy, monachijski ślad pojawił się w sercu szybko zmie-
niającej się wtedy Warszawy. Na ostatnim piętrze Hotelu 
Europejskiego pracownię założył jeden z najwybitniejszych 
polskich malarzy XIX stulecia, Józef Chełmoński (1894- 
-1914), do spółki z innym „monachijczykiem”, Antonim 
Piotrowskim (1853-1924), studiującym w Monachium od 
1875 r. Chełmoński w młodości uczęszczał do warszaw-
skiej Klasy Rysunkowej, jednocześnie ucząc się w pracow-
ni Wojciecha Gersona. Na studia do Monachium wyjechał 
w 1871 r. I on uczył się pod kierunkiem Alexandra Strähu-
bera, a także Hermanna Anschütza. Stąd zapewne – tak 
jak u Brandta i Kossaka – wielka u niego biegłość w malo-
waniu rozhukanych koni. W stolicy Bawarii Chełmoński 
utrzymywał bliskie kontakty ze Stanisławem Witkiewi-
czem (1851-1915) i Maksymilianem Gierymskim. Pra-
cownia Chełmońskiego i Piotrowskiego w Europejskim 
szybko stała się ważnym centrum najbardziej twórczego 
nurtu w ówczesnym malarstwie polskim. Tu na ostatnim 
piętrze hotelu biło serce warszawskiego świata artystycz-
nego. Wkrótce w pracowni Chełmońskiego pojawili się 
i zamieszkali kolejni „monachijczycy”: symbolista Adam 
Chmielowski (brat Albert) i wspomniany Stanisław Wit-
kiewicz, malarz, wyznawca naturalizmu w sztuce, twórca 
tzw. stylu zakopiańskiego. Jak pisał Andrzej Rottermund, 
do pracowni w Europejskim miała przychodzić wraz z mę-
żem wybitna aktorka Helena Modrzejewska, aby pozować 
do portretu malowanego przez Chmielowskiego: „W tej 
zimnej, nieopalonej pracowni grzała się cała rzesza naszych 
młodych i najmłodszych niezależnych. A paliło kilku nie-
zwykłych ludzi talentu, sumienia, myśli niepodległej, wy-
biegającej naprzód; przede wszystkim trzej główni gospo-
darze pracowni: Józef Chełmoński, Adam Chmielowski 
i Stanisław Witkiewicz. A obok tej trójcy – Modrzejewska 
i Henryk Sienkiewicz”. Taka była ta „pierwsza kadrowa” 
polskiego, sarmackiego realizmu – towarzystwo bardzo 
indywidualnie rozwarstwione, przenikające się wzajem-
nie, wpływające na siebie nie tylko w kategoriach arty-
stycznych, ale także społecznych, narodowych, moralnych. 

„Na to wygląda, jakby pracownia w Hotelu Europejskim 
była jednym z owych tajemniczych kotłów specyficznie 
polskiej kultury, w których diabeł Boruta mieszał i ważył, 
aby mogły klarować się niebezpieczne związki idei i form, 
wykluczających się na pozór. Wygląda na to, że oddziały-
wała ona nie tylko na malarstwo, ale poprzez malarstwo 
także i na literaturę” – czytamy z kolei na portalu Fantasy 
World. Sam Piotrowski w swoich wspomnieniach o Cheł-
mońskim pisał: „Nasza kolonia w Hotelu Europejskim 
stała się miejscem błogosławionym. Niczym niezmącona 
harmonia, wesołość szczera i przyjaźń pewna. Największą 
rozkoszą dla każdego z nas było widzieć, że drugi zrobi 
rzecz dobrą, dobry obraz”.

Lista bez końca 
Z czasem w Monachium własne pracownie oraz szkoły 
obok Brandta zaczęli też otwierać inni Polacy, m.in. Sta-
nisław Grochowski i Alfred Wierusz Kowalski. Ciekawą 
postacią był hr. Ignacy Korwin Milewski, ziemianin z Li-
twy, który studiował na monachijskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w latach 70. XIX w. Kiedy w 1877 r. odziedzi-
czył znaczny majątek na Litwie, stał się protektorem wielu 
artystów polskich działających w Monachium. Kupował 
prace takich malarzy, jak Józef Chełmoński, Leon Wy-
czółkowski czy Maksymilian Gierymski, i gromadził je 
m.in. w pałacu, który zbudował sobie na jednej z wysp na 
Adriatyku. 

Listę bardziej lub mniej znanych malarzy polskich uczą-
cych się w Monachium i współtworzących polską kolonię 
w tym mieście można wydłużać na wiele stron tekstu. Na 
zakończenie wymieńmy jeszcze kilka znaczniejszych na-
zwisk. Oto Władysław Czachórski (1850-1911) – malarz 
w gruncie rzeczy akademicki, autor znakomicie się sprze-
dających niezwykle precyzyjnie oddanych scen salono-
wych, autor pięknych portretów kobiet. Albo też Ludwik 
Kurella (1836-1902) – pejzażysta, malarz rodzajowy, któ-
ry studiował w Dreźnie i w Monachium, gdzie był uczniem 
m.in. Wilhelma von Kaulbacha, Claudiusa Schraudolpha 
juniora oraz Arthura von Ramberga. Choć dziś mniej  

Józef Brandt, Przeprawa na promie, 1871 r.
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znany, cieszył się ogromną popularnością. Miał własną pra-
cownię i przez 40 lat był ważną postacią w polskiej kolonii 
artystycznej; utrzymywał m.in. bliskie kontakty z Brand-
tem, Chełmońskim czy Gierymskimi. Dodajmy, że pocho-
wany jest na warszawskich Powązkach. Kolejnym wartym 
wspomnienia artystą był Antoni Kozakiewicz (1841- 
-1829), powstaniec 1863 r., autor obrazów rodzajowych 
z życia miejskiego, scen historycznych. Z kolei do młod-
szego pokolenia należał wspomniany Alfred Wierusz 
Kowalski, który osiadł w Monachium i malował wilki 
w mrocznych, zasypanych śniegiem puszczach polskich 
czy sceny rodzajowe. Należał do grona świetnie sprze-
dających się malarzy, ulubieńców krytyki. Do tematyki 
antycznej chętnie odwoływał się Henryk Piątkowski 
(1853-1932), zaś Jan Rosen (1854-1936) specjalizował 

się w scenach batalistycznych z wojen napoleońskich i po-
wstania listopadowego.

Koniec tzw. szkoły monachijskiej i pozycji artystycznej 
stolicy Bawarii przyniosła pierwsza wojna światowa oraz 
upadek dotychczasowego świata. W trakcie wojny z mia-
sta wyjeżdżali poddani rosyjscy z Królestwa Polskiego, 
Litwy czy Ukrainy. Utworzenie w 1919 r. zrewoltowanej 
Bawarskiej Republiki Rad zmiotło monarchię, a w czasie 
Republiki Weimarskiej w miejscu wesołego, otwartego 
na obcych Monachium królów bawarskich wyrosło cen-
trum szowinistycznego ruchu nazistowskiego, gdzie już 
w 1923 r. Hitler dokonał nieudanego puczu. 

Wystawa Józef Brandt 1841-1915. Rozszerzona rzeczywistość  
w Muzeum Narodowym w Warszawie trwa do 30 września 2018 r. 

Józef Brandt, Stajenny z wierzchowcami, 1883 r.
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e  Muzeum Karykatury świętuje 
w tym roku jubileusz 40-lecia. Z tej 
okazji 25 czerwca otwarto ekspozycję 
Jacek Frąckiewicz. Malowidła, ryso-
wanki, pędzloruchy i inne fuchy, pre-
zentującą rysunki i obrazy z różnych 
etapów twórczości artysty. Również 
25 czerwca otwarto pokonkursową 
ekspozycję Cztery Pory Karykatury. 
Rysunki Roku 2017/2018. Znalazło 
się na niej kilkadziesiąt prac grafi-
ków, karykaturzystów i rysowników 
satyrycznych nagrodzonych i wyróż-
nionych przez jury w dwóch katego-
riach: Karykatura i satyra polityczno- 
-społeczna oraz Humor i żart. Obie 
wystawy można oglądać w Muzeum 
Karykatury do 16 września.

 Warsztaty poetyckie, wydarze-
nia literackie, kiermasze, spacery, 
koncerty – to tylko niektóre z atrak-
cji czwartego festiwalu Otwarta 
Ząbkowska 2018. We wszystkie 
weekendy wakacji ulica będzie prze-
strzenią wydarzeń społecznych i kul-
turalnych. W weekend 4-5 sierpnia 
program festiwalu nawiąże do wie-
lokulturowości warszawskiej Pragi 
oraz jej historii. Do 2 września.

 1 lipca w warszawskiej archika-
tedrze św. Jana rozpoczął się 25. Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyki Or-
ganowej. Podczas festiwalu wystąpią 
artyści m.in. z Japonii, Włoch, Sło-
wacji i Niemiec. W trakcie festiwa-
lu będzie można usłyszeć utwory 
Bacha, Mozarta i Chopina. Recitale 
organowe będą się odbywać w archi-
katedrze św. Jana w każdą niedzielę 
o godz. 16. Do 16 września.

 Wiceprezes IPN prof. Krzysztof 
Szwagrzyk, reżyser Michał Kondrat 
i architekt Stanisław Niemczyk zo-
stali laureatami Nagrody im. Wło-
dzimierza Pietrzaka. Nagroda 
przyznawana jest od 1948 r. przez 
Katolickie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana za wybitną twórczość 
naukową, artystyczną, literacką oraz 
za doniosłe osiągnięcia w działalno-
ści formacyjnej, kulturalnej i społecz-
nej. Patron nagrody – Włodzimierz 
Pietrzak – był prawnikiem, pisarzem 
i krytykiem literackim, działaczem 
społecznym i politycznym oraz żoł-
nierzem Powstania Warszawskiego. 

Notatnik warszawski

Chopin w sercu Warszawy
W weekend 7 i 8 lipca rozpoczął się Międzynarodo-

wy Festiwal Pianistyczny Chopin w sercu Warszawy. 
Wydarzenie zainaugurowały recitale chopinowskie Leonory 
Armellini i Nikolaya Khozyainova, czyli Mikołaja Chozja-
inowa, a także dwa koncerty dziecięce w wykonaniu Adama 
Mikołaja Goździewskiego. Festiwal jest ściśle związany z miej-
scem, w którym się odbywa. Kościół pw. św. Trójcy to obiekt, 
w którym w 1825 r. Chopin wystąpił przed carem Aleksan-
drem I, a w podzięce za występ otrzymał od władcy pierścień 
z brylantem.

Koncerty odbywają się w każdą sobotę lipca i sierpnia o go-
dzinie 16. Są dedykowane osobom powyżej 10 lat, które są 
rozwojowo gotowe na zachowanie ciszy przez godzinę. Dla 
młodszych dzieci organizatorzy przygotowali półgodzinne 
koncerty Chopinutki, bezpośrednio po koncercie głównym. 

Wstęp na koncerty jest wolny. Oficjalnymi organizatorami 
wydarzenia są Fundacja Sztuki Pianistycznej (w trakcie reje-
stracji) i Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. 

Wszystkie informacje na:chopinwsercuwarszawy.pl/
festiwal-2018/.

Warszawiacy mali i duzi
Do 9 września rodziny z dziećmi mogą wziąć udział w grze muzealnej Raz, dwa, 

trzy, warszawiakiem jesteś ty. Tym razem – w nawiązaniu do setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości – motywem przewodnim zabawy stało się 
hasło Nasza Niepodległa. Dzięki przygotowanym łamigłówkom i zadaniom można 
będzie m.in. poznać cudzoziemców, którzy współtworzyli historię Warszawy. 

Aby rozpocząć przygodę, wystarczy wejść na stronę razdwatrzywarszawiak.pl,  
zarejestrować się i za darmo pobrać przygotowane materiały. Na wszystkich graczy 
czekają zadania, ciekawostki i nagrody. Do wspólnej zabawy zapraszają Muzeum 
Powstania Warszawskiego i współorganizatorzy, m.in. Kordegarda Galeria Narodo-
wego Centrum Kultury, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek 
Historia, Dom Kultury Dorożkarnia, Dom Spotkań z Historią, Dział Starej Książki 
Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej, Fundacja Kronenberga przy Citi Han-
dlowy, Muzeum Gazownictwa, Muzeum Geologiczne PIG-PIB i Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN. Gra zdobyła Grand Prix Warszawskiej Nagrody Edukacji 
Kulturalnej 2016 oraz nagrodę Złotego Słonecznika 2015 przyznawaną najlepszym 
inicjatywom dla dzieci.



 PLAC
MAŁACHOWSKIEGO 3

wystawa czynna do 30.09.2018

zdjęcie: Jakub de Barbaro 

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

patroni medialni: 

partner: 

Program Zachęta na lato / Plac 
Małachowskiego 3 został zrealizowany 
dzięki wsparciu finansowemu miasta 
stołecznego Warszawy

REKLAMA

Od 14 lipca w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki 
można oglądać wystawę Tango na 16 metrach kwa-

dratowych. Jest to wystawa o… mieszkaniowej gimna-
styce – błyskotliwej i dobrze zaplanowanej choreografii, 
a jednocześnie prawdziwie akrobatycznym wyczynie. Do-
kumentuje pomysłowość, jaką trzeba się wykazać w po-
szukiwaniu architektonicznych rozwiązań w warunkach 
mieszkaniowego, metrażowego i materialnego deficytu. 
Budownictwo mieszkaniowe okresu PRL jest punktem 
wyjścia dla rozważań na temat zależności między archi-
tekturą a polityką, ograniczeniami a inwencją. Narzę-
dziem interpretacji jest Tango Zbigniewa Rybczyńskiego; 
animacja ta zdobyła m.in. pierwszego dla polskiego filmu 
Oskara – za najlepszy krótkometrażowy film animowany 
w 1982 r. W kulminacyjnym momencie na ekranie poja-
wia się 26 postaci, każda z nich wykonuje przypisane so-
bie czynności i wychodzi, aby zaraz powrócić i powtórzyć 
cały cykl. Najciekawsze jest to, że animacja powstała bez 
pomocy komputera, analogowo. 

Na wystawie zobaczymy m.in. prace Jakuba Certowi-
cza, Hugona Corbetta, Alessandry Covini & Francesca 
Apostoliego, Juana Camila Gonzaleza, OMMX, Jur-

Tańcząc tango z przeszkodami
rena Pena, Studia Makkink & Bey, Tomasza Szerszenia 
i Wojciecha Woźniaka. Wykorzystano także oryginalne 
materiały z archiwów Bogusławy i Czesława Kowalskich 
oraz Haliny Skibniewskiej. Wystawę można oglądać do 
14 października.



50

  nr 7-8/2018

Ro
zm

a
ito

śc
i k

ul
tu

ra
ln

e  W studiu koncertowym Polskie-
go Radia im. Witolda Lutosławskiego 
wręczono Nagrody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wyróż-
nienia przyznano w 16 kategoriach, 
m.in. twórcom, animatorom i mece-
nasom, których działalność w sposób 
szczególny przyczyniła się do rozwo-
ju, upowszechniania i ochrony kultu-
ry. W tym roku wśród nagrodzonych 
znaleźli się Wiesław Komasa (teatr), 
Marian Dziędziel (film), Ryszard 
Peryt (muzyka), Elżbieta Chereziń-
ska (literatura), Andrzej Szczerski 
(ochrona dziedzictwa kulturowego), 
Jan Englert (całokształt twórczości) 
oraz Alicja Helman i Emilian Ka-
miński (upowszechnianie kultury).

 Pisarze, poeci, ilustratorzy i ak-
torzy wzięli udział w imieninach 
Jana Kochanowskiego w Ogrodzie 
Krasińskich. Piknik literacki Biblio-
teki Narodowej odbył się już po raz 
siódmy, a jego program inspirowany 
był twórczością Zbigniewa Herberta. 
Na pikniku zaprezentowało się po-
nad 70 czołowych polskich wydaw-
ców i blisko 100 autorów, wśród nich 
laureat Nagrody Literackiej im. Mar-
ka Nowakowskiego – pisarz i muzyk 
Paweł Sołtys ps. Pablopavo.

 W Żelazowej Woli powstanie 
Międzynarodowe Centrum Muzyki. 
Będzie to wielofunkcyjny kompleks 
z salą koncertową na ok. 650 miejsc 
i estradą dla stuosobowej orkiestry. 
W siedzibie Stowarzyszenia Archi-
tektów Polskich w Warszawie za-
prezentowano zwycięski projekt 
autorstwa biura architektonicznego 
Stelmach i Partnerzy. Budowa będzie 
kosztowała ok. 80 mln zł. Między-
narodowe Centrum Muzyki ma być 
otwarte do 2021 r.

 Narodowe Centrum Kultu-
ry przyjmuje zgłoszenia do Naro-
dowego czytania. Swój udział mogą 
zgłaszać szkoły, biblioteki, ośrodki 
kultury i wszystkie inne instytucje, 
które chciałyby zorganizować czyta-
nie Przedwiośnia Stefana Żeromskie-
go w swoich miejscowościach. Wy-
starczy wypełnić formularz na 
stronie nck.pl. Kulminację akcji za-
planowano na 8 września.

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
• 11 sierpnia, godz. 11, wykład 
Wały Króla Zygmunta III, muzeum 
Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52 

Spotkania organizowane są w ramach projektu Warszawa, której nie ma, 
współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.  

Wstęp WOLNY! Przed wydarzeniem sprawdź: tpw.org.pl

Dziary w Zachęcie
Od 21 sierpnia Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zaprasza na wystawę Mau-

rycego Gomulickiego Dziary. Projekt poświęcony jest dokumentacji tatuaży 
należących przede wszystkim do tzw. kultury gitów. Od 2007 r. Gomulicki, pe-
netrując bazary ze starzyzną, parki i miejskie obrzeża, wykonał kilka tysięcy zdjęć 
utrwalających ten zanikający fenomen i rejestrujących często prymitywną, ale szczerą 
„ikonografię” wyobrażeń egzotyki, raju, przyjemności, tęsknot przejawianych w bru-
talnych warunkach (więzienie, wojsko, hufce pracy, domy poprawcze). Z zebranych 
fotografii emanuje wizualna moc, siła pierwotnej ekspresji. Jest to inna opowieść 
o rysunku, ujawniająca całe bogactwo treści klasycznego terminu disegnio, oznacza-

jącego nie tylko rysunek, szkic, ale także 
wzór, plan, zamysł, wyobrażenie tego, „co 
ma się zdarzyć”. Projekt Dziary to istot-
ny kontrapunkt w twórczości Gomulic-
kiego. Wystawa pomyślana została jako 
precyzyjna konstrukcja zbudowana z wy-
selekcjonowanego materiału fotograficz-
nego, podzielonego na wątki tematyczne 
i zestawionego z rysunkami naściennymi. 
Można ją oglądać do 28 października.

Bestia, bóg i linia
Od 20 lipca w Muzeum 

nad Wisłą, pawilonie 
wystawowym Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej, oglądamy wysta-
wę Bestia, bóg i linia. Splot wie-
dzy, religii i sztuki w regionie 
Azji i Pacyfiku. Wystawa jest 
zaproszeniem do spojrzenia na 
współczesność z perspektywy 
Wschodu – rejonu, gdzie toczą 
się ważne debaty i rodzą idee 
przyszłości. Wystawa była pokazywana w lutym 2018 r. w Dhace, potem w Hong-
kongu, a do Warszawy przyjechała z Yangonu. Poprzez prezentację ponad 50 twór-
ców, m.in. z Kambodży, Indii, Wietnamu, Madagaskaru, Bangladeszu, Filipin czy 
Australii. Ekspozycja daje możliwość wglądu w rozbudzony artystycznie i politycznie 
rejon świata. Wystawa Bestia, bóg i linia ukazuje Azję Południową i Wschodnią jako 
te, które budzą się i doznają różnych form emancypacji. Właśnie tam żyją najmłodsze 
i najszybciej rosnące populacje, tam też dochodzi do dynamicznych zmian w syste-
mach religijnych i przeobrażeń gospodarczych, równolegle trwa intensywny proces 
poszukiwania aktualnej tożsamości. Wystawa potrwa do 7 października.

• 11 sierpnia, godz. 13.30, spacer 
z przewodnikiem, zbiórka przed 
wejściem do Arsenału
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Na wystawie czasowej w Wielkiej Sieni pałacu wilanowskiego można podziwiać tkaniny tureckie zdobyte przez króla Jana 
III pod Wiedniem, wypożyczone z klasztoru benedyktynek w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. Towarzyszy im wyjątko-

wej klasy portret króla Jana III – z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Prezentowane dzieła zostały w latach 2016- 
-2017 poddane konserwacji i teraz są pokazywane publiczności po raz pierwszy – w pełnym 
blasku. Eksponowany portret jest jednym z najbardziej interesujących wizerunków króla 
Jana III. Monarcha ukazany jest w pozycji stojącej – to władca dumny i wyniosły, z regi-
mentem, czyli symbolem władzy dowódcy wojskowego, w dłoni. W tle, przy prawej kra-
wędzi obrazu, można dostrzec panoramę rozegranej w 1673 r. bitwy pod Chocimiem.

Wśród tkanin podziwiamy makatę złożoną z 10 brytów, która powstała na terenie 
imperium osmańskiego. Obiekt mógł stanowić fragment wystroju namiotu, później, 
jak się powszechnie uważa, został zdobyty przez króla Jana III, najpewniej w bitwie wie-
deńskiej (1683). Po drugiej wojnie światowej tkanina została przewieziona do klasztoru 
pocysterskiego w Krzeszowie. Organizatorzy zapraszają na wystawę do 30 września.

Portret Jana III i tkaniny tureckie

REKLAMA 

Warszawa 
w kwiatach 

i zieleni
16 września podczas uroczystej gali w amfiteatrze 

w parku Sowińskiego poznamy laureatów 35. kon-
kursu Warszawa w kwiatach i zieleni.
Do plebiscytu zgłosiło się kilkuset mieszkańców. Dla wielu 
stanowi on rodzinną tradycję, inni dowiedzieli się o nim do-
piero w tym roku. Młodsze i starsze pokolenia udowodniły, 
że konkurs, który towarzyszy nam od 1939 r., nie traci na 
aktualności i jest ważny dla wszystkich warszawiaków. Bez 
względu na wiek czy doświadczenie ogrodnicze. Wyzwa-
nie mógł podjąć każdy mieszkaniec Warszawy, instytucja 
czy firma działająca na terenie miasta. Konkurs zamknie 
uroczysta gala zaplanowana na 16 września w parku Sowiń-
skiego. Park ten został założony przez prezydenta Stefana 
Starzyńskiego, inicjatora konkursu. Laureaci wyłaniani bę-
dą w trzech głównych kategoriach: człowiek, firma i sąsie-
dzi. Jak co roku przyznana będzie też Nagroda im. Stefana 
Starzyńskiego, którą osobiście wręczy prezydent Warszawy. 
Wyróżnienia zostaną przyznane także przez Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy. W sześciu kategoriach oceniane bę-
dą: balkony, loggie, okna, ogródki przydomowe, budynki 
i tereny ogólnodostępne, osiedla i inne formy zieleni miej-
skiej. Dodatkowo przyznany zostanie tytuł „Mister Kwia-
tów” za całościowe ukwiecenie budynku. Więcej infor-
macji na: warszawawkwiatach.pl oraz na facebook.com/
warszawawkwiatach.
Organizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy
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W domach z betonu
Po Muranowie, Lachercie 

i Szanajcy oraz Pałacu Kul-
tury specjalizująca się w pisaniu 
książek na styku architektury 
i socjologii Beata Chomątowska 
podjęła wielki temat ogólny – 
blokowiska. Jej pasjonująca Be-
tonia koncentruje się na Berlinie 
Wschodnim i Zachodnim, Kra-
kowie i Warszawie (trochę żal, 
że nieco po macoszemu potrak-
towane zostały ZSRR, Francja 
czy Wielka Brytania). To zara-

zem najbardziej osobista książka reportażowa tej autorki. 
Łatwo można ją odnaleźć w „córce Marii i Stanisława”, 
poprzez którą w trzecioosobowej narracji odbywa się opo-
wieść o krakowskim gierkowskim Osiedlu Trzydziestole-
cia (obecnie Krowodrza-Górka), w pewnych subtelnościach 
„lepszym” od sąsiednich gomułkowskich Azorów ze ślepy-
mi kuchniami. Ale mimo że niby było to najlepsze z no-
wych osiedli, zasiedlone w większości przez rodowitych 
krakowian – w odróżnieniu od Nowej Huty, gdzie połowę 
stanowili przybysze ze wsi – w elitarnym liceum bolał styg-
mat „jedynej z bloków” w klasie, której wszyscy uczniowie 
mieszkali w kamienicach w centrum. Dla warszawiaka rzecz 
nie do pomyślenia, jako że zniszczenia wojenne i charakter 
większości zabudowy miasta – powojennej – narzuciły aż 
do transformacji ustrojowej egalitaryzm. Pisząc o Warsza-
wie, Chomątowska skupia się na Osiedlu Młodych, Osie-
dlu Prototypów, Za Żelazną Bramą, Bródnie i Służewie nad 
Dolinką. Jak się okazuje, bloki to z jednej strony anoni-

mowość, z drugiej jednak silne więzy sąsiedzkie – jeśli na 
piętrze są tylko po dwa, trzy czy cztery mieszkania. Tęsk-
nić za nimi będą „Stanisław i Maria” po wyprowadzce do 
własnego domku na źle skomunikowanym i pozbawionym 
infrastruktury przedmieściu.

Autorka Betonii wychwytuje paradoksy – zaprojekto-
wane przez wybitnego architekta Gropiusstadt na skraju 
zachodniego Berlina (mieszkała tam Christiane F., autor-
ka My, dzieci z dworca Zoo) uległo degradacji, kiedy osiem 
banalnych 25-piętrowych bloków przy Leipzigerstraβe 
we wschodnim stało się obiektem pożądania z uwagi na 
wyjątkowy widok z nich na centrum miasta (zamieszkał 
tam nawet Michael Stipe z R.E.M.). „Porównując wschód 
i zachód Europy, oddzielone żelazną kurtyną, zwykło się 
sądzić, że budowanie domów z betonu po wschodniej 
stronie wymusiła ideologia, podczas gdy po zachodniej – 
mechanizmy kapitalistycznej gospodarki. Adrian Forty 
w książce Concrete and Culture. A Material History po-
kazuje, że wbrew pozorom było dokładnie odwrotnie. 
To na wschodzie dzięki intensywnemu rozwojowi pro-
gramu zbrojeń, dostarczającego stal i beton, powstawa-
ły nadwyżki materiałów, które można było wykorzystać 
w budownictwie, zaś na zachodzie bloki z prefabrykatów 
powstawały tylko dopóty, dopóki dopłacano do nich z pu-
blicznych środków” – pisze Chomątowska. Jako szczęście 
w nieszczęściu przedstawia także, że polskie fabryki do-
mów z wielkiej płyty działały według zachodnich tech-
nologii. Domy z nich pochodzące były lżejsze i dawały 
więcej możliwości kombinacji niż technologia sowiecka, 
według której zbudowano na szczęście tylko kilka budyn-
ków z prefabrykatów przywożonych z ZSRR statkami do 
Szczecina.  [PDW]

Beata Chomątowska, Betonia, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018

Sosy z nocnika
Muzeum Warszawy konty-

nuuje projekt, w którym 
zaprasza uznanych literatów do 
pisania opowiadań inspirowa-
nych eksponatami z jego kolek-
cji. W tegorocznej edycji wzięli 
udział Jarosław Klejnocki, Hu-
bert Klimko-Dobrzaniecki, Jo-
anna Olech i Łukasz Orbitow-
ski. Każdy z autorów spisał cztery 
opowieści – w sumie literackie 
fantazje dotyczą 16 przedmio-
tów. Adresowaną do „młodych 
dorosłych” książkę zatytułowano 

Rzeczy warszawskie z dreszczykiem. Nie zawsze chyba jed-
nak ten dreszczyk jest na serio – przykładowo opowiadanie 
Klejnockiego o wrednym staruszku usiłującym podtruwać 

robotników instalujących stację rowerową to regularna hu-
moreska (tym bardziej że nie zabytkowy rower stał się tu 
źródłem inspiracji, ale zegar karetowy – staruszek jest ze-
garmistrzem). Podobnie sprawy się mają w Pojednaniu Jo-
anny Olech, gdzie rzekoma sosjerka, z której familianci do-
smaczali potrawy, okazuje się w rzeczywistości zabytkowym 
urynałem – czyli nocnym naczyniem na mocz. Tytuł zapo-
wiada niby-horrory, a otrzymujemy w większości raczej cał-
kiem sympatyczne kryminałki. Na szczęście wątki spiryty-
styczno-ezoteryczne znajdujemy u Łukasza Orbitowskiego: 
i w opowiadaniu Palenie zabija, inspirowanym papierośnicą 
Stefana Starzyńskiego, i w Szczęsnym Bolku, gdzie czytelnik 
ma okazję obcować z przeklętym portretem reprezentacyj-
nym Bolesława Bieruta.  [PDW]

Rzeczy warszawskie z dreszczykiem. Opowiadania dla młodych dorosłych, 
Muzeum Warszawy, Warszawa 2018

Stolica czyta
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3 x Praga: kryminalna, 
szydercza i serdeczna

„Warszawa ukrywała ją jak 
chorą psychicznie żonę. […] 

Wbrew przewidywaniom mądrych 
ludzi Praga nie stawała się eksklu-
zywna: eleganckie apartamenty, ga-
lerie i hipsterskie knajpy z burgerami 
były wysepkami; część ludzi, którzy 
z entuzjazmem zainwestowali tam 
w mieszkania, po kilku latach ucie-
kała z krzykiem. Bo stara patologia 
rodziła młodą” – takie przemyśle-

nia snuje o Pradze młoda podkomisarz Nina Warwiłow, 
prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa (nomen omen) 
w szpitalu psychiatrycznym w zmyślonych Weseliskach. 
Tę młodą warszawską policjantkę powołał właśnie do ży-
cia debiutujący jako autor powieści kryminalnej Dom bez 
klamek prawnik Jędrzej Pasierski. Podobnie jak w większo-
ści współczesnej produkcji gatunkowej śledztwo jest tylko 
pretekstem dla odmalowania życia osobistego detektywa – 
Nina Warwiłow posiada je wyjątkowo skomplikowane, bo 
właśnie zerwała z partnerem, a na głowie ma zdemenciałe-
go z przepicia ojca – byłego rosyjskiego milicjanta (trochę 
brak pociągnięcia tego pochodzenia, ale skoro jest to dopie-
ro pierwszy tom serii, to pewnie będzie w następnych). Buja 
się więc między swoją kawalerką na Katowickiej a Biało-
stocką, gdzie mieszka ojciec, i na Jagiellońskiej między nu-
merem 5 (prokuratura) i 51 (komenda policji). Ciekawost-
ką jest, że jeden z chorych na depresję pacjentów Weselisk 
nazywa się Michał Strąk – dokładnie jak były PSL-owski 
baron, a obecnie dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. War-
szawy – czymże zasłużył sobie na to?

Bez wątpienia patologicznym 
stereotypem Pragi posługuje 

się Marcin Kołodziejczyk w po-
wieści Prymityw. Mający już na 
koncie kilka książek non-fiction, 
publikujący swe reportaże najczę-
ściej w „Polityce”, po raz pierwszy 
występuje jako autor fabularnej 
prozy artystycznej. Prymityw to 
okrutna groteska z warstwą okre-
ślaną przez współczesnych socjolo-
gów jako tzw. klasa ludowa w roli 

głównej. Kołodziejczak punktuje chytry materializm jej 
przedstawicieli i doprowadza do śmiechu, zwłaszcza prze-
rysowując ich zwyczaje językowe. W odróżnieniu od Do-
roty Masłowskiej i Małgorzaty Rejmer, które te tematy 
właśnie na praskim gruncie przerobiły w Pawiu królowej 

i Toksymii już w poprzedniej dekadzie, do charakterysty-
ki klasy ludowej dopisał się u Kołodziejczyka współczesny 
hurrapatriotyzm, bowiem – zacytujmy autora – „jak poka-
zywały najnowsze tabele polskości – Polska miała dosko-
nałe wskaźniki polskości, najlepsze od szeregu lat”. Nawet 
na cmentarzu Bródnowskim w branży grzebalnej wybija 
się pośród konkurencji Dom Posługi Sarmata – żałobnicy 
występują w kontuszach, mając u boku służbowe atrapy 
karabeli z rękojeściami w kształcie samolotów. W swoim 
mieszkaniu przy Kijowskiej mgr Zabraniecki prowadzi dla 
lokalsów komplety na temat zagadnienia wielkości w ży-
ciu codziennym współczesnych Polek i Polaków. Instytut 
Męstwa ma powstać lada dzień. Poznajemy też prostytut-
kę Wiktorię Wiedeńską i zakład utylizacji Paradox na 
Targówku Przemysłowym. Śmiech miesza się w trakcie 
tej lektury z przerażeniem, czy autor nie przesadza jednak 
z szyderstwem i pogardą wobec swoich bohaterów z innej 
kasty? 

Inne, bo serdeczne podejście do 
dzielnicy, cechuje powieść Anny 

M. Brengos Prażeńka. Promieniuje 
z niej samo dobro. Owszem, siostry 
Magda i Miśka mają problem z pa-
tologicznym ojczymem, ale prze-
cież mogą od niego uciec, bo ktoś 
udostępnia im mieszkanie po cho-
rej lokatorce. Główny bohater, Fi-
lip, nie ma szczęścia do dziewczyn, 
za to pracuje w świetlicy dla dzieci 
przy Białostockiej i wynosi starusz-
kę z płonącego mieszkania. Zakusy 

nieuczciwego przeprowadzenia reprywatyzacji kamienicy 
przy Strzeleckiej zostają udaremnione dzięki znalezione-
mu pamiętniczkowi z czasów okupacji, w którym znajdu-
je się trop do twardych faktów. Obok Łysego Pingwina 
i W Oparach Absurdu panorama praskich lokali zostaje 
wzbogacona o kluby muzyczne Chmury i Hydrozagadka 
przy 11 Listopada. Ale co z tego, jeśli wszelkie wątki hi-
storyczne są szyte tak grubymi nićmi, że od razu w głowie 
otwierają się książki, z których zostały zaczerpnięte? Jeśli 
ktoś już je wcześniej przeczytał, raczej niczego oryginalne-
go o Pradze się nie dowie. Czytelnik oczekujący stylistycz-
nych fajerwerków także się zawiedzie – w odróżnieniu od 
Prymitywu Kołodziejczyka Prażeńka wpisuje się w nurt 
narracji typowy dla literatury obyczajowej spisanej prze-
zroczystą poprawną polszczyzną.  

Jędrzej Pasierski, Dom bez klamek, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018

Marcin Kołodziejczyk, Prymityw. Epopeja narodowa, 
Wielka Litera, Warszawa 2018

Anna M. Brengos, Prażeńka, Lucky, Radom 2018

Paweł	Dunin-Wąsowicz
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Na rynku varsavia-
nów panuje ostat-

nio posucha opracowań 
tchnących świeżością uję-
cia zagadnienia. Z nadzie-
ją sięgnąłem więc po naj-
nowszą książkę Artura 
Bojarskiego, tym bardziej 
że temat ulicy Marszał-
kowskiej jest mi szcze-
gólnie bliski – podejmo-
wałem go wielokrotnie 
w ciągu ostatnich 20 lat. 

Autor już na wstępie 
przekonuje czytelnika, 
że dzieje tej pryncypalnej 
arterii Warszawy urywają 

się w dotychczasowych publikacjach na roku 1914 i przy-
wołuje dwa wydania fundamentalnego dzieła Stanisława 
Herbsta Ulica Marszałkowska. W wydaniach tych braku-
je rozdziału poświęconego Marszałkowskiej doby dwu-
dziestolecia międzywojennego, w związku z czym Bojar-
ski kwituje owe dwie dekady zaledwie jednym akapitem. 
Od 1998 r. funkcjonuje jednak w obiegu naukowym trze-
cie wydanie Ulicy Marszałkowskiej, z dodatkowym roz-
działem poświęconym latom 1915-1939 mojego autorstwa 
oraz z kilkoma setkami przypisów krytycznych i uzupeł-
niających, które opracowałem wraz z nieodżałowanej pa-
mięci dr Hanną Szwankowską. W przypisach tych od-
notowaliśmy wiele pozycji bibliograficznych, istotnych 
dla rzeczonego zagadnienia, a nieobecnych w bibliografii 
dołączonej do książki Bojarskiego. Rzecz jasna, akurat to 
przeoczenie nie dyskwalifikuje recenzowanego tu dzieła, 
poświęconego przecież powojennej Marszałkowskiej. 

Przyznaję, że narracja jest wciągająca, a lektura opra-
cowania zajęła mi ledwie dwa dni, tekst bowiem nie jest 
nadmiernie rozbudowany, na czym zyskuje objętościowo 
bogata warstwa ilustracyjna. Największą zasługą Autora 
jest szerokie wykorzystanie zdjęć i planów przechowy-
wanych w Archiwum Urzędu m.st. Warszawy, jeszcze 
do niedawna trudno dostępnych i tylko z rzadka eksplo-
rowanych przez badaczy. Bardzo wartościowa jest także 
kwerenda zawartości roczników „Życia Warszawy”, które 
przed digitalizacją były wyjątkowo ciężkim do przebrnię-
cia zbiorem. 

Żadna z dotychczasowych publikacji książkowych nie 
odnosiła się do powojennej Marszałkowskiej jako całości, 
ale jednak przepracowano pod tym kątem ujęcia bardzo 
duże jej fragmenty. Z własnych opracowań przywołam 
Plac Unii Lubelskiej i okolice, w którym omówiłem dzieje 

i zabudowę Marszałkowskiej na jej południowym odcinku 
po plac Konstytucji, Marszałkowska, róg Świętokrzyskiej 
i okolice (odcinek Królewska-Świętokrzyska) oraz Realizm 
socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura 
z biogramami wszystkich budynków wzniesionych m.in. 
przy Marszałkowskiej w latach 1946-1956. Jest oczywiste, 
że Autor nie miał obowiązku powoływać się na te prace, 
bazujące w większości na tych samych źródłach co jego 
dzieło, ale nieumieszczenie ich w bibliografii to zupełnie 
inna sprawa. Lista druków zwartych jest zdumiewająco 
krótka i zawiera wyłącznie dzieła nie pierwszej młodo-
ści, jeśli nie liczyć… publikacji Artura Bojarskiego (!) oraz 
mocno odległego od tematu opracowania Roberta Mar-
cinkowskiego Ilustrowany atlas dawnej Warszawy, w do-
datku w postaci pierwszego z bodaj już pięciu wciąż po-
prawianych wydań. 

Można też spytać o przyczynę pominięcia wydanego 
przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej zbioru artykułów 
Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyza-
cji – pokłosia niezwykle interesującej wystawy, pod redak-
cją Tomasza Fudali – a także niezliczonych opracowań 
i artykułów Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Markiewi-
cza, poświęconych gmachom nadającym się do odbudo-
wy, a jednak wyburzonych (Warszawa nieodbudowana). 
W gronie licznych nieobecnych w bibliografii opraco-
wań szczególnie jaskrawo brak znakomitego dzieła Pałac 
w Warszawie pióra Waldemara Baraniewskiego. Ten histo-
ryk sztuki jako pierwszy badacz powojennej przebudowy 
miasta w szerokim zakresie wykorzystał archiwa Komitetu 
Centralnego PZPR, czego rezultaty widać, gdy porówna 
się w obu książkach rozdziały poświęcone konkursom na 
zabudowę wschodniej pierzei placu Stalina w latach 1952- 
-1954. Narracja Bojarskiego w zestawieniu z Baraniew-
skim jest powierzchowna. Także w rozdziale traktującym 
o budowie ściany wschodniej Baraniewski wykorzystuje 
znacznie szerszą bazę bibliograficzną niż Bojarski, który 
w kilku zaledwie przypisach powołuje się na materiały je-
dynie z „Architektury” i „Stolicy”. Sytuacja powtarza się 
w końcowych częściach obu książek, w których autorzy 
opisują wydarzenia po 1989 r., choć Baraniewski w ca-
łym swym dziele ogranicza się tylko do sąsiedztwa Pałacu 
Kultury i Nauki, a więc odcinka Marszałkowskiej między 
Świętokrzyską a Alejami Jerozolimskimi. 

Inna dotkliwa luka w bibliografii dotyczy eseju Pięk-
ne dzielnice autorstwa Tadeusza S. Jaroszewskiego z tomu 
Sztuka lat trzydziestych, w którym to artykule znaleźć 
można smakowite opisy szokująco luksusowo i nowocze-
śnie zaprojektowanych wnętrz sklepów przy „parterowej 
Marszałkowskiej” w pierwszych latach powojennych. Nie-
zależnie od tego niedociągnięcia Autor bardzo przekonu-

Powojenna Marszałkowska – rybka z zamrażalnika
Jarosław	Zieliński
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jąco opisał atmosferę ulicy do 1949 r., głównie dzięki kry-
tycznej kwerendzie tekstów z „Życia Warszawy”. Dla mnie, 
jako badacza rozwoju przestrzennego i zabudowy stolicy, 
wyjątkowo interesujący jest rozdział, w którym opisano 
biurowce i domy mieszkalne wznoszone przy środkowym 
odcinku Marszałkowskiej w latach 1956-1970. Do tej po-
ry w żadnej publikacji nie poświęcono wiele uwagi temu 
zagadnieniu i nawet w popularnych atlasach Architektura 
w Warszawie pióra Marty Leśniakowskiej głucho na ten 
temat, choć nie brak tam informacji o obiektach wysta-
wionych przy innych fragmentach ulicy (np. MDM i ścia-
na wschodnia) lub po prostu w czasach wcześniejszych. 
Choćby z tego względu pozycje te zasługują na odnoto-
wanie w bibliografii. 

O niezwykle bogatej kolekcji neonów na Marszałkow-
skiej badacz wspomina jedynie mimochodem, nie zwra-
cając uwagi na walory artystyczne wielu z nich, a przecież 
i na ten temat dysponujemy specjalistyczną, niezauważoną 
przez Autora publikacją (J. Zieliński, I. Tarwacka, Neo-
ny – ulotny ornament warszawskiej nocy). Przy tej okazji 
warto zadumać się nad opinią Autora, w myśl której poza 
epoką stanu wojennego Marszałkowska była arterią nie-
zmiennie tętniącą życiem. Moim zdaniem to dość nietraf-
na obserwacja, bo była to jedynie karykatura życia ulicy 
przedwojennej, imitowana wzmożeniem ruchu kołowe-
go i obecnością tłumu spieszącego zazwyczaj do i z pracy, 
a nie kontemplującego uroki życia zdecydowanie nieprzy-
tulnej Marszałkowskiej. Pewną poprawę sytuacji przy-
niosły lata 70. wraz z otwarciem Domów Towarowych 
Centrum i pasażu Śródmiejskiego, który jednak odciągał 
publiczność z właściwego ciągu ulicznego Marszałkow-
skiej. Barwne neony zazwyczaj niczego nie reklamowały, 
oscylując tematycznie między informacją konkretną i lo-
kalizującą (np. Kawiarnia) a zupełnym nonsensem i pust-
ką przekazu (np. Zegarki radzieckie – precyzja, estetyka, 
trwałość). W świetle owych neonów można było wieczora-
mi dostrzec pustkę w sensie dosłownym, czyli kompletnie 

wymarłą ulicę, co dosadnie ukazał fotoreportaż w „Stoli-
cy” z roku 1964. Wyłamał się on z powszechnej prasowej 
mitologii „tętniących życiem ulic socjalistycznej stolicy”, 
wskazując, że powodem owej martwoty jest wczesna pora 
zamykania sklepów i lokali, brak oferty życia nocnego, po-
czucie zagrożenia i problemy z powrotem do domu rzadko 
kursującymi i wiecznie spóźnionymi autobusami.

Innym stereotypem, którego Autor padł ofiarą, jest 
przeświadczenie o ostrym kontraście między fasadami 
bloków przy placu Konstytucji a ich wnętrzami. Oczy-
wiście, kontrast był widoczny jak na dłoni, ale w znacznie 
mniejszym stopniu niż w przypadku innych sockamienic 
na MDM. Mieszkania przy placu Konstytucji uzyskały 
bowiem ponadnormatywne powierzchnie i staranne wy-
kończenie (np. dębowe parkiety) oraz nowoczesne wy-
posażenie techniczne (telefony, kompletnie wyposażone 
kuchnie itp.). 

Dziwi pewna dychotomia w konstrukcji dzieła, Bojar-
ski bowiem na końcowych stronach opracowania przepra-
sza czytelnika za osobiste, subiektywne wspomnienia scen 
ulicznych z kilku ostatnich dekad. W zestawieniu ze ską-
po dozowanymi, ale jednak stosowanymi przypisami źró-
dłowymi oraz skrajnie zawężoną bibliografią trudno roz-
strzygnąć, z czym mamy do czynienia – pies to czy wydra? 
Felieton czy opracowanie popularnonaukowe? Drobnych 
błędów i przeinaczeń nie ma potrzeby podkreślać, ponie-
waż nie są nadmiernie liczne i nie wpływają na wartość 
odbioru książki. Znakomita większość „konsumentów” 
łatwo uwierzy więc zapewnieniom kucharza, że podana 
na stół nieźle przyrządzona rybka jest dostarczona prosto 
z wody, choć w rzeczywistości była to woda w postaci lo-
du w zamrażarce. Kucharzowi może więc to ujść na sucho, 
ale zawsze istnieje możliwość, że do kuchni lokalu wkro-
czy Magda Gessler i zakrzyknie: „Sprawdzam!”. 

Artur Bojarski, Ulica Marszałkowska po 1945 roku, 
 Książka i Wiedza, Warszawa 2018

Muzeum Niepodległo-
ści wydało imponują-

cy, bogato ilustrowany tom 
poświęcony dziedzictwu 
Kresów Wschodnich. Jest to 
zbiór tekstów zaprezentowa-
nych podczas II Muzealnych 
Spotkań z Kresami, które od-
były się 23-24 maja 2017 r. 
Obszerna, starannie opraco-
wana publikacja składa się 
z czterech części poświęco-
nych artefaktom związanym 
ze wschodnim dziedzictwem 
Rzeczypospolitej – zbiorom 

grafiki, rysunku i malarstwa, fotografii, druków i rękopisów 
oraz obiektów etnograficznych. Na część piątą tomu składa-
ją się artykuły traktujące o wystawiennictwie, pracach kon-
serwatorskich przy zabytkach, działaniach badawczych oraz 
popularyzacji dziedzictwa Kresów. Wśród nazwisk autorów 
poszczególnych tekstów plejada uznanych badaczy – histo-
ryków sztuki, muzealników, konserwatorów, etnografów. 
Ważna pozycja – zarówno dla osób zawodowo zajmujących 
się przedmiotową tematyką, jak i pozostałych czytelników 
zainteresowanych dziedzictwem naszych dawnych wschod-
nich rubieży.

Dziedzictwo i pamięć Kresów wschodniej Rzeczypospolitej. II Muzealne 
Spotkania z Kresami, red. T. Skoczek,  

Muzeum Niepodległości, Warszawa 2017

Kresy pod lupą badaczy
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Piękne miejsce na pasiekę. Czy dlatego wybrał 
Pan Kopki nad Świdrem, że są położone w tym 
samym kierunku od Warszawy co Pana rodzinny 
Garwolin, ale też Dęblin, w którym ukończył 
Pan liceum?
Rzeczywiście, szukałem miejsca leżącego niedaleko 
Garwolina i w końcu trafiłem na Kopki, które znajdują 
się 33 km od Warszawy i 33 km od Garwolina, 
czyli dokładnie w połowie drogi. Wybór był jednak 
w pewnym sensie przypadkowy. Przyjechałem 
do mojego wówczas nowego znajomego, a dziś 
serdecznego przyjaciela i sąsiada, Jerzego Derfla, 
który działkę w Kopkach miał od lat. Zobaczyłem 
to miejsce i zachwyciłem się nim do tego stopnia, 
że na pierwsze wakacje z moją córką, która miała 
wtedy roczek, przyjechaliśmy do Młyna nad 
Świdrem. Niedługo później jedna z okolicznych 
mieszkanek zaoferowała mi możliwość kupienia 
tu ziemi i tak to się potoczyło. Ten zachwyt trwa, 
co znalazło wyraz w napisanej przeze mnie piosence 
zatytułowanej Widać czar na mnie rzucił ogrodowy 
chochoł (ze słowami Lidii Gierwiałło i muzyką Jerzego 
Derfla). Śpiewam ją w spektaklu Polne kwiatki. 
Kopki – moja mała ojczyzna, który zagrałem podczas 
Wianków w Józefowie. Autorem scenariusza jest Rafał 
Wojasiński (we współpracy z Lidią Gierwiałło i Joanną 
Noemi Zasadą), muzykę napisał Jurek Derfel.

Miejsce rzeczywiście piękne. Ale czy dobre także 
dla działalności pszczelarskiej?
Wymarzone! A dowiedziałem się tego z czasem, już po 
założeniu pasieki. Jest tu sporo sadów, całe mnóstwo 
miododajnych mirabelek i tarnin, w pobliżu duży 
las robinii, ok. 300 lip (policzyłem!), rośnie nawłoć. 
Mój najlepszy, jak mówią pszczelarze, „wziątek”, czyli 
pożytek pszczelarski, mam właśnie z nawłoci. Jest to 
chwast, który późnym latem zażółca wielkie połacie 
zaniedbanych pól. Wielu pszczelarzy nie zbiera miodu 
nawłociowego, ale Zosia Kucówna tak się nim zachwyciła, 
że ja zbieram go specjalnie z myślą o niej.

Aktor z pszczelarską pasją to wielka rzadkość.
Wydaje mi się, że był chyba kiedyś w Olsztynie 
jakiś kolega aktor i pszczelarz, ale nie mogę w tej 
chwili przypomnieć sobie jego nazwiska… W moim 
przypadku pszczelarstwo to rodzinna tradycja i pasja 
wyniesiona jeszcze z dzieciństwa. Pszczelarską pasją 
zaraził mnie mój tata Ludwik, któremu jako dziecko 
pomagałem w karmieniu pszczół, w czyszczeniu uli 
i w wielu innych pracach w pasiece. Z drugiej strony wuj 
mojej żony, ksiądz Jan Ornat, to pszczelarz właściwie 
profesjonalny – nauczył się pszczelarstwa w Laskach 
pod Warszawą – a przy tym mój guru we wszystkim, 
co pszczelarstwa dotyczy. Bardzo często proszę go o radę 
i pomoc. Tak więc pszczelarskie tradycje są obecne 
w mojej rodzinie, można powiedzieć, z obu stron.

Aktorzy z pasją

Ze Stanisławem Górką o pszczelarstwie, 
nauczaniu i prawidłowym mówieniu 
rozmawia Rafał Dajbor

Ta
dl

a

Czego	pszczoły	
mogą	nauczyć	
aktora
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Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że rozmawia 
z pszczołami. Co to tak naprawdę oznacza?
Wrócę tu do pańskiego pytania o połączenie aktora 
z pszczelarzem w jednej osobie. Mam pewną teorię – 
pszczelarstwo uczy odnajdowania w sobie spokoju, 
równowagi psychicznej, pewnego zbalansowania. 
To jest niezwykle bliskie tego, czego wymaga aktorstwo. 
Oczywiście, można zagrać jakąś rólkę w serialu, 
wpadając w nerwach na plan, ale prawdziwe aktorstwo 
jest możliwe tylko wtedy, kiedy instrument, którym 
posługuje się aktor, a więc jego ciało, emocje, umysł 
i wrażliwość, znajduje się w stanie balansu i równowagi. 
I ten stan ducha sprawdza się w pasiece. Rozmawianie 
z pszczołami to element uspokojenia się. Proszę mi 
wierzyć, że jeśli wejdę do pasieki rozdygotany – pszczoły 
to wyczują i zaczną atakować.

Kilka lat temu media alarmowały o masowym 
ginięciu pszczół. Dodawano do tego apokaliptyczne 
przewidywania, że wraz z wyginięciem pszczół – 
wyginie też ludzkość. Póki co ludzi wciąż przybywa, 
pszczoły także nie wyginęły… Co się wtedy 
wydarzyło?
Autorem słów, że dwa lata po śmierci ostatniej pszczoły 
umrze ostatni człowiek, jest Albert Einstein i moim 
zdaniem jest w nich dużo racji. Mechaniczna pszczoła, 
nad którą pracują naukowcy, nie jest w stanie zastąpić 

w pełni pszczół prawdziwych. Głęboko wierzę, że tylko 
naturalne pszczoły mogą zapylić wielkie połacie łąk 
i sadów. Rzeczywiście, kilka lat temu nastąpił dziwny 
kataklizm. Pszczoły wylatywały z uli, leciały na oślep 
przed siebie i znikały, ginęły gdzieś w szaleńczym locie. 
Sam straciłem przez to właściwie całą pasiekę. Musiałem 
kupić nowe pszczoły i zasiedlić je od nowa. To zjawisko 
już się nie powtórzyło. Naukowcy głowią się do dziś nad 
tym, co się wtedy stało. Mówi się o neuropestycydach, 
które mogły spowodować zniszczenia w mózgach pszczół 
i sprawić, że leciały przed siebie, aż straciły gdzieś życie.

„Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten 
ma smród” – rzecze ludowe porzekadło. Pan jest 
i pszczelarzem, i ojcem. Czy córka podziela Pana 
pasję?
Powiedzenie znane, ale w moim przypadku się nie 
sprawdza. Moja córka jest już dorosłą, piękną kobietą 
i jestem z niej dumny. Póki co deklaruje miłość do 
pszczół i regularnie bierze udział w miodobraniu, 
z tym że kiedy przychodzi czas miodobrania, to 
w pracę w pasiece zaangażowani są wszyscy – żona, 
córka, teściowa i ja, a czasami także i ksiądz Jan. Pasją 
pszczelarską nie udało mi się zarazić żadnego kolegi 
aktora, ale za to zainspirowałem kilku sąsiadów. W tym 
panią, której ojciec został pszczelarzem przy mojej 
pomocy, a która zafascynowała się pszczelarstwem 

Pasieka Stanisława Górki
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dopiero po jego śmierci. Nie chcę tu wygłaszać jakichś 
ponurych proroctw (śmiech). Kto wie, może moja córka 
także zarazi się pszczelarstwem i to jeszcze za mojego 
życia! Na razie bardzo mi pomaga i nawet zdawała 
egzamin z tłumaczenia na Georgikach Wergiliusza, 
gdzie jest mowa o pszczołach.

Od jakiegoś czasu panuje moda na zakładanie 
pasiek na dachach domów w centrach miast, 
także w Warszawie. Co Pan o tym sądzi?
Patrząc na panoramę Warszawy, widzimy wyraźnie, 
że jest ona miastem bardzo zielonym, pełno w niej 
akacji i lip. Pszczoły mają więc co zapylać. Pochwalam 
tego rodzaju działalność. Choć ja akurat lubię moją 
pasiekę, która znajduje się w dolinie Świdra, i ule stojące 
w brzeźniaku. Uwielbiam pracować w upalne dni, 
czując chłód płynący od brzóz i olch. I wiem, że moje 
pszczoły też lubią ten chłód i bliskość rzeki. Przy okazji 
opowiem anegdotę. Jeden z moich rojów nosi nazwę 
Orliki. Wzięło się to z takiej oto historii – któregoś dnia 
wracałem z zajęć z Akademii Teatralnej. Zobaczyłem 
zablokowaną ulicę Orlą i strażaków pracujących nad 
usunięciem roju pszczół, który tam odnaleziono. 
Podszedłem do strażaków i powiedziałem, że te pszczoły 
musiały wiedzieć, że mieszka w okolicy pszczelarz, 
i leciały do mnie. Rój siedział na boku jakiegoś sklepu. 
Strażacy mieli rojnicę, czyli specjalną skrzynię, do której 
strząsa się zrojone pszczoły. Jeśli w skrzyni znajdzie się 
królowa matka, to reszta pszczół w czasie około pół 
godziny sama wleci do skrzyni przez specjalny otwór. 
Tak też stało się w tym przypadku. Przywiozłem więc 
rojnicę do Kopek i obsadziłem te pszczoły w jednym 
z uli. Musiałem im tylko zmienić z czasem matkę.

Niemal od początku swojej aktorskiej kariery 
jest Pan także pedagogiem aktorstwa. Uczy Pan 
w warszawskiej Akademii Teatralnej.
Przypomniał Pan wcześniej pewne ludowe porzekadło. 
Mnie z kolei teraz przypomina się inne: „Obyś cudze 

dzieci uczył”. Nie wzięło się ono znikąd. Uczenie to 
bardzo trudny i skomplikowany proces. Zwłaszcza w tak 
delikatnej dziedzinie jak aktorstwo. W przyszłym roku 
minie 40 lat mojej pracy pedagogicznej. Z nauczaniem 
jest w moim przypadku podobnie jak z pszczelarstwem. 
Jest to i tradycja rodzinna (nauczycielkami były moja 
mama i ciotka), i jednocześnie moja pasja. Uczę dość 
szczególnej rzeczy, mianowicie impostacji głosu, czyli 
jego prawidłowego ustawienia i wydobywania podczas 
mówienia i śpiewania. Poświęciłem sporo czasu na 
wykształcenie właściwego sposobu efektywnego 
nauczania. Temu też służyło odbyte przeze mnie 
zaraz po zrobieniu doktoratu roczne stypendium 
kościuszkowskie w USA, gdzie obserwowałem 
i ćwiczyłem techniki wydobywania głosu 
w amerykańskich szkołach aktorskich, a także inne 
wyjazdy stypendialne. Tak stworzyłem swoją własną 
metodę nauczania impostacji głosu, opartą w znaczącym 
stopniu na metodach Jerzego Grotowskiego, którego 
osobiście nie poznałem, ale miałem styczność z jego 
uczniami i kontynuatorami jego metody. Polega 
ona na pracy z ciałem, nad jego rozluźnieniem, nad 
osiągnięciem w ciele tego właśnie stanu równowagi, 
o którym mówiłem w kontekście pszczelarstwa, a także 
na pracy nad prawidłowym oddechem i właściwym 
używaniem przepony oraz poszukiwaniem rezonatorów 
w całym organizmie.

Uczy Pan jednak nie tylko przyszłych aktorów. 
Proszę opowiedzieć, na czym polega Pana praca 
pedagogiczna poza Akademią Teatralną?
Prowadzę zajęcia w dwóch warszawskich bibliotekach: 
im. Jana Twardowskiego przy ulicy Skoczylasa 
oraz im. Zygmunta Jana Rumla przy Meissnera. 
Pracowałem także z nauczycielami, księżmi 
i adwokatami, czyli z ludźmi, którzy nie są aktorami, 
ale tak jak aktorzy wykonują zawód polegający na 
pracy głosem. Pracuję niekiedy z osobami, które mają 
wady i zaburzenia w wydobywaniu głosu. Zaczynam 
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wtedy zawsze od długiej rozmowy, ponieważ przy 
tego rodzaju problemach wielokrotnie okazuje się, 
że w grę nie wchodzą zaburzenia techniczne czy 
oddechowe, ale kwestie pewnych blokad psychicznych, 
polegające na wstydzie, zahamowaniach w kontakcie 
z drugim człowiekiem. Wspominałem o Grotowskim, 
o jego metodach poszukiwania rezonatorów, o pracy 
przepony. Tu chciałbym przytoczyć pewną historię, 
którą zawsze opowiadam czy to moim studentom 
z Akademii Teatralnej, czy uczestnikom zajęć 
w bibliotekach. Otóż mój przyjaciel, wybitny poeta, 
ksiądz Jan Twardowski, zapytał mnie kiedyś: „Słuchaj, 
Stasiu, jak ty myślisz – kto ma najlepszy głos?”. 
Zacząłem się zastanawiać i mówię: „Świetny głos 
miał młody Wojtyła, przecież pracował w Teatrze 
Rapsodycznym. Może Łomnicki, Zapasiewicz, 
Dmochowski…” – zacząłem wymieniać różnych 
aktorów. „Nie, nie, nie. Najlepszy głos ma krowa. 
Bo jak ona robi muuuu, to to jej idzie z głębi, 
aż z brzucha” – odpowiedział mi ksiądz Jan. Szybko 
zrozumiałem, że ujął on doskonale istotę tego, czym 
jest prawidłowe wydobywanie głosu. Proszę spojrzeć 
na szczekającego psa. On podczas szczekania nieraz 
aż cały podskakuje, bo głos idzie mu z przepony, ze 
środka. A my, niestety, bardzo często mówimy płytko, 
nie pracując oddechem ani przeponą, na samym gardle. 

Powiedział Pan kiedyś o sobie, że jest aktorem 
cenionym, ale nieznanym. Plebania i rola 
kościelnego Zbigniewa Sroki chyba zdecydowanie 
to odmieniły, czego dowód widziałem, jak mi się 
wydaje, na własne oczy…
Zgadza się. Ci młodzi ludzie, którzy widząc mnie idącego 
otworzyć panu bramę, zatrzymali się, by poprosić o 
autograf, rozpoznali we mnie aktora z Plebanii. Zdarzyło 
mi się zostać rozpoznanym w Nowym Jorku, podczas 
zwiedzania Strefy Zero, gdzie wówczas trwała budowa 
nowych gmachów World Trade Center. Jakiś Polak 
zawołał na mój widok: „Chyba mam fatamorganę, 
widzę babcię Józię i kościelnego z Plebanii” – bo szliśmy 
wówczas akurat we dwoje z Katarzyną Łaniewską. 
Rzeczywiście, udział w popularnym serialu uczynił 
ze mnie postać bardziej medialną. 

Zrealizował Pan monodram Colas Breugnon, 
śpiewa Pan piosenki i występuje w kameralnych 
przedstawieniach kabaretowych i poetyckich, 
na poznańskim festiwalu Verba Sacra czytał Pan List 
do Koryntian… Z czego wynika Pana upodobanie 
do małych form aktorskich? Czy to kwestia 
intymnego kontaktu z publicznością, którego nie są 
w stanie zapewnić ani kamera, ani wielka scena?
Wydawało mi się kiedyś, że monodram to coś zupełnie 
nie dla mnie. Ale życie pokazało, że się jednak nieco 
pomyliłem. Małe formy to teatr, w którym mogę 

spełniać moje artystyczne marzenia. Gdzież indziej 
mógłbym zrealizować przedstawienie o moim dziadku, 
który był podczas okupacji sołtysem, po czym „Biuro 
Podróży NKWD” zafundowało mu wycieczkę na 
Sybir, z której na szczęście udało mu się powrócić. 
Nie miałem oczywiście na celu zrobienia spektaklu 
martyrologicznego, chciałem po prostu opowiedzieć 
historię tego człowieka. Takie właśnie kameralne 
przedstawienia realizuję w ramach Towarzystwa 
Teatralnego „Pod Górkę”, w którym pracujemy 
z Moniką Świtaj, Wojtkiem Machnickim, Zbyszkiem 
Rymarzem i Jurkiem Derflem. Jeśli zamarzy mi się 
spektakl o pszczołach i pszczelarstwie – zrobię go. 
Biorę artystyczną odpowiedzialność za to, co gram, 
ale jednocześnie mogę grać to, co mnie żywo interesuje, 
bo – niestety – znaczna część tematów, które podejmuje 
współczesny teatr, nie interesuje mnie zupełnie. 
Nie chcę tego oglądać i nie chcę tego grać. Przy całym 
szacunku dla znakomitych kolegów, którzy w takich 
przedstawieniach biorą udział. Przeżywam właśnie 
cudowny moment mojego życia, w którym mogę robić 
to, co jest dla mnie naprawdę ważne. I robię to z pełnym 
rozmysłem.

Stanisław Górka przy pracy
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Zamieszczona w periodyku notatka miała lako-
niczny charakter. Tymczasem dotyczyła wyda-
rzeń, które swój finał znalazły w stołecznym są-
dzie okręgowym w 1933 r. Relacjonująca proces 

prasa informowała: „Tłumy bywalców wyścigowych wypeł-
niły salę sądu okręgowego, w której odbyć się miał pierw-
szy u nas proces o oszukańcze machinacje na torze wyści-
gowym!”. Z wypiekami na twarzy wysłuchiwano zeznań 
świadków i oskarżonych. Toczący się proces, bardzo w to 
wierzono, miał odkryć wszystkie „tajniki wewnętrzne” toru 
wyścigowego, a przede wszystkim – „tajemnice totalizatora”. 
Już kiedy ujawniono pierwsze fakty skandalu z październi-
ka 1932 r., stołeczne dzienniki opisywały go jako „brzydką, 
wręcz obrzydliwą”, względnie „ohydną aferę, którą powi-
nien zająć się sędzia śledczy!”. Szczegóły sprawy przedstawił 

stołecznej policji zastępca sekretarza Towarzystwa Zachęty 
do Hodowli Koni w Polsce Tadeusz Gaisler. Zaalarmowa-
ni śledczy oraz prokurator Wrzeszcz nie mieli wątpliwości, 
że 26 października 1932 r. na mokotowskim torze wyścigo-
wym doszło do przestępstwa. Należało tylko uporządkować 
fakty i ustalić długą listę zamieszanych w „przekręt” osób. 

Jego początki okrywa aura tajemnicy. Prawdopodobnie 
wszystko zaczęło się w zakładzie fryzjerskim Bolesław przy 
ul. Złotej 43, którego właścicielem był Bolesław Zganiacz. 
W sąsiedniej kamienicy – ul. Złota 45 – mieszkał jego sta-
ły klient, wspomniany wyżej Juliusz Ukraińczyk, którego 
prasa złośliwie określiła „rycerzem przemysłu”, on sam zaś 
przedstawiał się jako dziennikarz. Był – jak można przy-
puszczać – klasycznym „produktem” czasów wielkiego kry-
zysu. Takich jak on nazywano „niebieskimi ptakami”, czyli 

Pierwsza	głośna	
afera	dopingowa
Mateusz	Rodak
Listopadowy numer czasopisma „Hodowla i Wyścigi” z 1932 r. donosił: „wyrokiem 
Komisarzy [z Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni w Polsce – przyp. MR] został 
pozbawiony prawa zajmowania się wyścigami i przebywania na terenach T-wa p. Juliusz 
Ukraińczyk”. „Wygnany z raju wyścigowego” – jak pisano – został również chłopiec 
stajenny Stanisław Kłoszewski

Kibice zgromadzeni na torze wyścigów konnych na Polu Mokotowskim przed głównymi trybunami, 1936 r.

Warszawa szemrana
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zaangażowanymi w dziesiątki półlegalnych interesów nie-
strudzonymi naciągaczami i drobnymi oszustami, żyjącymi 
z ludzkiej naiwności, której w ówczesnej Polsce nie brako-
wało. W początku lat 30. podejmował podobno próby aran-
żowania na występy w Polsce zawodowych bokserów, któ-
rych sprowadzać miał z zagranicy. Interes prawdopodobnie 
nie wyszedł, Ukraińczyk przeniósł się do Wiednia, skąd, 
jak pisała stołeczna prasa, „w związku z szeregiem afer” mu-
siał salwować się ucieczką. Wrócił do Warszawy, w której 
rozpoczął karierę dziennikarską w magazynie „Wytworny 
Pan”. Przy czym wszystko wskazuje na to, że czasopismo 
o tym tytule w ogóle nie istniało. Jednocześnie dorabiać za-
czął jako manager stajni i w ten sposób trafił na tor wyści-
gowy. To być może tam poznał Jakuba Rakowera, zamoż-
nego żydowskiego przedsiębiorcę, byłego właściciela fabryki 
bielizny oraz zarządcę kilku warszawskich domów, a przy 
okazji także właściciela stajni koni wyścigowych. Niewy-
kluczone, że to właśnie tą stajnią zarządzał Ukraińczyk.

Panowie znajomość pogłębiali, spędzając wiele czasu 
na gościnnych fotelach zakładu fryzjerskiego Bolesław. 
Było to jedno z miejsc, w których spotykali się miłośni-
cy konnych gonitw. Towarzyszył im Jan Podgórski, inny 
warszawski „niebieski ptak”, rzekomy agent handlowy, ni-
gdzie niemeldowany reemigrant z USA. Przede wszystkim 
jednak, podobnie jak Rakower i Ukrańczyk, wielki admi-
rator wyścigów. Kluczowym tematem rozmów prowadzo-
nych w zakładzie było poszukiwanie okazji do pomnaża-
nia majątku. Panowie, wzorem wielu miłośników gonitw, 
„inwestowali”, grając na wyścigach. A że fortuna zmienną 
jest, nasi bohaterowie postanowili jej pomóc. Przygotowa-
li dwa alternatywne projekty, które niezależnie od siebie 
zamierzali zrealizować w ciągu jednego dnia wyścigowe-
go. Rozpoczęli od poszukiwania wspólników. 

Zanurzeni w środowisku osób skupionych wokół wyści-
gów, znali zarówno dżokejów, jak i chłopców stajennych 
oraz trenerów, ale przede wszystkim zasady obowiązujące 
w świecie gonitw. Wczesną jesienią 1932 r. Ukraińczyk 
i Podgórski rozpoczęli „urabianie” niespełna 25-letniego 
chłopca stajennego – Stanisława Kłoszewskiego. Zapro-
ponowali mu, aby przy okazji jednego z wyścigów podał 
wskazanemu przez nich koniowi środek dopingujący. Kło-
szewski, obawiając się ewentualnych konsekwencji, odmó-
wił. Ukraińczyk z Podgórskim nie poddawali się jednak 
i 26 października młody stajenny, po raz kolejny zapew-
niony przez oszustów, że podany środek będzie niewykry-
walny, w końcu zgodził się dokonać iniekcji Koncertowi, 
ogierowi, którego właścicielem był oczywiście Rakower.

Tuż przed drugą gonitwą tego dnia Podgórski wręczył 
Kłoszewskiemu strzykawkę i buteleczkę, w której, jak ze-
znał później stajenny, znajdować miał się „płyn koloru sła-
bej jodyny”. Z czasem okazało się, że był to niezidentyfi-
kowany alkaloid, prawdopodobnie heroina. W zamian za 
pomoc oszuści obiecali młodemu wspólnikowi, że postawią 
w jego imieniu 30 zł (inne źródła mówią o 50 zł) w kasie 

totalizatora. Kłoszewski miał w ten sposób zarobić blisko 
2 tys. zł (według innych źródeł Kłoszewskiemu obiecano 
800 zł z nagrody, która wynosić miała 1800 zł). Stajenny 
zaaplikował Koncertowi dostarczony przez wspólników 
środek – w szyję, pod grzywą – zrobił to jednak na tyle nie-
umiejętnie, że po kilku minutach koń zaczął toczyć pianę 
z pyska i rzucać się w boksie. Wezwany lekarz weterynarii, 
doktor Koskowski, stwierdziwszy obrzęk na szyi zwierzęcia, 
nakazał wycofanie konia z wyścigu oraz wykonanie bada-
nia krwi i śliny. Pierwszą część planu oszuści zmuszeni byli 
uznać za bezpowrotnie straconą.

Kolejnym ogierem ze stajni Rakowera, którego praw-
dopodobnie „uraczono” środkiem dopingującym, był 
koń o imieniu La Sausse. W toku późniejszego docho-
dzenia i procesu nie udało się jednak ostatecznie udowod-
nić, że środek taki rzeczywiście podano. Stosowne bada-
nia wykonano za późno. Niemniej świadkowie twierdzili, 
że La Sausse był nienaturalnie pobudzony i nie zachowy-
wał się normalnie. Podejrzewano, że ze względu na sta-
nowczą odmowę ze strony stajennych środek dopingujący 
podał sam właściciel konia. 

Rakower postanowił jednak wpłynąć na wynik biegu 
przy użyciu jeszcze innych środków. Porozumiał się z Bo-
lesławem Grudą – trenerem należących do niego koni – 
który, przekonany stosowną kwotą, zobowiązał się usta-
wić siódmą gonitwę, w której ścigać miał się La Sausse. 

Jakub Rakower

Prezentacja konia na torze wyścigowym, lata międzywojenne
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W ruch pójść musiały kolejne pieniądze. Przekupić trzeba 
było jeszcze co najmniej trzy osoby, w tym przede wszyst-
kim dżokejów Zygmunta Lewandowskiego i Władysława 
Gibka, którzy jechać mieli na konkurencyjnych koniach – 
Reelegu (Lewandowski) i typowanym do zwycięstwa 
Wigdorze (Gibek). Obydwaj obiecali poprowadzić wy-
ścig na tzw. zarżnięcie – tak, by ich konie w końcówce 
biegu nie miały już sił na walkę. Pieniądze Gruda obie-
cał również swojemu siostrzeńcowi Janowi, dosiadające-
mu La Sausse’a. Dżokej z początku miał oszczędzać siły 
La Sausse’a, który w odpowiednim momencie wyprzedzić 
powinien pozostałe, zmęczone już konie.

Lewandowski i Gibek spełnili obietnicę. Ich śladem po-
dążyli niczego nieświadomi dżokeje dosiadający dwóch 
pozostałych koni o imionach Cameleon i Jurna. Wyścig, 
ku zaskoczeniu wszystkich, wygrał La Sausse. Rakower, 
który w szeregu nielegalnych zakładów bookmacherskich 
postawił na własnego konia kilka tysięcy złotych, zaro-
bił w ten sposób ponad 25 tys. zł. Dodatkowo otrzymać 
miał nagrodę od Towarzystwa Zachęty do Hodowli Koni 
w Polsce w wysokości 1600 zł za zwycięstwo osiągnięte 
przez konia, którego był właścicielem. Triumf La Sausse’a, 
w który nikt przed gonitwą nie wierzył (za 10 zł postawio-
nych na La Sausse’a zarobić można było 225 zł!) wzbudził 
sensację na trybunach. Zrodził jednocześnie słuszne, jak 
się okazało, podejrzenia. Grupa właścicieli nielegalnych 
zakładów bookmacherskich udała się, niepomna skutków 
tego kroku, na policję, gdzie po uiszczeniu stosownych 
mandatów karnych za wykonywany przez siebie proce-
der, zwierzyła się ze swych podejrzeń. W tym samym cza-
sie zdawał już relację policji przedstawiciel Towarzystwa 
Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. W godzinach popo-
łudniowych na terenie wyścigów zjawili się śledczy. Roz-
poczęły się systematyczne przesłuchania zatrudnionych 
tam pracowników, w tym oczywiście stajennych i dżoke-
jów. Był to zaledwie początek śledztwa, które dopiero na 
przełomie stycznia i lutego 1933 r. zakończyło się sformu-
łowaniem oskarżenia wobec dziewięciu osób.

W pierwszej połowie 1933 r. w areszcie śledczym znaleźli 
się Rakower, Ukraińczyk, Podgórski, Zganiacz, Grudo-
wie, Kłoszewski, Lewandowski oraz Gibek. Trzej ostat-

ni z marszu przyznali się do winy. Z czasem zrobili to też 
Grudowie. W czasie procesu, który z przerwami trwał od 
24 października 1933 r. do 7 kwietnia 1934 r., cała piąt-
ka przekonywała, że nie byli świadomi grożących im kon-
sekwencji. Rakower, Ukraińczyk, Podgórski i Zganiacz 
konsekwentnie nie przyznawali się do winy. Szczególnie 
twardzi byli Rakower oraz Zganiacz, którzy do końca pro-
cesu twierdzili, że są niewinni. Dwaj pozostali z czasem 
zaczęli zeznawać, niemniej twierdzili, że Kłoszewskiemu 
wręczyli nie środek dopingujący, a… herbatę. Jednocześnie 
Podgórski przyznawał, czym wywołać miał salwę śmiechu 
na sali sądowej, że dostarczonym Rakowerowi środkiem 
dopingującymi były… czekoladki. Zrzucali przy tym od-
powiedzialność jeden na drugiego. Podgórski przekony-
wał, że zarzuconych mu czynów dokonać miał z zemsty 
na Ukraińczyku. Ten bowiem rzekomo odmawiał zwrotu 
udzielonej mu przez Podgórskiego pożyczki. Ukraińczyk, 
zaprzeczając w ten sposób złożonym w czasie śledztwa ze-
znaniom, już w trakcie procesu twierdził, że prowadził pry-
watne śledztwo, które miało dostarczyć dowodów na oszu-
kańcze praktyki stosowane na torze wyścigowym.

W toczącym się procesie, obok właściwego przedmio-
tu sprawy, którą były oszustwa z 26 października 1932 r., 
interesującą kwestią stawało się pytanie o to, czy był to 
pojedynczy incydent, czy może do sytuacji takich docho-
dziło wcześniej. Adwokaci oskarżonych starali się bowiem 
dowieść przed sądem, że intryga zawiązana przez znajo-

Bolesław Gruda Jan Gruda

Grupa kibiców z programami wyścigów konnych na Polu Mokotowskim, 1936 r.
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mych z zakładu fryzjerskiego Bolesław, nie była niczym 
wyjątkowym. Jednocześnie przedstawiciele Towarzystwa 
Zachęty do Hodowli Koni w Polsce twierdzili, że był to 
pierwszy tego typu przypadek. Dopytywani, przyznawa-
li jednak, że na temat dopingowania koni krążyły plot-
ki, choć sam prezes Towarzystwa, hr. Michał Komorow-
ski, kategorycznie temu zaprzeczał. Tymczasem adwokaci 
oskarżonych przekonywali, że dowodem na istnienie nie-
legalnych praktyk pozostawało masowe odbieranie licen-
cji managerom stadnin po każdym sezonie wyścigowym. 
Twierdzili, że Towarzystwo starało się te praktyki ukry-
wać. Również zeznania chłopców stajennych pozwalały 
przypuszczać, że takie sytuacje już się zdarzały. Przepyty-
wany Kłoszewski, od którego jeden z adwokatów chciał 
się dowiedzieć, jak często miały miejsce biegi na tzw. za-
rżnięcie, odpowiedział, że „dżokej jeździ tak, jak mu każe 
trener i właściciel”. Pojawiły się również informacje m.in. 
o elektrycznych maszynkach do rażenia koni prądem.

Wyrok ogłoszono 7 kwietnia 1934 r. Ostatecznie nie roz-
strzygnięto kwestii ewentualnych nielegalnych praktyk na 
torze wyścigów konnych – ze względu na to, że oskarżonym 
nie było Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce. 
Wydając wyrok, sąd odniósł się wyłącznie do przedmiotu 
sprawy. Z całej dziewiątki oskarżonych uniewinniony został 

Zganiacz, którego jedyną „winą” było udostępnienie lokalu 
organizatorom oszustwa. Najwyższy wyrok otrzymał Ra-
kower. Właściciela stadniny skazano na rok więzienia oraz 
5 tys. zł grzywny, a w razie niewypłacalności na trzy miesią-
ce więzienia. Ukraińczyk został skazany na dziewięć miesię-
cy więzienia. Podgórskiego, który w przypływie szczerości 
w ostatnim słowie przed ogłoszeniem wyroku przyznał się 
do winy, skazano na siedem miesięcy. Pozostali oskarżeni 
otrzymali wyroki w wysokości sześciu miesięcy więzienia. 
Wszyscy, z racji trwającego półtora roku śledztwa i procesu, 
w trakcie których przebywali w areszcie, po ogłoszeniu wy-
roków opuścili gmach sądu jako wolni ludzie. 

Czy wrócili na tor wyścigowy? Nie wiemy. Bardzo szyb-
ko natomiast na wokandę warszawskiego sądu okręgowe-
go trafiać zaczęły kolejne podobne sprawy. Koło fortuny 
musiało bowiem toczyć się dalej.

dr hab. Mateusz Rodak – pracuje w Instytucie Historii PAN, 
zainteresowania badawcze: margines społeczny II RP, historia 

przestępczości i więziennictwa

Źródła: międzywojenna prasa stołeczna i ogólnopolska (m.in. „ABC”, „Dziennik Wileński”, „Gazeta 

Polska”, „Polska Zbrojna”, „Kurier Warszawski”, „Nasz Przegląd”, „Robotnik”, „Dzień Dobry”, „Dobry 

Wieczór”, „Kurier Poznański”), akta komendy Policji Państwowej m.st. Warszawy znajdujące się 

w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy

REKLAMA

Stanisław Kłoszewski Jan Podgórski
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Port	
Czerniakowski

Z notatnika miastoluba

E.
 La

ng
e

maria Terlecka

Dla obecnych bywalców Portu Czerniakowskiego uroda 
tego miejsca to „oczywista oczywistość”: ładne przy-

stanie, przy pomostach kołyszą się łódki, woda czysta, są 
urządzenia do sportów wodnych, domki na wodzie, knajpki 
na wodzie i solidnie umocowane brzegi.

W latach 50. ubiegłego wieku brzegi cypla Czerniakow-
skiego utwardzono gruzem – piękne nie były. Port zalega-
ły potopione barki i żelastwo. Klub żeglarski Rejsy wyglą-
dał skromnie. Mój brat należał do tego 
klubu. Sam zbudował małą, dwuoso-
bową, płaskodenną łódź żeglarską ty-
pu Punt i zwodował ją w Rejsach. Mia-
łam swój udział w budowie żaglówki: 
coś podałam, coś przytrzymałam, 
wspomogłam budowniczego dobrym 
słowem, napoiłam herbatą z termosu. 
Pływałam na puncie. Byłam nastolat-
ką bez uprawnień żeglarskich, więc za-
wsze jako załoga od ciągnięcia szotów, 
robienia balastu.

W owych zgrzebnych latach 50. Wi-
sła roiła się od żaglówek, kajaków. Pły-
wało się w górę rzeki, potem rozbijało 
gdzieś biwak, czerpało wodę na herba-
tę wprost z Wisły – jakoś nigdy się nie 
zatruliśmy. W sobotę po południu kto 
miał na czym pływać, pędził na przy-
stań, wynurzał się z Portu Czerniakow-
skiego na szerokie wody rzeki i płynął, 
dokąd wiatr pozwolił. Niektórzy wy-
wozili łodzie na Mazury i sprowadzali je dopiero jesienią. 
Po sezonie sprzęt na ogół wymagał remontu, czyszczenia, 
dorabiania części, szlifowania drewnianego kadłuba, ma-
lowania i itd.

Przeżyłam na Wiśle, na omedze, wywrotkę. Zerwała 
się gwałtownie burza i uderzenie wiatru wywróciło łódź – 
zaryła masztem w dno, maszt się złamał, wszystko, co ru-
chome, porwała rzeka: worki z rzeczami, namiot, podło-
gi... Partnera i mnie uczepionych burty niósł nurt i znosił 
pod osadnik na Wiśle, który „skotłowałby” nas do reszty. 
Na ratunek przypłynęli milicjanci wodni. Mnie zabrali 

na motorówkę, towarzysza wyprawy uczepionego wraku 
doholowali do Portu Czerniakowskiego. Zostaliśmy tyl-
ko w kostiumach kąpielowych, zziębnięci. Na pogrucho-
tanej omedze ocalała... piersiówka, która zaklinowała się 
w skrzyni mieczowej. W takich okolicznościach przyrody 
uratowała nas od grypy i rozpaczy.

Życie „wymiksowało” mnie z Portu Czerniakowskiego 
na kilkadziesiąt lat, aliści w latach 90. syn powiedział mi, 

że Warszawskie Towarzystwo Wio-
ślarskie organizuje kursy pływania 
na łodziach wiosłowych typu ham-
burka. Poczułam zew rzeki. Zaczęło 
się mozolne ujarzmianie sprzętu – to 
szczególna technika pływania, trzeba 
opanować prace długimi wiosłami, 
nogami, które też pracują, a siedzisko 
„chodzi” na szynach. I jeszcze nauka 
dobijania do pomostu, żeby nie rozwa-
lić łodzi. Przez cały kurs „mordowali-
śmy” wody Portu Czerniakowskiego: 
w tę i z powrotem, w tę i z powrotem, 
a woda brudna, cuchnąca. Powoli 
w porcie zaczęły się zmiany, ktoś wy-
dobył z dna barkę i zrobił z niej dom 
mieszkalny. Kiedy zdaliśmy egzaminy 
praktyczne i teoretyczne, mogliśmy 
wreszcie bez instruktora wypływać 
na Wisłę i zobaczyć, jaka jest piękna – 
im bardziej w górę, tym piękniejsza, 

a miasto z tej perspektywy niezwykłe.
W latach 90. zbudowano „bramę” do portu – zamyka-

ną, kiedy do miasta zbliża się wielka woda. I zaczęły się 
w porcie wielkie porządki.

Pływanie zarzuciłam, kiedy zaczęły dokuczać mi stawy. 
Przerzuciłam się na rower, ale ilekroć jechałam wzdłuż 
rzeki albo widziałam ją z mostu, ogarniała mnie tęskno-
ta za wodą. Teraz, w czerwcu, odbyłam sentymentalną 
podróż do Portu Czerniakowskiego i nie poznałam go. 
„Zacumowałam” w knajpce, której ściany są szklane. Ko-
łysana lekkimi falami wody, wspominałam, jak to ongiś 
w porcie było.

Punt w budowie na przystani klubu Rejsy  
w Porcie Czerniakowskim, 1958 r.
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz
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I	tak	mi	już	zostanie…	

Pierwszy sierpnia. Wiadoma rocznica. Nie chcę wspomi-
nać, a wspominam. Z Powstaniem tak mam przez całe 

życie. To była taka trauma, że chciałem zapomnieć o wszyst-
kim, już, natychmiast, od pierwszej chwili, kiedy dotarło 
do mnie, że mam to definitywnie za sobą. Wymazywałem 
z pamięci starannie i z poświęceniem. Mimo że ogromnie 
ceniłem Wajdę, nie poszedłem na Kanał. Nie chciałem 
się też dowiedzieć niczego o „krowie”, której złowrogi ryk 
i niszczycielskie wybuchy sprawiały, że chyba nigdy w ży-
ciu nie bałem się niczego tak jak tych właśnie dźwięków. 
Ale przez dziesięciolecia nie wiedziałem, nie chciałem wie-
dzieć! Co to była za armata – czy mo-
że wyrzutnia – i dlaczego każda salwa 
musiała być poprzedzona sześcioma 
„nakręceniami”? Dziś ujmuję to w cu-
dzysłów, ale zawsze przecież uważałem, 
że to był jakiś gigantyczny mechanizm, 
który się nakręca podobnie jak sprężynę 
w staromodnym zegarku. Niby w mia-
rę wykształcony dorosły człowiek powi-
nien był wiedzieć, że Niemcy nie mogli-
by walczyć przy pomocy czegoś takiego, 
niemniej rozpaczliwa chęć niewspomi-
nania kazała mi pozostawać przez lata 
przy wyobrażeniach, które sobie przy-
swoiłem jako siedmiolatek. Oczywiście 
moja obrona przed wspomnieniami 
była bezskuteczna, bo można było unikać filmów o Po-
wstaniu, tekstów o Powstaniu, ale to, co się w czasie Po-
wstania przeżyło, wracało nieodmiennie przy każdym mi-
janym fragmencie miasta, który te przeżycia przypominał, 
i z tego po jakimś czasie zrobiło się coś w rodzaju obsesji. 
Stale podsycanej, bo do liceum jeździłem tramwajem, mi-
jając codziennie nasz ostatni adres powstaniowy, Koszy-
kowa przy rogu Marszałkowskiej, właśnie rozbierany pod 
budowę MDM, będący jednocześnie miejscem wymarszu 
na Dworzec Zachodni, a stamtąd do obozu w Pruszkowie, 
następnego dnia po kapitulacji. Wracałem zaś po lekcjach 
trolejbusem numer 54 Kruczą i nie umiałem nie spojrzeć 
w głąb Wspólnej w kierunku placu Trzech Krzyży, gdzie we 
wrześniu 1944 r. wszystko waliło się i paliło, a nam udało 

się przeżyć i dobrnąć jakoś do tej Koszykowej. Dodatkowo, 
przedziwny przypadek sprawił, że w latach 60. spółdzielnia 
mieszkaniowa przyznała mi mieszkanie w bloku na Powi-
ślu tuż obok miejsca, gdzie przy Czerniakowskiej stała ka-
mienica, w której spędziłem pierwszych pięć tygodni Po-
wstania. No i co tylko wychodziłem na miasto, musiałem 
pomyśleć sobie przynajmniej raz: „O, tu, na Książęcej, do 
nas strzelali z budynku YMCA” albo: „W ten róg na Okrąg 
wjechał goliat”. 

Ostatnio wpadłem na pewien sposób ograniczania na-
tręctwa wspomnień. Powtarzam sobie z naciskiem: „Pa-

miętasz niedokładnie!” i jako dowód 
przywołuję te przypadki, w których ja-
kieś moje powstaniowe wspomnienie 
okazywało się nieścisłe. Na przykład 
ten ostrzał z YMCA. Po latach zerwa-
łem z dziecinnym unikaniem wszel-
kiej wiedzy o Powstaniu, obejrzałem 
i przeczytałem to i owo. I w pewnej 
chwili natrafiłem na fragment histo-
rii Powstania, z którego wynikało, 
że w dniu, w którym uciekaliśmy z Po-
wiśla do Śródmieścia, YMCA z całą 
pewnością była w rękach powstań-
ców. Więc nie z YMCA. Jeszcze go-
rzej mi się trafiło z Koszykową. Byłem 
pewien, że pamiętam, iż w spokojniej-

sze dni przedkapitulacyjne spacerowałem swobodnie po 
Koszykowej aż do Mokotowskiej i nie było tam barykady. 
Wydaje mi się, że pamiętam nawet, które okna na par-
terze stojącej do dziś przedwojennej kamienicy były za-
wsze pootwierane. Tymczasem nic podobnego, bo tam 
właśnie stała barykada. Duża! Mam ją na zdjęciu, które 
swego czasu opublikował nieoceniony Jarosław Zieliński. 
Więc niedokładnie pamiętam i to mnie powinno znie-
chęcić do wspominania. Zniechęca, owszem, ale odruchy 
są silniejsze. Wspominam. Codziennie. A zaczyna się za-
raz po wyjściu z domu, bo mieszkam wciąż w tej samej 
okolicy, na Górnym Czerniakowie (niektórzy mówią na 
to Solec), tym razem 200 m od tej kamienicy nadgryzionej 
przez goliata. Więc tak mi już pewnie zostanie.
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Mowa z Grochowa

Za	kółkiem
Przemysław Śmiech
Wyszłem onegdaj na Grochoskie ulice w celu złapania 
taryfy na Targówek, gdzie ma zaszczyt zamieszkiwać 
rodzony mój szwagroszczak. Mnieliśmy obchodzić 
uroczyste obchody okrągłej dwudziestej siódmej rocznicy 
jego wyjścia do cywila. Mniałem wielkie szczęście, gdyż 
ponieważ zobaczyłem zwrokiem sąsiada z klatki obok, 
pana Edwarda Trąbkę. Pan Edward jeździ od lat na taryfie 
marki Polonez. Pomachałem, pan Edward zatrzymał 
swego pogromce asfaltu.
– Szaconek. Wsiadaj pan.
Ruszyliśmy.
– Targówek? Do szwagroszczaka?
– Owszem, czemu nie.
– Duża uroczystość?
– Krameralna. Familijna.
Tu pan Edward się zamyślił.
– Rodzina... Nie ma jak rodzina. Kiedyś, proszę pana, to 
były rodziny… Teraz wszystko siedzi z kinolem w nosbuku 
czy innem taplecie, a gdzie życie rodzinne, się pytam?
– Nie ma, panie Edwardzie czcigodny, znika jak kamfora.
– Otóż. Nawet małoletnie dzieci krugom przed ekranem 
siedzą, inaczej nie zasną. A ja na przykład, jak byłem 
przedszkolnem gzymsikiem, kładłem się do łóżeczka, 
babcia mnie nakrywała kołderką, zapalała nocne lampkie 
i mówiła... Ożeż ty ciapciaku w dyferencjał szarpany! 
Ty wale korbowy! Po miedzy możesz tak jeździć, a nie 
po aliganckiej ulicy! Wczoraj się taki przeflancował do 
Warszawy z mazowieckich piasków, a dziś już mistrza 
kierownicy odstawia! Brykie kupił na jarmarku w Kozich 
Dupkach i formułe jeden struga! Auto – nie huśtawka, 
szosa – nie karuzela! Strączku łuskany! Krowi ogonie 
ty! Nie podoba się coś? Jak zaraz wyjde, jak ci francuzem 
wytne fest po czole, to zaraz sie farbą zalejesz! Jeronia losu 
chodząca! Hrabia Monte Krosto szemrany!!! Przepraszam 
za pardon, ale o mało mnie nie zarysował klaroserii, 
a z monetą ostatnio u mnie krewa, sie można zdenerwować?
– Sie można!
Pan Edward westchnął i kontynuował dalej.
– O czym to ja?
– Babcia, panie Edwardzie.
– Babcia?
– Babcia. Lampka. Kołderka. 
– Aha. I rozumiesz pan, nakrywała mnie kołderką, 
głaskała po blond loczkach i mówiła... Co jest, jak pragne 
zakwitnąć?
Tem razem panu Edwardowi przerwał donośny klakson. 
W aucie obok siedziała jakaś kobieta pci damskiej. 
Ona właśnie wtryniła mu się niegrzecznie w dawnych 
wspomnień czar. Pan Edward chwycił korbkie, opuścił 
szybkie i wygłosił preore w ten deseń:
– I o co ten raban marmuzelo ze sznapselize? 

Na warsiaskiego szoferaka 
trąbisz? Jak tak chcesz 
trąbić, to do mniasta 
Krakowa jedź, szantrapo, hejnał z wieży mariackiej 
wykonaj dla ludności! Niech na Wawelu usłyszą! 
Kojarzysz Wawel, lafiryndo? Smoka wawelskiego? 
Podobny do ciebie, prymadonno w karburator kopana, 
z tem że siarką podjeżdża, a nie cebulą jak ty! Za rondel 
się złap, parzygnacie, a nie za kierownik! Marchewkie 
skrobać, kartofelki solić, a nie na klaksonie przygrywać 
spokojnem obywatelom! Masz paniusia szczęście, 
że jestem dżemtelmen szacunek umiejący  
do kobiety, bo by była duża nieprzyjemność!
Ruszyliśmy w dalsze podróż, wierny polonez dostojnie 
łykał kilometry, a pan Edward wrócił się do babci.
– I rozumisz pan, za oknem łysy świeci, w pokoiku 
na stoliku lampuchna, babcia okulary na nosie poprawia..., 
prawda..., babcia...
Pan Edward stanął przed przejściem z powodu dlatego,  
że pewien starszy facet zamiarował udać się na drugie 
strone. Kikował w lewo, w prawo, zrobił krok do przodu, 
krok do tyłu, wreszcie pana Edwarda nerwy opuścili:
– Panie, a pan co?! Sztuczna inteligencja?! Zebry pan nie 
widziałeś?! Boisz się pan, że pana ugryzie?! Albo kopnie?! 
Rusz pan te swoje schaby i zjeżdżaj pan stąd, bo mamy 
ważne sprawe rodzinne! Co?! Gliny wezwiesz?! Ja ci 
wezwe, łachmyto, dziadu kalwaryjski! Grzecznie prosze: 
stul jadaczkie, chechłaku, i szoruj stąd, bo jak ci zaraz 
żebra zmacam, kapcanie literalny, to będziesz pan fatalnie 
przegranem! I nie bądź pan taki gębaty, bo fechtunek na 
klawiaturze uskutecznie! 
Pojechaliśmy dalej, ale już za chwilunie pan Edward 
z piskiem opon zahamował, żeby nie wtarabanić 
się w gablote przed nami. Tym razem ja też się 
zdenerwowałem, więc wysiedliśmy obaj, tamten kierowca 
też wysiadł i już mniało dojść do pożałowania godnych 
wypadków, gdy oto przed oczami ujrzeliśmy cudne 
dziewczyne.  
Staliśmy cicho, gapiliśmy się na nią jak gawrony, a ona 
szła. Wolno przechodziła przez jezdnie, strzeliła w nas 
oczkami niebieskiemi jak lazur wiślanych fal, poprawiła 
blond warkocz takiem ruchem, że nasze twarde męskie 
serca, które już niejedno widziały i z niejednego pieca 
chleb jadły, zadrżały jak mały zajączek, co właśnie 
zobaczył słodkie marchewkie, a kiedy się uśmiechnęła, 
w naszych siwych makówkach roztwarły się niebiosa 
i chór aniołów zaśpiewał alleluja!
Zniknęła. Popatrzyliśmy na siebie, westchnęliśmy... 
A potem do bryki i fru. Jechaliśmy w ciszy.
– Panie Edwardzie? I co z tą babcią?
– Babcią? Babcię dokończę, jak będziesz pan wracał.
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Największą atrakcją tegorocznej, czwartej już 
edycji festiwalu Otwarta Ząbkowska było, jak 
dotąd, wspólne sadzenie drzew i krzewów, nie-
stety, w donicach, a największym rozczarowa-

niem – brak tradycyjnych już lampionów nad ulicą. W za-
mian mają być powieszone lampy, jednak w połowie lipca 
jeszcze ich nie było. 

Ulica Ząbkowska została w tym roku po raz pierwszy 
wyłączona z ruchu samochodowego na cały okres wakacji: 
od 30 czerwca do 2 września. Wzburzyło to użytkowni-
ków dróg nie tylko z Pragi, ale i przejeżdżających tran-
zytem, którzy mają do dyspozycji nowo oddany odcinek 
ulicy Kijowskiej z buspasem. Tak więc festiwal Otwarta 
Ząbkowska nie jest imprezą stricte kulturalną – to rów-
nocześnie badanie kształtowania się ruchu drogowego 
w przypadku wydzielenia z ruchu tranzytowego „Praskie-
go Starego Miasta”. 

Od 2016 r. festiwalem Otwarta Ząbkowska zarządza 
Teatr Powszechny, a finansowany jest z miejskich dotacji.  
Organizatorzy Otwartej Ząbkowskiej wsłuchali się w gło-
sy mieszkańców i odbiorców festiwalu i w tym roku mo-
delują program zgodnie z ich sugestiami. Zrezygnowano 
z głośnych wydarzeń muzycznych na rzecz kameralnych 
koncertów, w godzinach, w których nie będą zakłocać one 
spokoju mieszkańcom Ząbkowskiej. Do ciekawszych za-
liczyć można Silent Sydney – odbierany przez widownię 
na słuchawkach – oraz Beltaine Improved. Przeglądając 
program tegorocznej Otwartej Ząbkowskiej, zauważyć 
możemy wyraźnie zarysowane trendy – imprezy dla ca-
łych rodzin, dużo warsztatów i happeningów artystycz-
nych dla dzieci, nurt ekologiczny (warsztaty robienia za-
bawek ukraińskich czy kongijskich, warsztaty kulinarne, 
stolarskie i inne), stałą już obecność bukinistów, kone-
serów i sprzedawców winyli. Warto podkreślić, że teren  

festiwalu jest rozumiany coraz szerzej – część wy-
darzeń odbywa się bowiem na bazarze Różyckiego, 
w Muzeum Warszawskiej Pragi, na sąsiednich uli-
cach, jak koncerty muzyki kameralnej w Galerii 81 
Stopni przy ul. Kłopotowskiego 38. Dodając wyda-
rzenia towarzyszące w Centrum Kreatywności, ko-
lejną wystawę rzeźb Zofii Kubickiej czy spacery te-
matyczne po Pradze – zwiedzanie Pragi może zająć 
większą część wakacji i przejąć sporą część turystów 
z lewego brzegu. 

Z ciekawszych wydarzeń, które już się odby-
ły, należy wspomnieć koncert Katarzyny Karpo-
wicz na japońskim instrumencie konto, weekend 
rzemieślników i wielką paradę kundelków oraz 
zbiórkę na rzecz zwierząt w schroniskach. A co 
jeszcze przed nami? Już 4 sierpnia, w godz. 13- 
-15) odbędzie się Muzyczny Spacer po Pradze. Popro-
wadzi go zespół Dobranotch z Petersburga, który łączy 
inspiracje z bałkańskich, klezmerskich i wschodnich 
melodii oraz pierwsze szlagiery z czasów rozkwitu ro-
syjskich orkiestr dętych. 
Dokładny program festiwalu: otwartazabkowska.pl.

Zamknięta	/	Otwarta	Ząbkowska
Beata	Bielińska-Jacewicz
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Zwierzę w mieście

Ożeż,	to	nie	orzech!
Arkadiusz	Szaraniec

Urszula Frydrych, kronikarka życia „Dzikich Ła-
zienek”: – Dwukrotnie widziałam z bliska, jak 
wiewiórka przenosi swoje małe. Trzeba znać 
ich obyczaje, aby to w ogóle zauważyć. Raz zo-

baczyłam, że Ruda (tak je nazywam) szybko biegnie i niesie 
w pyszczku zadziwiająco duży orzech. Ale zaraz, dlaczego 
tak ją zażarcie goni wrona siwa? Zwykle te cwane ptaszyska 
czekają, aż wiewiórka zakopie otrzymany od ludzi orzech, 
a potem spokojnie podchodzą i wygrzebują go ze spiżarni. 
Dlaczego teraz jest inaczej? Patrzę – ożeż, to nie orzech, tyl-
ko mała, jeszcze goła i ślepa wiewiórka! Matka zaniepokoiła 
się, bo w pobliżu robotnicy przycinali drzewa i przeniosła 
całą trójkę osesków w nowe, bezpieczne miejsce. Wyszło na 
to, że wiewiórki nie umieją liczyć, bo ta udała się jeszcze po 
raz czwarty do starej dziupli i wróciła „na pusto”. A może 
tylko chciała „wyłączyć światło”? Ostatnio obserwowana 
przeze mnie Operacja „Przenosiny” miała zupełnie inne, 
o wiele bardziej skomplikowane i dramatyczne okoliczno-
ści. Młode puszczyki właśnie opuściły dziuplę i darły dzio-
by, domagając się jedzenia od rodziców. Ruda była coraz 
bardziej niespokojna, bo jej dziupla była w pobliżu miejsca 
akcji. Młode puszczyki darły się wniebogłosy, stare polo-
wały na co się tylko dało, aby je wykarmić, a z kolei wrony 
zaczęły się interesować młodziakami, jako czymś przydat-
nym do jedzenia – i atakowały je raz za razem. Tego było już 
za wiele dla Rudej, zaczęła przeprowadzkę. Upatrzyła sobie 
nową kryjówkę, niestety, dość oddaloną od poprzedniej, a 
maluchy były już spore, i matka musiała odpoczywać po 
każdym transporcie. Pokonywała za każdym razem spory 
dystans, a przy tym szeroką alejkę, na której pojawiali się 
coraz to liczniejsi spacerowicze. 
Obserwowałam, jak Ruda się 
miota, z każdą chwilą coraz bar-
dziej zdenerwowana i skrajnie 
zmęczona. W końcu poprosiłam 
przechodzących ludzi, w tym ro-
dziców z małymi dziećmi, aby za-
czekali dłuższą chwilę i dali wie-
wiórce trochę spokoju. Wszyscy 
zareagowali po prostu wspania-
le. Stali i obserwowali z zapartym 
tchem, co się działo. Najbardziej 
mnie ujęła młoda mama, która 
powiedziała, że w pełni rozumie 
wiewiórkę, a docenia, że sama 
nie musi swoich dzieci przenosić 
w pyszczku.

Wrony siwe też nie mają 
lekko. Ich małe dość wcześnie 
opuszczają gniazda i kryją się 

w okolicy, gdzie się tylko da – niekiedy w gęstych zaro-
ślach, a czasem też pod autami. Tę strategię przetrwania 
stosuje wiele gatunków ptaków. Stałe gniazdo łatwo na-
mierzyć, natomiast maluch-podlot, który nie umie jeszcze 
fruwać, ale często już nieźle biega, podskakuje i podlatuje 
(z każdym dniem coraz sprawniej), często zmienia miejsce 
kryjówki. Niełatwo go namierzyć, bo umie się schować 
i przyczaić, trwać bez ruchu i nie odzywać się „niepytany”, 
a ujawnić tylko na wyraźny zew mamy i taty. Rodzice zwy-
kle dobrze wiedzą, gdzie go szukać, aby nakarmić, bo za-
wsze czuwają gdzieś w pobliżu. W razie potrzeby potrafią 
go też bronić, ile tylko sił w skrzydłach, dziobach i skołata-
nych niepokojem sercach. No, cóż – czasem mało kumaty 
dwunogi miejski ssak nie rozumie głośnego, ostrzegawcze-
go krakania wrony siwej i po dłuższej perswazji w końcu 
zarobi skrzydłem albo i dziobem po głowie. Inne, o wiele 
mniejsze i łagodniejsze ptaki, jak kosy, drozdy czy wróble, 
nie mają tych rozmiarów ani też siły i zwłaszcza desperacji, 
aby postraszyć i przegonić człowieka lub jego psa. Zlitujmy 
się więc – jeśli młody ptak, taki z żółtymi „zajadami” przy 
dziobie, siedzi „porzucony” na ziemi, ale wygląda na zdro-
wego, a gdzieś w pobliżu rozlega się pełne niepokoju fur-
kotanie, czyczykanie i skrzeczenie – zostawmy go w spo-
koju! TO PODLOT. Nie ma sensu go zabierać (czemu się 
przypatrują zrozpaczeni rodzice), zanosić do Ptasiego Azy-
lu, gdzie już karmią setki takich „uratowanych ptaszków, 
które wypadły z gniazdka”. Czasem cała ludzka rodzina 
robi istne polowanie z nagonką, aby w końcu złowić ptaka, 
który wcale nie potrzebuje takiej pomocy. Podlot podje, 
podrośnie – i poleci w swoją drogę.
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W 1948 roku [nr 31]
STOLICA na Narbutta

Brakuje kin w Warszawie – dono-
siła sierpniowa STOLICA. Długie 
ogonki przed nielicznymi kinoteatrami 
w Warszawie świadczą, jak wielki jest 
stale głód tej rozrywki. Przedsiębior-
stwo państwowe Film Polski postano-
wiło jeszcze w 1948 r. wybudować ko-
lejnych sześć sal kinowych w różnych 
dzielnicach miasta. Do budowy przy-
stąpiono już na Mokotowie, na skwer-
ku przy ulicy Narbutta. Robota idzie 
tu co prawda w tempie, do jakiego za-
czynamy się już w Warszawie przyzwy-
czajać, bo trzy tygodnie trwa zwożenie 
desek, pali na ogrodzenie, cegieł. Jednak 
mimo tych trudności wszystko wskazu-
je na to, że już za kilka miesięcy miesz-
kańcy dzielnicy będą mieli swoje pierw-
sze kino. Autorem projektu budynku 
był inż. arch. M. Piprek. Kino przy 
Narbutta, pomyślane jako parterowy 
pawilon ogrodowy o kształcie prosto-
kąta z wejściem w kształcie rotundy, 
miało stanowić element dekoracyjny 
skwerku. Oświetlenie nowoczesne, 
klimatyzacja bezszmerowa, a fotele 
wygodne. Koszt budowy tego obiektu 
obliczono na 38 mln ówczesnych zło-
tych, które wyłożyć miał Film Polski. 
Tygodnik STOLICA ogłosił konkurs 
na nazwę kina. 

W 1958 roku [nr 31]
14. rocznica

Czternaście lat temu rzucono w War-
szawie iskrę na prochy. Tak  STOLICA 
wspominała kolejną rocznicę Powsta-
nia Warszawskiego w sierpniowym nu-
merze z 1958 r. Podkreślano, że choć 
decyzja o wybuchu Powstania, a także 
przyczyny jej podjęcia, były na wskroś 
polityczne, to pamiętać powinniśmy 
przede wszystkim o wielkiej tragedii, 
jaka się wtedy rozegrała. Jednej z naj-
większych w dziejach naszego pań-
stwa. Mimo to prochy – skoro użyliśmy 
już takiego porównania – były przy-
gotowane na przyjęcie wyzwalającego 
pioruna. Czekały przecież nań chci-

wie od pierwszych dni klęski wrześnio-
wej i przez każdą koszmarną noc oku-
pacji. Na zdjęciach możemy zobaczyć 
płonącą Warszawę, Zamek Królewski 
i uliczki staromiejskie zasypane gruza-
mi zbombardowanych kamienic. Na 
kolejnych fotografiach widać żołnierzy 
z kompanii sztabowej warszawskiego 
obszaru AK i zwykłych mieszkańców 
stolicy próbujących odnaleźć się w tych 
tragicznych chwilach. 

W 1968 roku [nr 28]
Włodzimierz Majakowski 

w Warszawie
Z okazji 75. rocznicy urodzin try-

buna radzieckiej poezji, rewolucyjnego 
twórcy i nowatora w dziedzinie satyry 
STOLICA w 28. numerze wspomi-
na jego wizytę w Warszawie w 1921 r. 
Okazuje się, że piewca bolszewickiej 
Rosji miał duże kłopoty z otrzyma-
niem polskiej przepustki. W staraniach 
o otrzymanie wizy pomagał Blokowi – 
grupie pisarzy polskiej lewicy – Stani-
sław Baliński, pełniący wówczas obo-
wiązki sekretarza ambasady polskiej 
w Moskwie. To on wręczył Majakow-
skiemu polski przekład jego Obłoku 
w spodniach. Estetyczna edycja nie wy-
wołała jednak w poecie entuzjazmu, co 
uraziło naszego wielkiego poetę, auto-
ra przekładu, Juliana Tuwima. Dopie-
ro starania innego twórcy, Mieczysła-
wa Szczuki, sprawiły, że Majakowski 
wizę otrzymał, ale mógł się zatrzymać 
w Warszawie tylko na 10 dni. Poeta za-
mieszkał w hotelu Bristol, na trzecim 
piętrze, w pokoju 302. Podczas pobytu 
spotkał się z zarządem Polskiego Klu-
bu Literackiego, a także udzielił wy-
wiadu, w którym powiedział, że wra-
żenia odniesione w Warszawie są miłe. 

W 1978 roku [nr 29]
Lektyki i fiakry w Warszawie
Upłynęło już 200 lat od podjęcia 

pierwszych przedsięwzięć mających 
miastu zapewnić sprawną komunika-
cję przez wprowadzenie lektyk i fiakrów 

i uporządkowanie zasad wynajmu ka-
ret – pisze w 29. numerze STOLICY 
Grażyna Bałtruszajtys. Fiakry to czte-
rokołowe pojazdy wynajmowane na 
godziny lub dni. Na ulicach Warszawy 
pojawiły się w maju 1777 r. Pozwolenie 
na ich posiadanie uzyskał od marszał-
ka Lubomirskiego bliżej nieznany pan 
Klavier. Zalecono mu ostrożną jazdę 
ulicami oraz wnoszenie miesięcznej 
opłaty do Kasy Brukowej Warszawy. 
W tym samym roku Chevalier d’Ossu-
dy i Charles Henri de Clair otrzymali 
pozwolenie na prowadzenie przedsię-
biorstwa lektyk. Było ich 50, każda 
zaopatrzona była w numer i dwie la-
tarnie, a tragarze, zwani drążnikami, 
mieli być umundurowani. Jeden kurs 
kosztował złotówkę lub 15 groszy za 
godzinę użytkowania za dnia. Można 
było wykupić abonament miesięczny 
za 90 zł. Lektyki, w przeciwieństwie 
do fiakrów, nie cieszyły się jednak po-
wodzeniem i po dwóch latach przed-
sięwzięcie upadło. 

STOLICA PISAŁA W LIPCU I SIERPNIU
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Warszawa na starej fotografii

Ulica Stara nie należy do tych za-
ułków, którymi interesowali się 

pisarze varsavianiści, ale niejeden raz 
przyciągała uwagę artystów malarzy 
i fotografików. Jej niezwykłość polega 
na tym, że po kilku stuleciach egzysten-
cji przestała istnieć, po czym odrodziła 
się i trwa do dziś. Kiedy lokowano No-
we Miasto, w 1408 r., w rejonie obec-
nej Starej wytyczono dwie ulice. Jedna 
z nich biegła od rynku po zboczu skarpy 
ku Rybakom i Wiśle, nosząc miano uli-
cy Tkaczy, a później Dominikańskiej; 
druga zaś była do niej prostopadła, cią-
gnąc się ku Mostowej jako Tylna lub Za-
tylna i była jedynie gospodarczym do-
jazdem na tyły posesji przy ulicy Freta. 
Obecny zakręt Starej to ślad dawnego 
skrzyżowania obu tych uliczek. Około 
1680 r. świeżo uszlachceni małżonko-
wie Kotowscy poszerzyli grunty wokół 
swego pałacu kosztem zachodniego od-
cinka Dominikańskiej i północnego – 
Zatylnej. Wkrótce posiadłość przejęły 
siostry sakramentki. Południowy odci-
nek pierwszej z wymienionych ulic oca-
lał i w 1701 r. uzyskał nazwę Stara, ale 
był już tylko zaułkiem na obu końcach 
ślepo uciętym, zatarasowanym od stro-
ny Mostowej dwiema posesjami, a od 
strony przeciwnej zabudową gospodar-
czą sakramentek. Doskonale widać te 
drewniane budynki na planie Pierre’a 
Ricauda de Tirregaille’a z 1762 r. Wyni-
ka z niego, że na ulicę Starą można było 
się dostać tylko dróżką biegnącą po zbo-
czu skarpy od strony Powiśla. W ówcze-
snej sytuacji własnościowej była to więc 
jedynie uliczka obsługująca gospodar-

cze zaplecze klasztoru dominikanów. 
Plan Raucha z 1796 r. ukazuje już 

zgoła inne ukształtowanie ulicy, do 
której dołączono odblokowaną, przy-
rynkową część Dominikańskiej, two-
rząc znany nam i dziś bieg Starej. Roz-
szerzała się ona znacznie na wprost 
klasztoru dominikanów, ale zaraz 
potem urywała, przechodząc w krętą 
i wąską ścieżkę na zapleczu kamienic 
przy Mostowej. Na początku XIX w. 
dominikanie przekształcili tę dróż-
kę w nowy, ukośnie odchylony odci-
nek, który wyprowadzał ruch na Mo-
stową poprzez bramę kamienicy przy 
ul. Mostowej 16, cudem zachowanej 
do naszych czasów. Dominikanie zo-
stali usunięci z klasztoru przez władze 
carskie w 1864 r., a gmachy przejęło 
Warszawskie Towarzystwo Dobro-
czynności, które od 1871 r. aż do Po-
wstania Warszawskiego prowadziło 
tu Zakład Sierot Chłopców. Główny 
gmach poklasztorny widać w głębi 
ulicy na zdjęciu wykonanym w 1916 r. 
Naprzeciw niego, pod numerami 4 i 2, 
wznoszą się dwa piętrowe budynki. 
Starszy z nich (nr 2) został ukończony 
w 1889 r. i przeniosła się doń szwalnia 
dla biednych dziewcząt, funkcjonu-
jąca wcześniej przy sierocińcu. Dom 
nr 4 to efekt rozbudowy poprzednie-
go w pierwszych latach XX w. Na-
sza fotografia utrwaliła wygląd ulicy 

już po jej regulacji, przeprowadzonej 
w 1909 r. oraz przebiciu do Mostowej 
w następnym roku kosztem wyburze-
nia dwóch kamieniczek. Na pierwszym 
planie kadru, po prawej stronie, widać 
skrzydło narożnej kamienicy nr 9/11, 
do 1865 r. należącej do sakramentek. 
Od XVIII w. była ona kilkakrotnie 
przebudowywana, ostatni raz zapew-
ne w latach 20. XX w. Rusztowania 
stojące na posesji nr 7 zapowiadają 
wystawienie czynszówki. Mury obu 
domów w większości przetrwały dru-
gą wojnę światową, ale w obecnej po-
staci bardzo różnią się od pierwowzo-
rów i na przykład kamienica narożna 
jest o piętro wyższa, a ta pod siódem-
ką została upodobniona do kamieni-
czek z epoki stanisławowskiej. Na fo-
tografii nie widać skrzydeł klasztoru 
sakramentek przy zakręcie ulicy, któ-
re w mniejszym stopniu zmieniły obli-
cze po niemal całkowitym zniszczeniu 
i odbudowie. We wschodnim z nich 
(nr 6) mieściło się na początku XX w. 
progimnazjum żeńskie. Na miejscu 
zniszczonych domów WTD wyrosły 
po wojnie zabudowania Państwowe-
go Zespołu Ognisk Wychowawczych 
i tylko gmach klasztorny, zwrócony 
dominikanom w 1947 r., odbudowano 
w dawnej postaci. Zapewniło to histo-
ryczną ciągłość ulicy, która może zwać 
się Starą bez żadnej przesady. 
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Ulica Stara na zdjęciu z 1916 r.
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mitiurin oparł swoją pracę na różnorodnych materiałach źródłowych 
i literaturze przedmiotu, wykorzystał ponad 100 wydawnictw źródłowych 
(niektóre z nich kilkutomowe). Autor przestudiował odpowiednie materiały 
znajdujące się w słynnym zespole Paskiewicza w Rosyjskim Państwowym 
Historycznym Archiwum (RGIA) w Petersburgu. Jest to ogromny zespół, 
praktycznie niewykorzystywany przez polskich historyków.

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

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

Andrzej Buczyński, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski

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

Od wydawcy 

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

Jerzy S. Majewski

Już
w sprzedaży!

...pytajcie w dobrych księgarniach...
Książki można zamawiać również w redakcji  

tel. 22 741 01 30




