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 Miasto podpisało umowę z kon-
sorcjum firm Gülermak Ağir Sa-
nayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. i Astal-
di S.p.A. na rozbudowę drugiej linii 
metra o trzy stacje na Bemowie: La-
zurowa, Chrzanów, Karolin. Powsta-
ną blisko cztery kilometry tuneli, od-
dzielnie dla każdego kierunku jazdy, 
a także Stacja Techniczno-Postojowa 
Karolin. realizacja ma się zakończyć 
w ciągu 48 miesięcy. Tymczasem do-
biegają końca prace na peronie stacji 
Targówek drugiej linii metra – trwa 
montaż ostatnich elementów posa-
dzek, ścian i sufitów.

 rozpoczęła się przebudowa ulic 
Leszno i Górczewskiej. Utrudnienia 
w ruchu potrwają do maja 2019 r.

 Skwerowi u zbiegu ulic Smoczej 
i nowolipki nadano imię Józefa rot-
blata. W tym miejscu do 1943 r. stała 
kamienica, w której noblista spędził 
dzieciństwo i młodość. rotblat był 
jedynym uczonym w amerykańskim 
programie naukowo-badawczym 
Manhattan, powołanym w celu skon-
struowania bomby atomowej, który 
odmówił przyjęcia obywatelstwa 
amerykańskiego lub brytyjskiego. Ja-
ko pierwszy naukowiec porzucił pra-
cę nad bombą atomową ze względów 
moralnych.

 W ciągu najbliższych tygodni przy 
warszawskich ulicach postawionych 
zostanie 130 nowych ławek. Tym ra-
zem to mieszkańcy – podczas kilkuna-
stu listopadowych spotkań – wskazali 
miejsca, w których chcą z nich korzy-
stać. Do połowy 2020 r. w naszym 
mieście postawionych będzie ponad 
tysiąc kolejnych nowych ławek.

 W Wiączeminie otwarto Skan-
sen Osadnictwa nadwiślańskiego, 
oddział Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku. nowa placówka prezen-
tować będzie dorobek i kulturę olę-
derską na Mazowszu. Olędrzy – ko-
loniści z Holandii, Flandrii i Fryzji, 
uciekający przed prześladowaniami 
religijnymi – przybyli do Wiącze-
mina w połowie XVIII w. W nowo 
otwartym skansenie można oglądać 
m.in. kościół ewangelicki, szkołę, do-
my i gospodarstwa olędrów, a także 
cmentarz. 

Wybraliśmy!
21 października oddaliśmy swoje głosy na prezydenta Warszawy, rad-

nych miejskich i do sejmiku wojewódzkiego. Wybory samorządowe 
wygrał w pierwszej turze rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatel-

skiej, z wynikiem 56,67% głosów. Przez kolejnych pięć lat to on będzie prezy-
dentem stolicy Polski. Jego najważniejszy konkurent, Patryk Jaki, kandydat ze 
strony Zjednoczonej Prawicy, zdobył 28,53% głosów. na trzecim miejscu, z wy-
nikiem 2,99% głosów, znalazł się Jan Śpiewak, kandydat Wygra Warszawa.

W wyborach do rady m.st. Warszawy najwięcej mandatów także zdobyła 
Koalicja Obywatelska – 40, Prawo i Sprawiedliwość – 19, a jeden mandat – 
koalicja SLD-Lewica razem. 

Prezydenta i radnych wybierało w Warszawie 66,8% uprawnionych. To im-
ponujący wynik. W wyborach do rady m.st. Warszawy stolica została podzie-
lona na dziewięć okręgów. najwyższą frekwencję przy urnach wyborczych od-
notowano w Wilanowie, na Żoliborzu i Ursynowie. 22 listopada na pierwszej 
sesji VI kadencji rady m.st. Warszawy na przewodniczącą radni wybrali po-
nownie Ewę Malinowską-Grupińską, wiceprzewodniczącymi rady są Sławo-
mir Potapowicz i Dariusz Figura. Podczas tej sesji został również zaprzysiężony 
prezydent Warszawy rafał Trzaskowski.

W wyborach do sejmiku województwa przewagę uzyskało Prawo i Spra-
wiedliwość – z wynikiem 34,04% głosów, na drugim miejscu znalazła się 
Koalicja Obywatelska – 27,6% głosów, a na trzecim PSL, które uzyskało 
13,15% poparcia. Jeden mandat będą mieć w sejmiku Bezpartyjni Samorzą-
dowcy – wyborcy oddali na nich 6,24% głosów.

Spośród 51 nowo wybranych radnych sejmiku 23 sprawowało tę funkcję 
w poprzedniej kadencji, 28 zostało radnymi po raz pierwszy.

19 listopada zawiązała się koalicja KO-PSL i tego samego dnia odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowo wybranych radnych sejmiku województwa mazo-
wieckiego. radni wybrali przewodniczącego – Ludwika rakowskiego, wice-
przewodniczącymi zostali: Mirosław Adam Orliński, Tomasz Kucharski oraz 
Marcin Podsędek. Wybrano też zarząd – po raz kolejny funkcję marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego powierzono Adamowi Struzikowi, który sprawuje 
ten urząd od 2001 r., wicemarszałkami zostali Wiesław raboszuk i rafał raj-
kowski, członkami zarządu – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. 

Obok po lewej: marszałek Adam 
Struzik; poniżej po lewej: zarząd 
województwa mazowieckiego: Rafał 
Rajkowski, Elżbieta Lanc, Adam 
Struzik, Janina Ewa Orzełowska, 
Wiesław Raboszczuk; obok 
po prawej: prezydent m.st. 
Warszawy Rafał Trzaskowski; 
poniżej po prawej: przewodnicząca 
Rady Miasta Warszawy Ewa 
Malinowska-Grupińska, Dariusz 
Figura i Sławomir Potapowicz
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 11 listopada w samo południe z wie-
ży zegarowej Zamku Królewskiego 
rozległy się odegrane na trąbce dźwię-
ki Mazurka Dąbrowskiego, a zebrani 
na placu Zamkowym i placu Piłsud-
skiego warszawiacy wspólnie odśpie-
wali hymn państwowy.

 W listopadzie minęło 50 lat od zało-
żenia Oddziału Powiśle Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy. Aktualni i byli 
członkowie oddziału świętowali jubile-
usz w SP nr 34 im. S. Dubois. Był tort, 
wystawa malarstwa Moja Warszawa 
i wspólne śpiewanie warszawskich pio-
senek. Staraniem OP TPW w 2007 r. 
jednemu z placów na Powiślu nadano 
imię Zofii Wóycickiej – założycielki 
OP TPW. 

 Miasto uruchomiło nową usługę dla 
powstańców warszawskich – darmo-
wy transport taksówkami Wawa Taxi. 
Usługa uprawnia do czterech bezpłat-
nych, na trasie do 30 km, przejazdów 
taksówką w miesiącu.

 W 2018 r. promy Wilga, Pliszka, 
Słonka i Turkawka przewiozły przez 
Wisłę ponad 150 346 osób. To o po-
nad 3 tys. pasażerów więcej niż w roku 
ubiegłym. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także całodzienne rejsy do 
Serocka – na pokładzie statku Zefir 
podróżowało w tym roku 6800 osób. 
Był to rekordowy sezon dla Warszaw-
skich Linii Turystycznych.

 Miasto wreszcie zainteresowało się 
obiektami sportowymi. Ogłosiło kon-
kurs na koncepcję architektoniczną 
modernizacji obiektów klubu Polonia. 
Wśród najważniejszych założeń mo-
dernizacji obiektu sportowego przy 
ulicy Konwiktorskiej za 158 mln zł 
znajduje się budowa stadionu piłkar-
skiego z trybunami dla 15,5 tys. ki-
biców. Od strony Bonifraterskiej po-
wstaną dwa obiekty – hali sportowej 
dla 1150 widzów oraz budynek Cen-
trum Wsparcia dla młodych zawodni-
ków. Pod obiektami ma być parking na 
775 samochodów.

 ratusz ogłosił też przetarg na wyko-
nanie prac modernizacyjnych w obiek-
tach należących do Hutnika Warszawa. 
Mają tam powstać nowe boiska do gry 
w piłkę nożną oraz zadaszone i otwarte 
korty tenisowe.

Pałac Saski na stulecie?
Wtrzy listopadowe dni – 10, 11 i 12 listopada – warszawiacy świętowali 

stulecie odzyskania niepodległości w ramach specjalnego programu 
obchodów, współorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa narodowego. Kulminacja oficjalnych obchodów miała miejsce na placu 
Piłsudskiego. Podczas uroczystości prezydent rP Andrzej Duda zadeklarował od-
budowę Pałacu Saskiego. najważniejszy plac stolicy i kraju wywołuje od lat emo-
cje. Wszyscy dyskutują o zasadności odbudowy pałacu, warto więc przypomnieć,  
że idea jego rekonstrukcji, za którą po wojnie optował prof. Jan Zachwatowicz,  
w samorządnej Warszawie odżyła ponad 20 lat temu, za prezydentury Pawła Pi-
skorskiego. Mówiono wtenczas o odbudowaniu Pałacu Saskiego na potrzeby war-
szawskiego ratusza, potem z propozycją umieszczenia tam swojej siedziby wystąpił 
narodowy Bank Polski (podczas prezesury Hanny Gronkiewicz-Waltz), który na-
wet zamówił projekt architektoniczny uwzględniający potrzeby instytucji. Kon-
cepcję rekonstrukcji przygotował zespół Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury 
„Projekt”. Kiedy bank odstąpił od wybudowania nowej siedziby, rozważano prze-
niesienie na plac Piłsudskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. rozpoczęto 
przymiarki do przystosowania projektu architektonicznego do potrzeb instytucji 
państwowej utrzymującej rozległe kontakty dyplomatyczne. nim zakończono prace 
nad zmianami w projekcie, MSZ zrezygnował z pomysłu. Inwestycją zainteresowa-
ła się belgijska firma deweloperska Beulens. W planach miała adaptację Saskiego na 
biurowiec, a pałacu Brühla – na hotel wysokiej klasy. Powstało konsorcjum, do któ-
rego weszła francuska firma budowlana Bouygues. Ale też pojawiły się propozycje, 
aby w Pałacu Saskim umieścić Muzeum Historii Polski, Centrum Myśli Jana Paw-
ła II, Instytut Jana Pawła II. Kiedy prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński, 
powróciła idea umieszczenia w obiekcie biur warszawskiego ratusza, rozsypanych 
po całym mieście w wynajmowanych lokalach. Koncepcja była na tyle przekonująca  
i uzasadniona ekonomicznie, że w 2007 r. rada m.st. Warszawy jednogłośnie pod-
jęła uchwałę o odbudowie Pałacu Saskiego wraz z całą zachodnią pierzeją placu  
z pałacem Brühla i kamienicami od strony ulicy Królewskiej. Zarezerwowano  
w budżecie pieniądze, wyłoniono generalnego wykonawcę, którym został Budi-
mex, architekci biura „Projekt” przygotowali nie tylko projekt architektoniczny 
odbudowy zachodniej pierzei placu Piłsudskiego, ale też całą dokumentację bu-
dowlaną, gotową do złożenia o pozwolenie na budowę. Sprawę zatrzymały rezul-
taty prac archeologicznych przeprowadzonych pod płytą placu i wpisanie przez 
mazowieckiego konserwatora zabytków do rejestru zabytków części odkrytych 
dawnych piwnic. Miasto zamówiło jeszcze opracowanie wkomponowania pod-
ziemnych reliktów w nową zabudowę, aby mogły być zachowane i upublicznione. 
Ciekawy projekt, uwzględniający ścieżkę edukacyjną i szklaną posadzkę placu nad 
piwnicami, podnosił koszty całej inwestycji o 40 mln zł. 
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Dla przypomnienia – i porównań – nieco nieodle-
głej historii. Otóż w ostatnim roku kadencji samo-
rządu lat 2002-2006 ówczesna rada m.st. War-

szawy przyjęła dwa kluczowe dla rozwoju naszego miasta 
dokumenty: Strategię rozwoju miasta stołecznego Warsza-
wy do 2020 r. (uchwała nr LXII/1789/2005 z 24 listo-
pada 2005) oraz dokument określający politykę prze-
strzenną stolicy (o celach tożsamych z celami Strategii), 
tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta stołecznego Warszawy (uchwała 
nr LXXXI /2746/2006 z 10 października 2006). Pomi-
mo pozytywnych ocen tych dwóch dokumentów autorom 
nie była dana ich realizacja. Wybory samorządowe z je-
sieni 2006 r. wygrali bowiem ich antagoniści, z Hanną 
Gronkiewicz-Waltz. Jako prezydent m.st. Warszawy była 
ona zobowiązana do realizacji ustaleń obu dokumentów – 
z woli warszawskich wyborców aż przez trzy kadencje 
(tj. lata 2006-2018). Co prawda o realizacji Strategii roz-
woju z 2005 r. słychać było niewiele, ale nie była ona ani 
uchylona, ani zmieniona przez trzy kolejne rady miasta. 
Do tego już jesienią 2015 r. została uznana za zrealizowaną, 
a w konsekwencji – na podstawie zarządzenia prezydenta 
nr 1249/2015 z 2 września 2015 r. w sprawie przeprowadze-
nia procesu jej aktualizacji – sporządzono projekt całkiem 
nowej Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 r. Został 
on przyjęty przez radę m.st. Warszawy na mocy uchwały 
nr LXV/1800/2018 z 10 maja 2018 r. Wymienione wyżej 
Studium było natomiast dokumentem często przywoły-
wanym, jako że ukierunkowywało sporządzanie licznych 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Było kilkakrotnie fragmentarycznie zmieniane, ale kolej-

ne rady miasta, przyjmując uchwałę nr XCIV/2809/2010  
z 9 listopada 2010 r. i uchwałę nr XIV/284/2015 z 9 lipca 
2015 r., dwukrotnie uznały jego cele – tożsame z celami 
Strategii – oraz główne ustalenia za aktualne. A do głów-
nych ustaleń Studium, szczególnie istotnych dla zawarto-
ści planów miejscowych i w konsekwencji dla jakości życia 
warszawiaków, zwłaszcza w rejonach miasta obejmowanych 
stopniowo takimi planami, zaliczyć należy tzw. standardy 
urbanistyczne. Jak ważne zagadnienia one regulują, ilustrują 
poniższe cytaty z tekstu Studium, dotyczące najistotniej-
szych dla jakości życia usług lokalnych: 

„Przyjęto na obszarze m.st. Warszawy standardy za-
gospodarowania dla inwestycji celu publicznego […] 
z zakresu infrastruktury społecznej […], które odnoszą 
się w szczególności do obszarów planowanego rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego […]. na terenie objętym 
planem należy zapewnić dla: przedszkoli teren o wiel-
kości 0,92 m² na jednego mieszkańca (m²/mk); […] szkół 
podstawowych – 2,0 m²/mk; […] żłobków – 0,14 m²/mk; 
placówek podstawowej służby zdrowia – 0,22 m²/mk; 
[…] ośrodków kultury – 0,1 m²/mk; bibliotek – 0,08 m²/
mk; […] ogólnodostępnej zieleni urządzonej – 10 m²/mk; 
sportu powszechnego – 4,0 m²/mk […]. Przyjęto następu-
jące perspektywiczne standardy dla nowej zabudowy miesz-
kaniowej: […] zabudowa wielorodzinna realizowana na tere-
nach wielofunkcyjnych i usługowych – 40 m² powierzchni 
mieszkania / osobę (pow. mieszk./os.); zabudowa wieloro-
dzinna na pozostałych terenach – 35 m² pow. mieszk./os.; 
zabudowa jednorodzinna – 80 m² pow. mieszk./os.”.

Co prawda w żadnym oficjalnym dokumencie samorzą-
du warszawskiego nie zawarto oceny realizacji tych standar-

Gorzej	znaczy	lepiej?
Grzegorz	A.	Buczek
Nowa – po raz pierwszy pięcioletnia – kadencja samorządu lokalnego oznacza „nowe 
otwarcie” dla zarządzania rozwojem Warszawy. Ważne będzie nie tylko to, w jaki sposób 
nowy prezydent stolicy oraz nowi warszawscy radni, a także nowe władze dzielnic będą 
realizować swoje obietnice wyborcze. Istotne będzie również (a może nawet przede 
wszystkim), jak potraktują „spadek” po swoich poprzednikach – zwłaszcza decyzje Rady 
m.st. Warszawy podjęte w końcu ubiegłej kadencji, które dotyczą kształtowania jakości  
życia w naszym mieście. Te decyzje są bowiem ważne dla określenia i realizacji nowej  
polityki rozwoju przestrzennego stolicy

Poniższy tekst dedykujemy Rafałowi Trzaskowskiemu – nowo wybranemu prezydentowi 
Warszawy – i radnym nowej kadencji Rady m.st. Warszawy. Artykuł dotyczy jakości 
życia mieszkańców w kontekście standardów urbanistycznych nowej polityki przestrzennej 
w stolicy [red.]
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dów przez ostatnich 12 lat, jednak wiele do myślenia daje 
fakt przyjęcia przez radę m.st. Warszawy wraz ze Strate-
gią… do 2030 r. załącznika nr 4 do niej pt. Wytyczne dla 
Studium. Został on sporządzony przez autorów projektu 
Strategii już po zakończeniu konsultacji społecznych i je-
go dołączenie było dla wielu uczestników tych konsulta-
cji sporym zaskoczeniem. Jeszcze większym zaskoczeniem 
jest jednak porównanie zawartości tych wytycznych z ww. 
standardami urbanistycznymi z 2006 r. Otóż wszystkie 
te standardy, które można – ze względu na sposób ich 
sformułowania – wprost porównać, zostały istotnie ob-
niżone. Przykładowo dla: przedszkoli o 18,5%, szkół pod-
stawowych o 12,5%, żłobków o 28,5%, placówek podsta-
wowej służby zdrowia o 31,8%, ośrodków kultury o 20%, 
bibliotek o 25%, terenów sportu powszechnego o 25%, 
a dla terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej aż 
o 40%! Dodatkowo dla wszystkich tych usług zwiększo-
no, w różny sposób, odległości, w których mają być one 
dostępne dla mieszkańców. O średnio 25% obniżono tak-
że perspektywiczne standardy dla nowej zabudowy miesz-
kaniowej. Innymi słowy: po trzech kadencjach realizacji 
głównych celów strategii rozwoju i polityki przestrzen-
nej Warszawy, koncentrujących się na poprawie jakości 
życia jej mieszkańców, stołeczni radni (w większości – 
już byli radni), uchwalając nową strategię #Warsza-
wa2030 m.in. z takimi celami, jak „wygodna lokalność” 
i „funkcjonalna przestrzeń”, zaproponowali, aby przy 
określaniu nowej polityki przestrzennej w nowym Stu-
dium ta „lokalność” stała się faktycznie znacznie mniej 
wygodna, a przestrzeń – znacznie mniej funkcjonalna! 
Zaproponowali więc, aby ich następcy działali faktycznie 
na rzecz obniżenia jakości życia w Warszawie!

na szczęście nowo wybrane władze stolicy nie są wprost 
związane tymi „wytycznymi”, a jeszcze mniej związani są 
nimi mieszkańcy. Otóż do 9 stycznia przyszłego roku 
każdy może składać wnioski do nowego Studium, któ-
rego projekt ma być sporządzony w okresie od dwóch do 
trzech lat. Najprostszy wniosek, który można sformuło-

wać na podstawie powyższego porównania, to żądanie, 
aby – w celu poprawienia jakości życia w Warszawie – 
nadal realizować co najmniej te standardy urbanistycz-
ne, które zostały określone w 2006 r., a te zaproponowane 
w załączniku do nowej Strategii potraktować jako „pomył-
kę przy pracy” władz miasta poprzedniej kadencji. 

P.S. 30 sierpnia br. rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę 
nr LXXIII/1973/2018 w sprawie określenia lokalnych stan-
dardów urbanistycznych na terenie Warszawy. To reakcja 
samorządu warszawskiego na wejście w życie ustawy „o uła-
twieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszka-
niowych oraz inwestycji towarzyszących”, potocznie nazy-
wanej lex deweloper. Jej przepisy ustalają liczne minimalne 
standardy urbanistyczne, które powinny być przestrzegane 
przy realizacji określonych w niej inwestycji, jednak umoż-
liwiają samorządom ustalanie własnych lokalnych standar-
dów. W uzasadnieniu przedstawionym stołecznym radnym 
o celowości przyjęcia przez nich takich standardów napisa-
no m.in.: „Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokaja-
nia codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych 
usług […] i spędzania wolnego czasu blisko domu”. Jednak 
określone w tej uchwale standardy są – niestety – jeszcze 
niższe (zwłaszcza w odniesieniu do „dostępu do urządzo-
nych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu”) niż 
te zawarte w wytycznych do nowego Studium.

Warszawa, 23 października 2018 r. 

Grzegorz A. Buczek – architekt, urbanista, wykładowca Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej i studiów podyplomowych 

na warszawskiej ASP – Miasta i Metropolie. Do niedawna członek Głównej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy kolejnych ministrach 

ds. mieszkalnictwa i planowania przestrzennego; w przeszłości związany 
z warszawskim samorządem jako pracownik Ratusza  

i dzielnicy-gminy Wola

Od redakcji: wszystkie cytowane w tekście wskaźniki 
są dostępne w dokumentach zamieszczonych w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) m.st. Warszawy

W Warszawie wszyscy jednym głosem mówią, 
że trzeba zwiększyć powierzchnię terenów zieleni. 
Tymczasem nowe przepisy zapowiadają 
jej ograniczenie

M
. H

aj
no

sz
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Kilka tygodni temu ruszyła budowa kolejnego wieżowca na warszaw-
skiej Woli: 160-metrowej wieży w kompleksie Generation Park po-
wstającym w kwartale ulic Towarowej, Łuckiej, Prostej i Wroniej,  
w pobliżu ronda Daszyńskiego. Wysokościowiec wszedł na listę naj-

wyższych budynków w mieście – osiągnie wysokość 38 pięter nad ziemią, a czte-
ry piętra znajdą się poniżej parteru. Ta wieża wprowadzi na stołeczny rynek 
prawie 50 tys. m2 powierzchni biurowej.

Budowa Generation Park – największego kompleksu biurowego (łącznie 
ok. 85 tys. m2 powierzchni dla biur i usług) – firmy Skanska w Warszawie 
wystartowała w listopadzie 2015 r. Trzem obiektom składającym się na ten ze-
spół nadano nazwy X, Y i Z, co stanowi odwołanie do trzech pokoleń, którym 
inwestycja jest dedykowana: ludziom urodzonym w okresie od trzech ostatnich 
dekad XX w. do lat ostatnich obecnego stulecia. To właśnie te pokolenia będą 
pracowały i korzystały z oferty Generation Park. Pierwszy 11-piętrowy budy-
nek X został ukończony, wynajęty i już znalazł nabywcę – jest nim międzyna-
rodowy fundusz zarządzany przez firmę HAnSAInVEST real Assets GmbH. 
W budynku biura wynajęło Citi Service Center Poland (ok. 19 tys. m2). Całe 
pierwsze piętro zajął Medicover, który umieścił tam 28 swoich gabinetów le-
karskich kilkunastu specjalizacji i cztery gabinety dentystyczne. W centrum 
medycznym można też zrobić badania diagnostyczne oraz skorzystać z usługi 
w ramach poradni medycyny pracy. Dla pracowników – pokolenia milenial-
sów – dodatkową zaletą Generation Park jest zapewne nowoczesne przedszkole 
prowadzone przez KIDS & Co według autorskiego programu rozwoju umiejęt-
ności społecznych, dwujęzyczne – polsko-angielskie – dla 70 maluchów.

Budowa drugiego 11-piętrowego budynku Z rozpoczęła się w grudniu 2017 r., 
a jego ukończenie zaplanowano na trzeci kwartał 2019 r. 

niespełna dwa lata później oddany 
zostanie wieżowiec Generation Y. Za-
projektowany, tak jak cały kompleks, 
przez zespół architektów z pracowni 
JEMS, wyróżniać się będzie zielonym 
tarasem na 35. piętrze, czyli na wysoko-
ści 127 m nad poziomem ulicy, z wido-
kiem na Warszawę. na kilku, również 
najwyższych, piętrach zaplanowano tzw. 
sky-office, czyli przeszklone wnętrza  
o wysokości dwóch kondygnacji, dają-
ce możliwość, a nawet prowokujące do 
specjalnego zaaranżowania powierzchni 
biurowej szeroko otwartej na miasto.

Inwestycja zapewni 600 miejsc par-
kingowych, a także 370 miejsc dla ro-
werów z pełnym zapleczem dla ich 
użytkowników.

Przestrzeń pomiędzy budynkami bę-
dzie publiczna, otwarta dla wszystkich. 
– Od początku formułowania założeń 
projektu Generation Park bardzo dużo 
uwagi poświęciliśmy kwestiom jakości 
przestrzeni publicznej: stworzeniu miej-
skiego skweru, pasażu pieszego, który po-
zwoli na przechodzenie od strony ronda 
Daszyńskiego w kierunku ulicy Grzybow-

XYZ po zielonym betonie
Ewa	Kielak-Ciemniewska
Wola, od kilku lat zwana warszawskim Manhattanem lub warszawskim City, nabiera coraz wyraź- 
niejszego biznesowego charakteru. Widać coraz więcej wykończonych nowoczesnych obiektów 
biurowych, ale też mieszkaniowych, dzięki czemu kwartały miasta otaczające ulicę Towarową mają 
szansę uniknąć losu służewieckiego Mordoru – wyludnionej po godzinach urzędowania dzielnicy 
biurowców. Nowa wolska zabudowa zagęszcza też w panoramie miasta pasmo wysokościowców

Co nam budują
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skiej. W ramach „oswajania” projektu z miastem, na wolnym od zabudowy fragmen-
cie działki w cieniu rosnących drzew, udało się zaaranżować zalążek miejskiego pla-
cyku, miejsca, gdzie można zatrzymać się na chwilę, by z kubkiem kawy odpocząć 
w biegu. Mamy nadzieję, że ten nastrój uda nam się przenieść do powstających w tym 
miejscu budynków – uzupełnia Paweł Majkusiak z pracowni JEMS Architekci.

Zielone budownictwo jest standardem inwestycji Skanska – ten deweloper 
jako pierwszy w Warszawie zaczął stosować najnowocześniejsze rozwiązania 
technologiczne, przy tym od lat dokłada wielu starań, by popularyzować eko-
logiczne technologie i materiały. Generation Park Y, jak i pozostałe dwa bu-
dynki kompleksu są certyfikowane w systemie LEED na poziomie Platinum, 
czyli najwyższym. Projekt zakłada także certyfikacje WELL oraz Obiekt bez 
Barier, co gwarantuje najwyższy stopień dopasowania do potrzeb przebywają-
cych w nim ludzi. WELL Building Standard® to system certyfikacji stworzony 
przez IWBI™ (International WELL Building Institute™). W ramach certyfika-
cji monitorowanych i ocenianych jest siedem kategorii: powietrze, woda, od-
żywianie, światło, kondycja fizyczna, komfort i warunki do pracy umysłowej. 
Łącznie Instytut bierze pod uwagę 102 cechy budynku i przestrzeni do pracy. 
Dostosowanie do certyfikatów LEED i WELL w praktyce oznacza m.in. uży-
cie bezpiecznych dla zdrowia materiałów, także z wykorzystaniem surowców 
wtórnych, 30% więcej świeżego powietrza, energooszczędne oświetlenie LED 
dopasowujące się do pory dnia i rodzaju wykonywanych czynności, architektu-
rę dostosowaną dla osób o różnym stopniu sprawności, a także systemy dbające 
o efektywne wykorzystanie wody, która jest zdatna do picia.

Tym razem inwestor poszedł dalej – zainteresował się jakością i moż-
liwościami poprawy powietrza wokół budynku i postanowił spraw-
dzić w warunkach warszawskich skuteczność nowości technologicznej – 
wspomnianego produktu nazwanego zielonym betonem, stosowanego już  
w Europie Zachodniej. Zielony beton to wyjątkowy produkt, który oczyszcza 
powietrze ze szkodliwych związków. Ma też właściwości samoczyszczące. Dzię-
ki właściwościom fotokatalitycznym, czyli działaniu słońca na jego powierzchni, 
dochodzi do redukcji szkodliwych dla ludzi związków pochodzących ze spalin sa-
mochodowych, m.in. dwutlenku azotu. Związki te są rozkładane na nieszkodliwe, 
podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin, i następnie wraz z wodą desz-
czową odprowadzane do gleby. na razie przy Generation Park położono 350 m2 
chodnika, a partnerzy warszawskiego eksperymentu: Górażdże Cement SA, In-

stytut Geofizyki PAn, Wydział Inżynie-
rii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
oraz Wydział Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego monitorują działanie be-
tonu. Przeprowadzone pomiary dowio-
dły, że teren, na którym zainstalowano 
zielony beton, wykazuje o 30% mniejsze 
stężenie dwutlenku azotu w stosunku do 
zwykłego odcinka nawierzchni. Dzięki 
badaniom wiadomo też, że kiedy przy 
rondzie Daszyńskiego powstanie już 
zwarta zabudowa, zielony beton osiągnie 
jeszcze lepsze wyniki w walce z warszaw-
skim smogiem. W warunkach labora-
toryjnych redukcja nOx dochodziła aż 
do 70%. Badania laboratoryjne przepro-
wadzone przez Skanska i partnerów na-
ukowych wykazały, że jego właściwości 
nie zmieniają się w czasie. Przy projekcie 
Generation Park Skanska zainstaluje sta-
łą stację pomiarową, która nieprzerwa-
nie będzie badać stężenie zanieczyszczeń  
w powietrzu. Jeśli w praktyce zielony be-
ton spełni oczekiwania, może okazać się 
rewolucyjnym rozwiązaniem pomocnym 
przy zwalczaniu smogu w Warszawie. 

Dzisiejsza technologia umożliwia wy-
korzystanie samoczyszczącego betonu na 
elewacjach budynków biurowych, miesz-
kaniowych czy administracyjnych. Doce-
lowo przechodząca testy zielona innowacja 
ma być wdrażana na wszystkich nowych 
projektach Skanska w regionie CEE, gdzie 
występuje problem jakości powietrza zwią-
zany ze smogiem. Miejmy nadzieję, że wej-
dzie na stałe do budownictwa również  
w Warszawie.

Betonowy chodnik, który 
oczyszcza powietrze ze smogu
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Kompleks zajmie centralne miejsce w cytadeli. Do-
datkowo pod przyszłym placem Gwardii budo-
wany jest podziemny jednokondygnacyjny par-

king na 697 samochodów osobowych (w tym 438 miejsc 
dla MHP). Patrząc dziś na postępy w inwestycji od stro-
ny Muzeum X Pawilonu, można zobaczyć ogromną dziurę 
w ziemi, w którą wlewane są tony betonu. 30 maja 2018 r. 
między Budimex SA a Muzeum Historii Polski została pod-
pisana umowa na budowę gmachu. Obecnie prawie gotowa 
jest płyta fundamentowa. W przyszłości z poziomu parkin-
gu będzie można wejść bezpośrednio do muzeum. Autorem 
projektu architektonicznego jest pracownia WXCA, która 
już w 2009 r. zwyciężyła w konkursie na Muzeum Wojska 
Polskiego – pierwotnie miało ono zajmować wszystkie trzy 
budynki wokół placu Gwardii. 

Atłasowa suknia czeka w magazynie
Dyrektor muzeum robert Kostro przewiduje otwarcie 
placówki w 2021 r. Jak mówi, większych niespodzianek na 
budowie na razie nie ma – poza krótkimi przerwami w pra-
cach spowodowanymi odnalezieniem kilku niewypałów.

Póki co tymczasowa siedziba muzeum znajduje się na 
kilku piętrach biurowca u zbiegu Koszykowej i Mokotow-
skiej. Dyrektor pokazuje mi najpilniej strzeżone miejsce – 
magazyn zbiorów. Znajdują się w nim najcenniejsze ekspo-
naty. Około 3 tys. z tych przedmiotów trafi na ekspozycję. 
W magazynie oglądam m.in. tkaniny – dwie z nich, ku-

pione we Francji, na pewno znajdą się na wystawie. Kon-
serwatorki wyjmują je ostrożnie z pudeł. To XVIII- 
-wieczny strój eleganta oraz piękna, niezwykle dekoracyj-
na atłasowa suknia damy z ostatniego dziesięciolecia XIX 
stulecia. Ze względów konserwatorskich na wystawie będą 
mogły być eksponowane tylko przez rok. Potem zostaną 
zastąpione przez inne. 

Konkurs na ekspozycję Muzeum Historii Polski roz-
strzygnięty został już w 2011 r. Zwyciężyły w nim pracow-
nie WWAA Borys Kudlička oraz Platige Image. Od tam-
tego czasu projekt ekspozycji realizowany przez te same 
pracownie ulega ciągłym modyfikacjom. Zresztą znacznie 
zwiększyła się jego powierzchnia. 

Warto w tym miejscu przypomnieć samą historię pro-
jektowania siedziby MHP, założonego w 2006 r. W cią-
gu kilkunastu ostatnich lat muzeum zorganizowało kil-
ka dużych wystaw oraz wiele wydarzeń. Jednak realne 
plany budowy stałej siedziby rozwiewały się jak we mgle. 
W 2009 r. przeprowadzony został międzynarodowy kon-
kurs na gmach muzeum. Był wielkim wydarzeniem archi-
tektonicznym, w którym uczestniczyła armia projektantów 
z całego świata. Zwycięzcą okazał się arch. Bohdan Paczow-
ski z Luksemburga (zmarł w ubiegłym roku). Zaproponował 
budowę ogromnego gmachu-mostu ponad wykopem Tra-
sy Łazienkowskiej. Lokalizacja budziła jednak wątpliwości. 
Potężna bryła muzeum konkurowała z pobliskim Zamkiem 
Ujazdowskim, górującym na skarpie. W 2010 r. decyzja o fi-

Powrót do przeszłości
Jest to chyba największa obecnie inwestycja muzealna w Polsce. Gmach Muzeum Historii Polski 
(MHP) znajdzie się w głównym budynku zespołu, zaś w osobnych skrzydłach  
z boków – Muzeum Wojska Polskiego

Jerzy S. Majewski
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nansowaniu budowy została wstrzymana, a MHP usunięte 
z priorytetowych projektów realizowanych ze środków Unii 
Europejskiej. Ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojew-
ski sugerował wówczas dyskusję o innej lokalizacji – przy-
kładowo w odbudowanym Pałacu Saskim. 

Pomimo tych zawirowań w 2011 r. zorganizowano 
i rozstrzygnięto konkurs na projekt samej ekspozycji 
w muzeum. O tyle zaskakujący, że plany budowy pla-
cówki oddalały się w czasie. Przełom nastąpił dopiero 
w 2015 r., jeszcze przed wyborami do parlamentu. De-
cyzję o realizacji muzeum na terenie cytadeli podjęła 
ówczesna premier Ewa Kopacz. Chciała, by otwarcie 
placówki odbyło się w setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, jednak termin ten był mało real-
ny. Małgorzata Omilanowska, ówczesna minister kul-
tury, mówiła mi, że premier Kopacz podjęła wówczas 
wiążącą decyzję zlecającą Omilanowskiej przygotowanie 
wieloletniego rządowego programu zapewniającego fi-
nansowanie budowy. Wraz z ówczesnym wiceministrem 
obrony narodowej Maciejem Jankowskim ustalono, 
że nowy gmach powstanie na terenie cytadeli warszaw-
skiej, w zespole muzealnym w głównym gmachu plano-

wanym pierwotnie na siedzibę Muzeum Wojska Polskie-
go. Jego projekt wyłoniony w konkursie w 2009 r. był, 
jak już wspomniano, dziełem pracowni WXCA, która 
teraz przystąpiła do dostosowywania go do potrzeb Mu-
zeum Historii Polski. 

Pierwotny projekt zakładał monumentalne założenie 
z ogromnym placem i parkiem tematycznym prezentu-
jącym m.in. różne rodzaje broni oraz pojazdy wojskowe. 
W pracowni WXCA nikt nie miał wówczas więcej niż 
30 lat, dobrze wiedziano zatem, jak zaprojektować mu-
zeum, by przyciągnąć uwagę młodych ludzi. Po podzia-
le kompleksu na dwa muzea pomysł pozostaje w mocy, 
zaś architekci starsi dziś o blisko dekadę mają już spory 
dorobek i doświadczenie. nadal istotną cechą komplek-
su muzealnego jest 30-hektarowy park z atrakcjami dla 
całych rodzin. Ma być dodatkowym magnesem przycią-
gającym do muzeum. 

Ratunek dla cytadeli 
Wydaje się, że oddanie głównego korpusu Muzeum Hi-
storii Polski było słuszną decyzją. Być może Muzeum 
Wojska Polskiego o megaskali nie doczekałoby się budo-

Powrót do przeszłości
Jest to chyba największa obecnie inwestycja muzealna w Polsce. Gmach Muzeum Historii Polski 
(MHP) znajdzie się w głównym budynku zespołu, zaś w osobnych skrzydłach  
z boków – Muzeum Wojska Polskiego

Jerzy S. Majewski

Wizualizacje przyszłych wnętrz 
Muzeum Historii Polski: biblioteka, 
audytorium i hol główny
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wy przez dekady. W 2009 r. planowano jego ukończenie 
na rok 2014, jednak do tego czasu nic się nie wydarzyło. 

Po dokonaniu podziału budynków prace ostatecznie 
ruszyły. Część środkowa przeznaczona na Muzeum Histo-
rii Polski ma powierzchnię znacznie większą niż ta, która 
była planowana w gmachu nad Trasą Łazienkowską. 

Lokalizacja muzeum na terenie cytadeli ma jeszcze jed-
ną zaletę. Z jednej strony odczarowuje czarną historię sa-
mej twierdzy, którą rosyjscy zaborcy zbudowali, by terro-
ryzować miasto. Teraz zamienia się ona w dostępną dla 
wszystkich „wyspę” muzealną, na której już dziś działa 
Muzeum X Pawilonu oraz znakomite architektonicznie, 
pełne wyrazu Muzeum Katyńskie. Z drugiej strony to 
także ratunek dla cytadeli. Jej rozległe tereny, opuszczone 
przez wojsko, nie ulegną dewastacji – jak, przykładowo, 
niezwykle cenne obiekty w Modlinie. W dłuższej perspek-
tywie można liczyć na renowacje bastionów, kaponier czy 
otaczającego cytadelę skrajnie zaniedbanego ceglanego 
muru Carnota.

rozbiórka 60 m tego ostatniego w 2016 r. była prak-
tycznie początkiem budowy muzeum. Jednocześnie wy-
cięto drzewa i rozkopano fragment wału koło bramy Bie-
lańskiej. W ten sposób przeprowadzono drogę dojazdową 
na budowę. W przyszłości powstanie tu tunel wiodący na 
parking przed przyszłym muzeum. Wycinka drzew prowa-
dzona była za zgodą stołecznego konserwatora zabytków, 
tak jak rozbiórka 60-metrowego odcinka wału – zgodnie 
z decyzją z 2013 r. 

Fasada jak zapis historii 
Chociaż bryły budynków muzealnych nie różnią się zbyt-
nio od projektu konkursowego, to już sam wygląd elewacji 
jest odmienny. Pierwotnie miały być obłożone panelami 
z pordzewiałego metalu, teraz są kamienne. To zasadni-
cza zmiana. Dla projektantów kamienne elewacje zawie-
rają głęboki wymiar symboliczny. Jak sami piszą, architek-
tura zewnętrzna, podobnie jak sama ekspozycja, ma być 
świadomie budowaną narracją: „Jest zapisaną w kamieniu 
i współczesnej formie opowieścią o nawarstwianiu historii, 
odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości, 
otwartości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim 
Muzeum. Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie 
odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię hi-
storii”. Elewacje o ogromnej powierzchni będą bardzo de-
koracyjne, tworzy je kompozycja złożona z płyt kamien-
nych o odmiennym rysunku, fakturze, kształcie. Zdaniem 
projektantów mają one budować „misterną tkankę wyra-
żającą tak indywidualny, jak i zbiorowy wymiar historii, 
nakładanie się naturalnych i kulturowych procesów, budo-
wanie i zacieranie pamięci”. Tak pomyślana fasada, prze-
bita poziomymi pasami ogromnych okien, zapowiada się 
frapująco, choć trudno cokolwiek wyrokować przed za-
kończeniem realizacji.

Sam budynek będzie miał cztery kondygnacje nadziem-
ne i dwie podziemne, przeznaczone m.in. na magazyny. 

Jak piszą architekci, jednym z najważniejszych instrumen-
tów kształtowania atmosfery wnętrz muzeum jest świa-
tło, zarówno naturalne, jak i sztuczne. na wizualizacjach 
snopy światła wlewają się do monumentalnego holu przez 
ogromne świetliki, zaś gigantyczne otwory o przekrojach 
prostokątów i kwadratów zdają się tworzyć sieć powiąza-
nych przestrzeni we wnętrzu. W budynku znajdzie się też 
wielkie audytorium dla ok. 600 osób. Jak zapowiada robert 
Kostro, będzie ono miało parametry akustyczne dobrych 
sal koncertowych. Do tego zaprojektowano niewielką sa-
lę kinową z miejscami dla 150 osób. Będą też sale warsz-
tatowe oraz całe zaplecze dla pracowni konserwatorskich 
i magazynów. 

Historia wzdłuż osi wolności 
Dla zwiedzających najważniejsza będzie jednak sama eks-
pozycja. Powierzchnia wystawy stałej to 7 tys. m2, wy-
staw czasowych – 1500 m2. robert Kostro prezentuje 
gotowe już wizualizacje kolejnych sal ekspozycyjnych. 

Kiedy w 2011 r. przygotowywano założenia do kon-
kursu na ekspozycję, uznano, że ma ona zawierać naj-
ważniejsze wątki z dziejów naszego państwa i naro-
du z „uwzględnieniem tematyki wolności – procesów 
kształtowania i funkcjonowania parlamentaryzmu, in-
stytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i nie-
podległość”. Ponad połowę ekspozycji tworzy opowieść 
o dziejach Polski do czasów rozbiorów. Jak opowiada Ko-
stro, największym działem jest ten poświęcony czasom 
I rzeczypospolitej. Spory jest też dział dotyczący drugiej 
wojny światowej – na linii czasu najkrótszy, ale zapisa-
ny szczególnie dramatycznie w dziejach naszego narodu 
i państwa. 

Dyrektor muzeum zwraca też uwagę na przecinają-
cą ekspozycję tzw. oś wolności. Pełnić będzie ona kilka 
funkcji: przestrzeni komunikacyjnej, punktu orientacyj-
nego, a także funkcję symboliczną, naznaczoną datami 
stanowiącymi rodzaj kamieni milowych naszej podróży 
w czasie. Układ ekspozycji jest chronologiczny i skoncen-
trowany wokół rozmaitych tematów, aby w przystępny 
i zarazem atrakcyjny sposób przybliżać dzieje Polski. 

1000-letnia łódź
Start ekspozycji to oczywiście początki państwa polskie-
go. Znajdzie się tu szczególny świadek historii – łódź 
dłubanka wydobyta w 2016 r. z dna jeziora Lednickie-
go. na dnie przeleżała blisko 1000 lat, pochodzi z prze-
łomu X i XI w. Wykonana została z drewna lipowego. 
Wydobyto ją w kilku kawałkach, a obecnie składana jest 
w całość pod okiem toruńskich konserwatorów. Czasy 
średniowiecza zajmą kilka wyodrębnionych przestrzeni. 
Jedną z nich tworzy rodzaj wnętrza krużganka gotyc-
kiego klasztoru. Ta część ekspozycji poświęcona będzie 
sztuce oraz kulturze wieków średnich. robert Kostro 
zwraca też uwagę na m.in. te części ekspozycji, które po-
święcono kulturze w dobie rozbicia dzielnicowego Pol-
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ski, kulturze rycerskiej czy lokacjom miejskim. Pierwsza 
połowa epoki Jagiellonów, przypadająca na XV w., to 
już jesień średniowiecza. Dyrektor muzeum zapowiada 
wprowadzenie w tej części wystawy autentycznych XVI- 
-wiecznych tapiserii, nawiązujących m.in. do arrasów wa-
welskich oraz tkanin, jakie w tej epoce wypełniały ściany 
siedzib polskich magnatów. W części poświęconej kul-
turze renesansu poznamy np. miasto idealne, jakim jest 
Zamość, a także wkroczymy na stylizowaną salę zamku 
na Wawelu. 

Skarb z zatopionej szkuty
Szczególnie interesująco zapowiada się ekspozycja do-
tycząca wieku XVII. To czas wojen, nieustannie toczo-
nych przez rzeczpospolitą, ale też okres wysokiej kul-
tury materialnej i artystycznej, a także epoka wolnych 
elekcji. Wkraczając na pole elekcyjne, poczujemy się jak 
ich uczestnicy. Znajdzie się tu też zabytek absolutnie wy-
jątkowy – wczesnobarokowa kamieniarka sprzed 1655 r., 
zdemontowana w czasie potopu przez Szwedów z Pałacu 
Kazimierzowskiego. rabusie zamierzali spławić ją Wi-
słą i przewieźć na drugą stronę Bałtyku. Szkuta wioząca 
skarb zatonęła na wysokości Golędzinowa, w linii prostej 
stosunkowo niedaleko od budowanej obecnie siedziby 
Muzeum Historii Polski. Pierwsze elementy kamieniar-
ki odkryto przed ponad stu laty i dziś znajdują się one 
w Muzeum Warszawy. Inne wydobyte zostały z dna Wi-
sły w ostatnich latach przez archeologów z Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

W ekspozycji poświęconej XX stuleciu, ilustrującej pro-
blem stosunku Polaków do komunizmu, znajdą się czterej 
„śpiący” z pomnika Polsko-radzieckiego Braterstwa Bro-
ni odsłoniętego 18 listopada 1945 r. na ulicy Targowej. 
Pomysł, by czuwali nad tą częścią wystawy, jest bez wąt-
pienia atrakcyjny, jednak oznacza to zniszczenie pomnika, 
jego totalną dekompozycję. Wolałbym, by postawiono go 
w całości na cmentarzysku socrealistycznych pomników 
w Kozłówce albo gdzieś w kącie przyszłego parku na tere-
nie cytadeli. na wystawie staną cztery figury, do których 
pozowali frontowi żołnierze – a co stanie się z cokołem 
i główną rzeźbą? 

Zajrzeć na blokowisko z wielkiej płyty
Powróćmy jeszcze do wcześniejszej chronologicznie części 
ekspozycji. Koniec epoki I rzeczypospolitej to czasy stani-
sławowskie, reformy podejmowane za panowania ostatniego 
króla Polski, rozkwit sztuki i ostateczny upadek państwa. 
W części dotyczącej wieku XIX wyróżniać się będzie sa-
lon romantyczny z muzyką Fryderyka Chopina oraz epo-
ka wielkich przemian cywilizacyjnych, które nadeszły wraz 
z pozytywizmem, rozwojem przemysłu oraz miast w końcu 
stulecia. Ważne miejsce zajmuje część poświęcona rewolucji 
1905 r., która przyniosła w Królestwie Polskim pod zabo-
rem rosyjskim polskie szkolnictwo średnie czy możliwość 
stowarzyszania się. Kiedy natomiast wkroczymy w ponurą 
epokę pierwszej wojny światowej, natkniemy się m.in. na po-
jemniki na gaz, jakich używali niemcy w 1914 i 1915 r. na 
froncie pod Bolimowem i nad narwią. Ważną część stano-
wić będzie fragment poświęcony odzyskiwaniu przez Polskę 
niepodległości oraz budowaniu polskiej państwowości. Jak 
zapowiada robert Kostro, ciekawym zabiegiem w dziale po-
święconym życiu politycznemu II rP, zaprojektowanym na 
rzucie sali sejmowej, będą drzwi do głosowania. Posłowie – 
o czym dziś już nie pamiętamy – przechodzili przez nie, gło-
sując na tak lub nie. Lata międzywojenne to też szczególnie 
atrakcyjny dział poświęcony życiu codziennemu, wzboga-
cony o atrapy takich przedmiotów, jak supertorpeda – po-
ciąg spalinowy kursujący przed wojną m.in. pomiędzy Za-
kopanem a Krakowem – czy samolot rWD-9. Czasy drugiej 
wojny światowej to, rzecz jasna, problem terroru, zarówno 
niemieckiego, jak i sowieckiego, Holocaust, walka zbrojna 
z okupantem. na zakończenie – czasy powojenne z epoką 
stalinizmu, terrorem, odwilżą 1956 r., ale też stanem wojen-
nym (będą wojskowe transportery opancerzone!). W tej czę-
ści wystawy szczególnie atrakcyjna wydaje mi się przestrzeń 
poświęcona życiu codziennemu w latach 70. Trafimy na blo-
kowisko z wielkiej płyty, staniemy przed samochodem marki 
Fiat 125p. Wystawa kończy się na roku 1989. 

Trudno ocenić wystawę już dziś, na trzy lata przed jej 
ukończeniem. Zapewne przez ten czas wiele szczegółów bę-
dzie zmienianych, a rezultaty kolejnych wyborów w 2019 r. 
mogą jeszcze mieć wpływ na ostateczny kształt ekspozycji 
dotyczącej XX w. 

Projekty wystawy stałej Muzeum Historii Polski; sale wolnych elekcji i lat 70. XX w.
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1918-2018
Stulecie niepodległości

Uroczystości z okazji przyłączenia Wileńszczyzny do Polski, 18 kwietnia 1922 r.: przedstawiciele rządu polskiego i członkowie Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej 
z Józefem Piłsudskim; widoczni m.in.: gen. Lucjan Żeligowski (siedzi piąty z prawej), gen. Stefan Mokrzecki (siedzi trzeci z prawej), kpt. Aleksander Prystor (stoi pierwszy 
z prawej), gen. Jan Rządkowski, Aleksander Meysztowicz, Witold Abramowicz, premier Antoni Ponikowski (siedzi siódmy z lewej), minister spraw wewnętrznych Antoni Kamieński, 
minister pracy i opieki społecznej Ludwik Darowski, minister zdrowia publicznego Witold Chodźko

Polski	„patchwork”
Grzegorz	Nowik

11 listopada 1918 r. odzyskana przez Polskę nieodległość stała się faktem.  
W Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm, który zakończył 

pierwszą wojnę światową. Tego samego dnia w Warszawie Rada Regencyjna 
przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Wraz z innymi czołowymi politykami 
i pierwszą polską administracją Niepodległej naczelnik państwa Józef Piłsudski 
stanął przed ogromnym wyzwaniem – scalenia rozczłonkowanych pod każdym 

niemal względem ziem polskich spod trzech zaborów w jedno państwo. 
Jak niebywale trudne było to zadanie, obejmujące niemal wszystkie sfery 

administrowania państwem i dotyczące życia Polaków, ilustruje tekst  
prof. Grzegorza Nowika (red.)
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1 listopada
 W dzień Wszystkich Świętych na warszawskie cmen-

tarze przyszło mniej ludzi niż w poprzednich latach. 
Przyczyną stały się ograniczenia w kursowaniu tram-
wajów, a ceny za przejazd dorożkami były zbyt wyso-
kie. „Dla ułatwienia zarząd tramwajowy skierował na 
Powązki tramwaje linii 3 i 17. Wagony te odchodziły 
przepełnione, zwłaszcza po południu, ale znaczniejszej 
liczby osób przewieźć nie mogły. […] na Bródnie ruch 
był większy niż na Powązkach” – informowano na ła-
mach „Kuriera Warszawskiego”.

 W prasie już od końca października pojawiały się 
apele, aby pieniądze wydawane tradycyjnie na znicze 
zapalane na cmentarzach przekazywać na skarb naro-
dowy lub wojsko polskie. 

 na wieść o zajęciu nocą z 31 października na 1 listo-
pada Lwowa i Przemyśla przez Ukraińców zwołano 
nadzwyczajne posiedzenie rady Ministrów.

 Zakończenie wystawy 150 lat malarstwa polskiego 
w szkicach w kamienicy Baryczków. Wystawa urządzo-
na została staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami Przeszłości i była najważniejszą wystawą arty-
styczną w Warszawie w roku 1918. 
 Z rogatek wolskich, czerniakowskich i grochowskich 

zniknęły niemieckie posterunki wojskowe rewidujące 
wwóz produktów żywnościowych do miasta. 

2 listopada 
 O świcie ukazały się nadzwyczajne dodatki do war-

szawskich gazet z nagłówkiem Lwów i Przemyśl zajęte 
zbrojnie przez Rusinów!

 W Dzień Zaduszny na warszawskie cmentarze przy-
szło więcej ludzi niż 1 listopada. 

3 listopada 
 Od rana gazety rozpowszechniały dodatek nadzwy-

czajny z apelem rady Ministrów do narodu o powoła-
nie rządu narodowego mającego stanowić podwaliny 
pod „gmach Zjednoczonej Wolnej Polski Ludowej”. 

4 listopada 
 Do Warszawy powrócił z trzyletniego uchodźstwa 

w rosji rzeźbiarz Stefan Pillati. 
 Obradowała rada Miejska. Dyskutowano sprawę 

umiastowienia teatrów rozmaitości, Letniego  
i nowości.

Kalendarium
Co się wydarzyło w Warszawie  
w listopadzie i grudniu 1918 r.

Odrodzona rzeczpospolita, stanowiąca mozaikę ziem 
i regionów, była jak „patchwork” – zszyty z rozma-

itych kawałków materiału, faktury, kształtu, koloru i jako-
ści. naszych dziadów i pradziadów żyjących na terenach 
różnych zaborów więcej różniło, niż łączyło. 

W Galicji i okupowanej przez Austrię części Kongre-
sówki obowiązywał ruch lewostronny, na pozostałych 
ziemiach – prawostronny. Samochodów było niewiele, 
ale furmanek i dorożek jeździło niemało, nadto po Lwo-
wie i Krakowie kursowały tramwaje – także poruszają-
ce się lewym torem. 

Posługiwano się odmiennymi systemami miar i wag. 
W zaborze austriackim i niemieckim odległości mierzono 
w metrach, w rosyjskim nadal w werszkach (1¾ cala angiel-
skiego = ok. 4,45 cm), arszynach (ok. 0,71 m), sążniach (3 ar-
szyny) i wiorstach (500 sążni = 1066,8 m). Co za tym idzie – 
inne były skale map. Dla całego obszaru państwa należało je 
ujednolicić. Z mapami był problem dodatkowy: w zaborze ro-
syjskim i niemieckim południk zerowy liczono od południka 
przechodzącego przez Greenwich (wschodnie przedmieście 
Londynu), a w monarchii Habsburgów obowiązywał połu-
dnik zero wyznaczany od Ferro (na Wyspach Kanaryjskich). 
Koniecznym stało się zatem uzgodnienie współrzędnych geo-
graficznych. Inne były skale map wojskowych – w Austrii 
1:75 tys. i 1:200 tys., w niemczech 1:100 tys. i 1:300 tys., 
w rosji funkcjonowały tzw. mapy wiorstówki, przy czym na-
zwy miejscowości miały na mapach inne brzmienie, na tych 
rosyjskich zapisywano je grażdanką. 

Powierzchnię mierzono w trzech zaborach w morgach i ła-
nach, ale mórg polski (w Królestwie Polskim) liczył 300 prę-
tów i obejmował 56,017 ara, mórg litewski (na ziemiach 
d. Wielkiego Księstwa Litewskiego) – 71,226 ara, mórg cheł-
miński stary (w Wielkopolsce) – 56,062 ara, mórg wiedeński 
(w Galicji) – 57,554 ara. Podobnie – łany w każdym z zabo-
rów oraz w Księstwie Cieszyńskim i na ziemiach Wielkie-
go Księstwa Litewskiego obejmowały od ok. 15,6 do prawie 
18 hektarów. Te miary należało ujednolicić w perspektywie 
reformy rolnej.

 W zaborze rosyjskim ważono w łutach (1 łut = 1/16 
grzywny lub 1/32 funta), pudach (1 pud = 16,38 kg = 40 fun-
tów = 1280 łutów = 3840 zołotników = 36 8640 doli), fun-
tach i zołotnikach, a w pozostałych zaborach już w kilogra-
mach, ale dawny funt (około pół kilograma) odpowiadał 
w zależności od zaborów od ok. 400 do 480 gramom (w ro-
sji 410 g, w Królestwie Polskim 405 g, w dawnym zaborze 
pruskim 480 g, w Galicji 453 g). Jakiż to raj był dla speku-
lantów! Pozwala to dziś zrozumieć, dlaczego jeszcze długo po 
powstaniu wielkopolskim utrzymywana była granica celna 
między Poznaniem a resztą ziem polskich. Dekretem na-
czelnika państwa z 1 kwietnia 1919 r. wprowadzono jed-
nolity system metryczny: metry, metry kwadratowe, me-
try sześcienne, kilogramy i stopnie Celsjusza. Utworzony 
został Główny Urząd Miar. Była to rewolucja, ale zarazem 
ujednolicenie systemu.
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Różna była szerokość torów na liniach kolejowych. Gra-
nicę stanowiła Wisła, która dzieliła je na rozstaw europejski 
(na zachód od rzeki) i rosyjski (na wschód od niej). Część  
z tych linii podczas Wielkiej Wojny państwa centralne 
przekuły na system europejski. różne były średnice rur, 
śrub oraz ich przeliczniki.

Generał Charles de Gaulle mówił, że Francja jest 
trudnym do rządzenia krajem, ponieważ ma 300 ga-
tunków sera. Cóż miał powiedzieć wódz naczelny Woj-
ska Polskiego Józef Piłsudski, kiedy niemal każda dywi-
zja uzbrojona była w karabiny i armaty innego systemu  
i kalibru, a dostarczenie im właściwej amunicji zdawało 
się rozwiązywaniem kwadratury koła. Tym bardziej że 
oficerowie i podoficerowie wywodzący się z armii ro-
syjskiej, niemieckiej, austriackiej, francuskiej, amery-
kańskiej, z Legionów i POW posługiwali się różnymi 
terminami wojskowymi, stosowali odmienne komen-
dy, co nierzadko prowadziło do nieporozumień, czasem 

komicznych, a czasem tragicznych, np. kiedy rozkaz na-
kazywał obsadzenie stacji kolejowej, wykonawcy rozka-
zu wysadzali ją w powietrze.

Odmienne były systemy monetarne i bankowe, nie było 
polskiej waluty ani banku polskiego. W obrocie znaj-
dowały się ruble carskie i „rewolucyjne”, tzw. kierenki 
(od nazwiska premiera rządu tymczasowego Aleksandra 
Kiereńskiego), austriackie korony, marki niemieckie i mar-
ki polskie, ukraińskie karbowańce oraz „twarda” walu-
ta państw ententy, którą płaciliśmy za dostawy z zagra-
nicy: funty, dolary i franki. najlepszą jednak walutą był 
węgiel i ziemniaki, które wymieniano za broń i amunicję 
dla wojska. 

Odmienne było także prawo cywilne, karne, handlo-
we, kształtowane przez półtora wieku, co tworzyło wie-
le komplikacji i utrudnień. Jeśli, przykładowo, wydarzyła 

Naczelnik państwa Józef Piłsudski w drodze 
na otwarcie pierwszego posiedzenia Sejmu 

Ustawodawczego, 10 lutego 1919 r.

Naczelnik państwa Józef Piłsudski, premier 
Ignacy Jan Paderewski (drugi z lewej) oraz 
minister spraw wewnętrznych Stanisław 
Wojciechowski (trzeci z lewej) w trakcie 
uroczystości otwarcia Sejmu Ustawodawczego, 
9 lutego 1919 r.
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7 listopada
 Zniesione zostały niemieckie warty na Dworcu War-

szawsko-Wiedeńskim, rewidujące m.in. przychodzące 
pociągi i rekwirujące przewożoną w nich żywność. Pil-
nowanie porządku przejęła polska milicja. 
 Aleksander Zelwerowicz wziął udział w wiecu po-

litycznym Stronnictwa Jedności narodowej. Tego 
dnia przedstawienia grano na rzecz polskich jeńców 
wojennych.

8 listopada 
 Od 8 listopada trwały pertraktacje delegacji nie-

mieckiej z gen. Ferdinandem Fochem w sprawie za-
wieszenia broni. 

9 listopada 
 W Berlinie wybuchła rewolucja. Cesarz Wilhelm 

ogłosił abdykację, dzień później opuścił niemcy 
i wyjechał do Holandii. niemcy stały się republiką. 
Warszawskie gazety informację o abdykacji podały 
10 listopada. 

 Likwidacja niemieckich wart rewizyjnych na dwor-
cach przyczyniła się do widocznego spadku cen na 
szereg towarów żywnościowych dotąd zagrożonych 
konfiskatą. 

10 listopada 
 O godz. 7 rano na Dworzec Warszawsko-Wiedeń-

ski przybył Józef Piłsudski, zwolniony przez niem-
ców z twierdzy w Magdeburgu. na dworcu witany 
był przez członka rady regencyjnej ks. Zdzisława 
Lubomirskiego oraz dowódcę POW Tadeusza Ka-
sprzyckiego. na ulicach Warszawy miały miejsce 
manifestacje, doszło do incydentów między zwolen-
nikami Polski niepodległej a tymi, którzy popierali 
bolszewików. 

 rada Miejska podjęła ostateczną decyzję o umia-
stowieniu teatrów rozmaitości, Letniego i Praskie-
go. nowości zdecydowano się umiastowić w 1919 r. 
po przeprowadzeniu audytu w placówce.

 W teatrach w czasie przedstawień apelowano do 
publiczności o kupowanie rozpisanej właśnie po-
życzki narodowej. W nowościach apel ten – entu-
zjastycznie przyjęty – wygłosiła Lucyna Messal.

 Po południu do teatrzyku Argus wkroczyła grupa 
żydowskiej młodzieży zrzeszonej w Bundzie. 
na łamach „Kuriera Warszawskiego” podano infor-
mację, że bundowcy odbyli w teatrze krótki wiec, na-
stępnie zdemolowali salę i wytłukli okna. Ich najście 
mogło mieć związek z zamieszkami w dzielnicy ży-
dowskiej. Tego i następnego dnia z powodu strzela-
niny na ulicach nieczynne były żydowskie teatry 
i kinematografy. 

się katastrofa kolejowa na trasie z Wilna przez Warsza-
wę, Częstochowę, Katowice do Zebrzydowic, to procedu-
ry powypadkowe były prowadzone na podstawie pięciu 
różnych kodeksów prawnych, pasażerowie otrzymywali 
odszkodowania według pięciu różnych stawek, a spraw-
cy – kary według pięciu odmiennych kodeksów karnych. 
na ziemiach wcielonych bezpośrednio do rosji (tzw. zie-
mie zabrane) obowiązywało inne prawo niż w Kongre-
sówce, inne – w zaborze pruskim, inne – w Galicji, inne 
na Śląsku Cieszyńskim (należącym do Korony św. Wacła-
wa, czyli Czech), a inne – na Spiszu i Orawie (należących 
wcześniej do Korony św. Stefana, czyli Węgier).

Naszych pradziadów w trzech zaborach różniło zatem 
niemal wszystko: poziom życia, rozwoju cywilizacyjnego, 
infrastruktury komunikacyjnej, budowlanej, dostępu do 
nauki, oświaty, kultury, stopień analfabetyzmu, zamoż-
ność, wreszcie mentalność, poziom kultury ogólnej, a kul-
tury politycznej w szczególności. 

Zaniedbania cywilizacyjne były ogromne. Warszawa 
była jedynym skanalizowanym miastem w całym Króle-
stwie Polskim. Przez Wisłę, stanowiącą zachodnią linię 
obrony Cesarstwa rosyjskiego (między Toruniem i Kra-
kowem, nie licząc tych miast), przeprowadzono zaledwie 
pięć mostów. Przetaczające się przez ziemie polskie fron-
ty Wielkiej Wojny przyniosły ruinę miast i wsi, wylud-
nienie spowodowane ewakuacjami ludności, degradację 
rolnictwa, zniszczenie przemysłu, spustoszenie lasów. To 
wszystko cofało nas cywilizacyjnie o kilkadziesiąt lat. 

różnił także naszych przodków wybór dróg wiodą-
cych do niepodległości – choć nie różnił cel. Dlatego la-
ta odrodzenia i odbudowy rzeczypospolitej, lata 1918- 
-1922, to okres politycznych kontrowersji dotyczących 
wizji państwa, ale też czas współdziałania większości 
głównych polskich nurtów politycznych. 

A co łączyło, co było spoiwem odrodzonej Rzeczypo-
spolitej? na pewno polska mowa (choć też niejednorod-
na), religia (w przeciwieństwie do luterańskich Prus i pra-
wosławnej rosji, choć wcale liczne były grupy Polaków 
wyznających różne odmiany protestantyzmu, Polaków 
wyznania prawosławnego, unickiego, mojżeszowego, 
a nawet karaimskiego czy muzułmańskiego, np. Tatarzy 
polscy) oraz świadomość, tradycja i kultura narodowa. 
resztę można było i należało zmienić. Stało się to wy-
zwaniem stojącym przed II rzecząpospolitą. 

Grzegorz Nowik – profesor zwyczajny Instytutu Studiów Politycznych 
Polskiej Akademii Nauk, autor ponad 350 publikacji, w tym książek, 

tomów wyborów dokumentów źródłowych, artykułów, biogramów, 
recenzji; zainteresowania badawcze: myśl polityczna Józefa Piłsudskiego, 

odrodzenie RP i konflikt z bolszewicką Rosją 1918-1920, najnowsze dzieje 
Polski i Europy Wschodniej, dzieje wojskowości polskiej, polski ruch 
młodzieżowy XIX-XX w.; za pracę naukową otrzymał m.in. nagrody: 
im. prof. Jerzego Łojka, KLIO (dwukrotnie), Varsavianów; instruktor 

harcerstwa, harcmistrz, historyk harcerstwa
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Jarosław	Zieliński
Pod koniec 1918 r. organizujące się 
Wojsko Polskie przejęło na ziemiach 
wszystkich trzech zaborów niemało sprzętu 
lotniczego, z reguły jednak przestarzałego 
bądź zużytego, nadającego się głównie 
do podstawowych szkoleń. Z drugiej strony 
duża liczba zdobytych elementów i części 
zamiennych zachęcała do prób montażu – 
w tej dziedzinie prym wiedli poznaniacy, 
na lotnisku Ławica. Wielokrotnie mniej 
sprzętu pozostałego po niemieckim 
okupancie zabezpieczono na warszawskim 
Polu Mokotowskim, gdzie nie było nawet 
warsztatów remontowych. Zorganizowano 
je w listopadzie 1918 r. – pod nazwą 

Centralne Warsztaty Lotnicze (CWL). 
Okazały się niezwykle wydajne i w ciągu 
pierwszych kilku lat funkcjonowania 
wyremontowały one 544 samoloty 
i 422 silniki. Zaczęło się jednak 
od katastrofy…

Już na samym początku działalności podjęto w CWL 
próbę zbudowania pierwszego polskiego samolotu 
bojowego – o nazwie Słowik – będącego nieco ulep-

szoną wersją liniowej maszyny niemieckiej Hannover 
roland CLII. Samolot z powodzeniem oblatano w lip-
cu 1919 r., ale 23 sierpnia podczas oficjalnego pokazu 
oderwały się skrzydła, a kadłub runął na ziemię w po-
bliżu obserwującej popisy generalicji i samego marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. na miejscu zginęli konstruktor 
por. inż. Karol Słowik oraz ppor. pilot Kazimierz Je-
sionowski. Przyczyną katastrofy były proste błędy kon-

Pierwsze polskie 
samoloty

PZL-44 Wicher
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strukcyjne, wynikające z braku doświadczenia personelu 
warsztatów. 

Za pierwszy w pełni polski samolot w epoce II rP na-
leży uznać liniowy WZ-VIII zbudowany w CWL na 
zamówienie Departamentu III Żeglugi Powietrznej, 
na podstawie projektu inż. Władysława Zalewskiego. 
Dysponujący stosunkowo dużym silnikiem austro-daim-
ler o mocy 360 KM, dwuosobowy dwupłat, był już bliski 
ukończenia we wrześniu 1920 r., kiedy to uległ uszkodze-
niom wskutek działań wojennych. Próbowano kontynu-
ować prace nad nim, ostatecznie jednak zarzucono je. Inży-
nier Zalewski odznaczył się jeszcze później w konkursie na 
ciężki bombowiec – w 1924 r. zaprojektował maszynę WZ- 
-IX Pteranodon – niezwykle nowoczesny jak na owe cza-
sy dolnopłat o trzech silnikach Bristol Jupiter (450 KM). 
Mimo że konkurs przewidywał zbudowanie prototypu 
według zwycięskiego projektu, nigdy do tego nie doszło, 
a Departament IV Żeglugi Powietrznej po serii wypad-
ków z myśliwcami Ansaldo A-1 Balilla, produkowanymi 
na licencji w Lublinie, wolał zamawiać samoloty za granicą. 
Z tego samego względu nie udało się zbudować prototy-
pów pozostałych nagrodzonych w konkursie maszyn.

W 1921 r. inż. Stefan Malinowski przebudował w Byd-
goszczy francuski górnopłatowy myśliwiec nieuport 80/81E, 
przydając mu skrzydło własnego pomysłu, o zmienialnej gru-
bości profilu, zapewniającej skrócony start i dobieg, lepsze 
wznoszenie, zwiększony pułap i mniejszą prędkość minimal-
ną od pierwowzorów. Powstały w ten sposób samolot Ste-
mal III był od następnego roku wypróbowywany w CWL na 
Polu Mokotowskim. Okazało się, że lewarkowy mechanizm 
zmiany profilu skrzydła był zbyt ciężki i absorbujący dla pilo-
ta, co spowodowało zarzucenie prac nad maszyną. Tego ro-
dzaju awangardowych prób projektowych było wiele, ale koń-
czyły się one co najwyżej uzyskaniem patentu za nowatorskie 
rozwiązania – jak w przypadku pionowo startującego wiro-
płatu (inż. Konrad Kucfir, 1919) czy płatowca z kadłubem  
w postaci siłowego dźwigara skrzynkowego (inż. Stanisław 
Cywiński). 

Myśliwce Puławskiego –  
piękna droga donikąd
W 1926 r. szefem Departamentu IV Żeglugi Powietrznej 
został płk pilot inż. Ludomił rayski, który od początku 
lansował pogląd, że polskie lotnictwo powinno bazować 
na maszynach rodzimej konstrukcji, względnie produko-
wanych w całości w kraju, a nie na samolotach kupowanych 
za granicą. Jeszcze w tym samym roku ważnym krokiem 
w owym kierunku stało się uruchomienie w Warszawie 
Polskich Zakładów Škody, produkujących silniki lotnicze,  
a dwa lata później – Polskich Zakładów Lotniczych. Tu 
właśnie w 1929 r. inż. Zygmunt Puławski opracował pro-
totyp samolotu myśliwskiego PZL P-1 – prekursora linii 
maszyn w układzie grzbietopłatu. Słynny płat Puławskiego 
o profilu przypominającym skrzydła mewy zapewniał pilo-
towi niemal idealną widoczność. Samolot uzyskał w pełni 

11 listopada 
 W WAGONie kOlejOWyM W COMPièGNe 

POdPiSANO ROZejM MiędZy PAńSTWAMi 
eNTeNTy A NieMCAMi. PieRWSZA WOjNA 
śWiATOWA ByłA ZAkOńCZONA. POlSk A 
OdZySkAłA WOlNOśĆ. 

 R A dA  R e G e N C y j N A  PR Z e k A Z A ł A 
jóZefOWi PiłSudSkieMu WłAdZę NAd 
TWORZąCyM Się WOjSkieM POlSkiM. 
 rozbrajanie żołnierzy niemieckich na ulicach War-

szawy. niemcy na ogół oddawali broń bez oporów. 
Bronić się usiłowała jedynie załoga ratusza na placu Te-
atralnym. niemcy skapitulowali po wdarciu się do bu-
dynku żołnierzy POW. 

 W teatrach niewiele osób. na placu Teatralnym 
strzelanina. Zamiast zapowiadanej Żydówki odegrano 
Halkę. „Wobec strzelaniny, jaka się rozpoczęła o 10 
wieczorem na placu Teatralnym, dyrekcja opery zarzą-
dziła, aby publiczność opuszczała teatr, przechodząc 
przez scenę i podwórze teatralne, wyjściem od ulicy 
Trębackiej” – informowano następnego dnia na ła-
mach „Kuriera Warszawskiego”.

 Wiec w Szkole Dramatycznej. „Wszyscy słuchacze 
wstępują do legii akademickiej i tylko ci spośród obec-
nych mają prawo powrotu do Szkoły Dramatycznej. 
[…] Słuchaczki kontynuują naukę, poświęcając wolny 
czas od zajęć pracy społecznej w Komitecie Polek” – 
można było przeczytać w „Kurierze Polskim”.

12 listopada 
 Dzień po odzyskaniu niepodległości przez Polskę za-

pasy zgromadzone przez Krajowy Wydział Zbożowy 
i Centralę Ziemniaczaną zostały przejęte z rąk nie-
mieckich przez władze polskie. 

13 listopada
 Po zniesieniu okupacji wszystkie kawiarnie i restau-

racje przedłużyły czas otwarcia. „Wskutek tego pu-
bliczność nieco dłużej krąży po ulicach – mniej więcej 
do godz. 1 w nocy trwa w Śródmieściu ruch ożywiony 
dość znacznie” – informowano na łamach „Kuriera 
Warszawskiego”. 

14 listopada
 rada regencyjna przekazała władzę na ręce Józefa 

Piłsudskiego.
 naczelnik milicji poinformował, że wszystkie do-

tychczasowe, wprowadzone przez niemców ogranicze-
nia dotyczące zużycia energii elektrycznej są utrzymy-
wane w mocy.

15 listopada 
 Otwarcie gmachu Poczty Głównej na placu Warec-

kim jako siedziby Poczty Polskiej. 
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metalową konstrukcję z udziałem duraluminium, elektronu 
i stali, której technologię PZL opanowały dzięki zakupo-
wi licencji i wyprodukowaniu krótkiej serii francuskich, 
w sumie niezbyt udanych myśliwców Wibault 70C1. 

Zbudowany w dwóch egzemplarzach PZL P-1 prze-
wyższał wibaulta pod każdym względem; płat Puław-
skiego sprawdził się idealnie, natomiast problem stanowił 
rzędowy silnik Hispano-Suiza (650 KM), który wpraw-
dzie zapewniał prędkość przekraczającą 300 km/h, ale 
nie był przewidziany do zakupu ani produkcji w Polsce. 
Puławski, rad nierad, musiał przystosować płatowiec 
do silnika gwiazdowego Gnome-rhône Jupiter VIF 
(450 KM). To wymagało przeprojektowania kadłuba, 
który ze spłaszczonego stał się okrągły w przekroju, 
co pogorszyło własności aerodynamiczne i zredukowało 
efektywność grzbietowego płata. W ten sposób powstał 
myśliwiec pościgowy PZL P-6, którego oba egzemplarze 
prototypowe z powodzeniem prezentowano od 1930 r., 
m.in. we Francji i USA. Mimo wspomnianych manka-
mentów PZL P-6 został uznany za najlepszy samolot my-
śliwski na świecie. Jego wersje seryjne P-7A oraz P-11A, 
B i C produkowane dla rodzimych sił powietrznych oraz 
na eksport wywindowały w pierwszej połowie lat 30. 
polskie lotnictwo bojowe do ścisłej czołówki światowej. 
Lekkie silniki gwiazdowe święciły w tamtych czasach 
triumfy, jednak po kilku latach okazały się ślepą uliczką 

i zostały zdystansowane przez silniki rzędowe – ciężkie, 
ale uzyskujące nieporównanie wyższą moc, co przekłada-
ło się na dużo lepsze osiągi płatowca. Boleśnie przekona-
liśmy się o tym we wrześniu 1939 r. Puławski pod koniec 
1930 r. zaprojektował wprawdzie samolot P-8 z silnikiem 
rzędowym, ale władze nie były nim zainteresowane, na-
tomiast sam konstruktor zginął 21 marca 1931 r. w kata-
strofie podczas oblatywania prototypu własnego pomy-
słu samolotu amfibii PZL P-12.

Zanim doszło do wrześniowej tragedii, nieudolne 
dowództwo długo forsowało rozwój myśliwców linii P  
z silnikami gwiazdowymi, czego ostatnim akordem by-
ły wersje z krytą kabiną oraz wzmocnionym napędem  
i uzbrojeniem (P-24B do P-24G), produkowane jednak 
wyłącznie na eksport i to do ostatniej chwili, mimo oczy-
wistego zagrożenia wybuchem wojny. Kiedy do linii tra-
fiały seryjne P-11C – górnopłaty ze stałym podwoziem  
i otwartą kabiną – na świecie oblatywano już konstrukcje 
w układzie dolnopłatu z chowanym podwoziem i oszkle-
niem kokpitu, szybsze od naszych pezeteli o nawet 
150 km/h. Wprawdzie prototyp takiej maszyny (PZL-50 
Jastrząb) oblatano u nas jesienią 1938 r., jednak ekspery-
menty z różnymi silnikami (nadal gwiazdowymi!) i proble-
my z osiągami spowodowały, że wybuch wojny zastał PZL  
z pięcioma nieukończonymi seryjnymi maszynami wersji 
P-50A, w tym momencie pozostającymi daleko w tyle za 

Samoloty Wilk, Sum i Łoś (z tyłu), Salon Paryski, 1938 r.
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 Przejęcie więzień w Warszawie z rąk niemieckich 
przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. 
 W rozmaitościach rozpoczęto wznowieniową próbę 

Nocy listopadowej. W Teatrze im. S. Staszica premiera 
Grubych ryb Michała Bałuckiego. 

16 listopada
 Poczta Główna na placu Wareckim rozpoczęła sprze-

daż znaczków („marek”) pocztowych polskich pocho-
dzących z zapasów miejskich. na znaczkach umiesz-
czono orła Jagiellonów oraz napis Poczta Polska. 

 Dyrekcja Zakładów Gazowych podniosła płace 
wszystkim pracownikom. 
 Arnold Szyfman przejął notarialnie Teatr Mały od do-

tychczasowego dyrektora placówki Kazimierza Zalew-
skiego. rozpoczął się nowy etap w dziejach tej sceny.

 W Teatrze Praskim premiera Wesela podczas rewolu-
cji w reżyserii Aleksandra nawrockiego. Sztukę tę 
anonsowano jako rzecz, której nie można było wysta-
wiać w czasie niemieckiej okupacji. 
 W Operze Warszawskiej z powodu niskich płac roz-

począł się strajk. Dymisję złożyła zasłużona dyrektor-
ka Janina Korolewicz-Waydowa. Dalszy los Opery 
Warszawskiej stanął pod znakiem zapytania. 

17 listopada
 W Warszawie wielotysięczny Pochód narodowy zor-

ganizowany przez środowiska narodowej Demokracji. 
Od samego rana warszawskie budynki przystrajano 
w biało-czerwone barwy. 

 Centralę telefonów przy Zielnej przejął z rąk nie-
mieckich zarząd firmy Cedergren. na miejsce persone-
lu niemieckiego zaczął powracać przedwojenny perso-
nel polski. Telefony odłączone przez niemców 
w sierpniu 1915 r. teraz były przywracane. Zaczęto 
od instytucji państwowych.

18 listopada
 W gmachu przy ul. Mokotowskiej 50 powołany zo-

stał koalicyjny rząd ludowy z premierem Jędrzejem 
Moraczewskim. rządu tego nie akceptowała narodo-
wa Demokracja i niektórzy ludowcy. 
 Zwiększono dotychczasową normę chleba dla ludno-

ści Warszawy. 
 nowa, bardzo polityczna premiera w Mirażu. recen-

zent „nowej Gazety” zauważył, że Miraż na drzwiach 
wejściowych powinien zawiesić tabliczkę z napisem 
„Tutaj wymyśla się szwabom wierszem i prozą przez 
godzinę i kwadrans bez przerwy”. 

 Pomimo strajku w Operze Warszawskiej odbyło się 
przedstawienie Halki z Janiną Korolewicz-Waydową 
w partii tytułowej. Dochód przeznaczono na rzecz 
skarbu narodowego. 
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na przykład niemieckim samolotem Messerschmitt 109E 
czy maszyną angielską Supermarine Spitfire Mk I. Do-
piero w 1942 r. przewidywano wprowadzenie do linii no-
woczesnego dolnopłatu PZL-62 z silnikiem rzędowym, 
konstrukcji inż. Jerzego Dąbrowskiego, ale raczej nie był 
to termin realny do dotrzymania. Paradoks starzenia się 
konstrukcji przed jej wprowadzeniem na stan eskadr wy-
nikał także z niesłychanie szybkiego postępu techniczne-
go, który deklasował nawet najnowocześniejsze modele 

maszyn w ciągu najwyżej trzech lat. Tymczasem w Polsce 
w drugiej połowie lat 30. nastąpiła zupełna zapaść w tym 
względzie i w linii pozostawały dosłownie latające anty-
ki, liczące sobie nawet osiem lat. W rezultacie cały ciężar 
obrony polskiego nieba wzięły na swe skrzydła maszyny  
z minionej epoki, czyli PZL P-11C, a nawet P-11A i P-7.

Jak góra urodziła mysz
Zakłady PZL w nowych halach na Okęciu, a później także 
w filiach na prowincji skupiły się w tamtej dekadzie na opra-
cowywaniu i produkcji samolotów o konstrukcji całkowicie 
metalowej – i to nie tylko tych lekkich. Pionierskie rozwiąza-
nia były częstokroć marnowane przez zbyt słaby napęd albo 
za długi cykl wdrażania konstrukcji. Taki los spotkał linio-
wy samolot PZL-23 Karaś, który w chwili powstania pro-
jektu (1932) był nowoczesnym dolnopłatem rozpoznawczo- 
-bombardującym z w pełni oszkloną kabiną, choć jesz-
cze ze stałym podwoziem, w momencie wprowadzenia 
do linii (rok 1936) – konstrukcją już ledwie przeciętną,  
a trzy lata później zupełnie przestarzałą. Dysponował 
wprawdzie awangardowymi cienkościennymi dźwigara-
mi kesonowymi w skrzydłach – opatentowanymi przez 
inż. Franciszka Misztala – ale gwiazdowy silnik Bristol 
Pegasus o maksymalnej mocy 680 KM nie dawał pod-
czas kampanii wrześniowej żadnej szansy umknięcia przed 
messerschmittami. Dodajmy, że ulepszona wersja, PZL- 
-43 została w całości przeznaczona na eksport, ale i ona nie 
powalała już nowoczesnością rozwiązań. 

Próby zainstalowania polskiej konstrukcji silników 
PZL Foka na prototypach lekkiego dwusilnikowego my-

Nieukończony PZL-50A porzucony na Solcu w 1939 r.
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śliwca PZL-38 Wilk skończyły się zupełną klapą, motory 
dawały z siebie bowiem ledwie połowę zakładanej mocy, 
czyniąc z pięknej, silnie uzbrojonej maszyny nieomal pta-
ka nielota. Wymiana silników na importowane zajęła za 
dużo czasu i w chwili wybuchu wojny żaden z niewielu 
wyprodukowanych wilków nie był gotów do walki. I ten 
samolot wymagał już następcy, którym miał się stać PZL- 
-48 Lampart. no właśnie, miał…

Jeszcze gorzej miała się rzecz z samolotami bombo-
wymi. Jednosilnikowy bombowiec nurkujący PZL-46 
Sum (opracował go inż. Stanisław Prauss, konstruktor 
karasia) był maszyną udaną, znacznie lepszą od swego 
niemieckiego odpowiednika, czyli samolotu Junkers 
Ju-87B Stuka, ale do chwili wybuchu wojny zbudowa-
no jedynie dwa prototypy, a produkcja seryjna została 
wstrzymana 1 września. 

Dwusilnikowy bombowiec PZL-30 Żubr powstał  
w wyniku przeróbki prototypu szybkiego samolotu ko-
munikacyjnego i został oblatany w 1936 r. Był to pierw-
szy polski samolot bojowy z chowanym podwoziem, ale 
o już przestarzałym, wzorowanym na francuskich odpo-
wiednikach układzie grzbietopłatu, ciężkim i nieco po-
kracznym. Znacznie bardziej zaawansowany technicznie, 
równolegle opracowywany PZL-37 Łoś wydawał się woj-
skowej komisji zbyt awangardowy, toteż zdecydowano 
się na typ przejściowy. Aby zwolnić miejsce dla produkcji 
łosia, przekazano produkcję żubra Lubelskiej Wytwórni 
Samolotów, gdzie zbudowano niewielką serię w wersji 
podstawowej LWS-4 oraz jeden eksperymentalny LWS-6  
z podwójnym usterzeniem pionowym. W 1939 r. obie były 
zupełnie przestarzałe i żaden egzemplarz nie wziął udziału  
w działaniach bojowych. Prototyp wąskokadłubowe-
go dwusilnikowego szybkiego łosia, dzieła inż. Jerzego 
Dąbrowskiego, oblatano zaledwie miesiąc po oblocie 
pierwszego żubra. W drugim prototypie wprowadzono 
ulepszone silniki Bristol Pegasus XX o mocy 918 KM, 
podwójne usterzenie pionowe oraz nowatorskie pod-
wozie jednogoleniowe, którego rozwinięte wersje z tzw. 
wózkami są do dziś standardem we wszystkich samo-
lotach wielosilnikowych. Wyprodukowano serię wer-
sji A o pojedynczym usterzeniu (30 egzemplarzy prze-
znaczonych tylko do szkolenia) oraz 94 sztuki wersji B  
z usterzeniem podwójnym, które poprawiało tylnemu 
strzelcowi warunki ostrzału celu. Bałagan decyzyjny  
i mieszanie się polityków ignorantów do kwestii obron-
ności skutkowało korowodem najzupełniej idiotycznych 
posunięć, jak wstrzymanie produkcji samolotów albo 
zastąpienie ich na jednej z linii produkcyjnych znacznie 
mniej w tamtym momencie potrzebnym samolotem ko-
munikacyjnym PZL-44 Wicher, który nawet nie zdążył 
wejść do produkcji seryjnej. We wrześniu 1939 r. jed-
nostki lotnicze miały na stanie zaledwie 36 łosi w bo-

Od góry: PZL P-1, WD-8 w Palestynie w 1938 r., PZL-37B Łoś

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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 Pierwszy po latach występ Mieczysławy Ćwikliń-
skiej. Gra w Teatrze Letnim, w sztuce Stanisława Ko-
złowskiego Polka w Ameryce.

19 listopada
 W sali Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 

odbył się wiec pod hasłem Ratujmy polski Lwów.
 W rękach cywili wciąż pozostawało wiele broni ode-

branej niemcom. W mieście miały miejsce przypadki 
strzelania na wiwat. „Strzelają bez potrzeby nie tylko 
wartownicy na posterunkach nocnych w celu sygnali-
zowania swojej czujności, lecz i różni wojowniczo na-
strojeni osobnicy cywilni, którzy nie powinni mieć 
w ogóle broni w ręku” – pisano na łamach „Kuriera 
Warszawskiego”. 

 Warszawę opuściły ostatnie transporty wojska nie-
mieckiego. Zgodnie z wytycznymi Józefa Piłsudskiego 
każdemu niemcowi pozwolono zabrać karabin i pięć 
ładunków. Warszawę opuściły łącznie 22 transporty 
liczące ponad 26 900 ludzi.

20 listopada 
 Z powodu braku węgla kursowanie tramwajów ogra-

niczono do godz. 9 wieczorem. 

21 listopada 
 W Muzeum Przemysłu i rolnictwa odbył się wiec 

polskich kobiet. 

22 listopada
 rząd w Warszawie ogłosił dekret określający repu-

blikański ustrój nowego państwa. Tymczasowym na-
czelnikiem państwa i naczelnym wodzem został mia-
nowany Józef Piłsudski. 

23 listopada 
 W dawnym Palais de Glace otwarto kino Colosseum. 

Będzie to największe kino w między wojennej 
Warszawie. 

 Ministerstwo Aprowizacji ogłosiło, że dowóz do 
Warszawy ziemniaków furmankami chłopskimi i wóz-
kami ręcznymi dozwolony jest bez ograniczeń, a prze-
wóz koleją lub wodą odbywać się może tylko na pod-
stawie specjalnych pozwoleń. 

 Ogłoszono prowizoryczne umiastowienie Opery 
Warszawskiej. Miasto podjęło się prowadzenia pla-
cówki do 31 grudnia 1918 r. – bez określenia ram 
przyszłości teatru.

24 listopada
 Do Warszawy przybyli delegaci ze Śląska Cieszyń-

skiego. Kilka dni wcześniej zawiązał się w Warszawie 
Komitet Mazurski, zaś dr Buzek z uniwersytetu we 
Lwowie, rodem ze Śląska, opowiadał o Polakach 
ewangelikach na Śląsku. 
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jowej wersji B. Więcej ewakuowano do rumunii, gdzie 
później zostały użyte przeciw Sowietom. W przyszłości 
łoś miał być zastąpiony superszybkim bombowcem PZL- 
-49 Miś…

Zwycięskie „erwudziaki”
W cieniu olbrzymich i nowoczesnych Polskich Zakła-
dów Lotniczych pozostawało znacznie mniejsze przedsię-
biorstwo znane jako Doświadczalne Warsztaty Lotnicze 
(DWL), wywodzące się z powstałej w 1925 r. Sekcji Lot-
niczej Koła Mechaników Studentów Politechniki War-
szawskiej. W sekcji powstało kilka samolotów, w tym JD-2 
Jerzego Drzewieckiego i SP-1 Stanisława Praussa, a także 
kilka szybowców. Samoloty produkowane w DWL uzy-
skały wspólne oznaczenie rWD, od nazwisk głównych in-
żynierów: Stanisława rogalskiego, Stanisława Wigury i Je-
rzego Drzewieckiego. Po śmierci Wigury jego miejsce zajął 
inż. Jerzy Wędrychowski, nie było więc potrzeby zmiany 
inicjału w nazwie. W 1930 r. warsztaty przeniosły się z Pola 
Mokotowskiego na Okęcie, a trzy lata później przekształciły 
w samodzielną spółkę. 

Konstruktorzy wyspecjalizowali się w budowie lek-
kich jednosilnikowych samolotów sportowych w ukła-
dzie grzbietopłatu o drewnianej, a później mieszanej 
konstrukcji. Pierwszym w całym ciągu modeli był pro-
totypowy rWD-1 z 1928 r. W czterech egzemplarzach 
został zbudowany rWD-2, model nr 4 wyprodukowano  
w dziewięciu, a rWD-5 – już w dwudziestu egzemplarzach. 
Specjalnie przygotowany egzemplarz rWD-5bis, pilotowa-
ny przez Stanisława Skarżyńskiego, stał się w maju 1933 r. 
pierwszym lekkim samolotem jednomiejscowym, który 
przeleciał Atlantyk ze wschodu na zachód i wylądował  
w Brazylii. Do legendy przeszły także produkowane w ma-
łych seriach maszyny wyścigowe rWD-6 i rWD-9 (oblot 
w 1932 i 1933) – dwukrotnie zdobyły one dla Polski laur 
w lotniczych zawodach Challenge. najliczniej reprezento-
wany (ok. 550 egzemplarzy!) był szkolny rWD-8 (1933), 
masowo użytkowany zarówno w służbie cywilnej, jak  
i wojskowej. W pełni wojskowym samolotem, tzw. towa-
rzyszącym, był rWD-14 Czapla z 1935 r. (65 sztuk). War-
to jeszcze wspomnieć o sportowo-turystycznym rWD- 
-13 z 1935 r. (ok. 100 wyprodukowanych samolotów) 
oraz o rWD-17 z roku 1937 – maszynie akrobacyjnej  
i szkolnej, a w jednym prototypie także w wersji wodno-
samolotu (łącznie ok. 29 sztuk). na krótko przed wojną  
w zakładach rWD opracowywano plany i prototypy dol-
nopłatów rWD-16/16bis (trzy sztuki), rWD-19, 21 i 23, 
a nawet myśliwca w tym układzie (rWD-25) oraz ma-
szyn dwusilnikowych: samolotu dyspozycyjnego rWD-18 
i torpedowego rWD-22. 

Jak wynika z powyższego, tylko ramowego zestawienia, 
wysiłek włożony w rozwój polskich konstrukcji lotniczych, 
szczególnie w latach 30., był olbrzymi, ale potencjał ten zo-
stał zupełnie zmarnowany i zaprzepaszczony wskutek krótko-
wzrocznych i całkowicie błędnych kalkulacji politycznych. 
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Historia Wolnej Wszechnicy Polskiej sięga cza-
sów rewolucji 1905 r. w Królestwie Polskim  
i jest efektem walki o polskie szkolnictwo nie-

podlegające carskiemu systemowi. Po wprowadzeniu 
polskiego systemu kształcenia początkowego i średniego 
naturalną konsekwencją stało się uruchomienie polsko-
języcznej uczelni wyższej. Efektem prac podjętych przez 
rafała Korniłłowicza, znanego pedagoga i społecznika,  
a prywatnie brata założyciela zakładu dla ociemniałych 

ks. Władysława Korniłłowicza, było powołanie Koła 
Matematyczno-Fizycznego. Przekształcenie go w 1906 r.  
w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, działający pod 
egidą Muzeum Przemysłu i rolnictwa w Warszawie, 
uważa się za krok milowy na drodze powstania Towa-
rzystwa Kursów naukowych, będących już prekurso-
rem Wolnej Wszechnicy Polskiej (WWP). Członko-
wie towarzystwa oraz słuchacze kursów zasilali kadrę 
polskich uniwersytetów oraz zajmowali liczne posady 

Adrian	Sobieszczański

Chyba żadna stołeczna uczelnia wyższa okresu międzywojennego 
nie wywoływała tyle emocji i nie miała tylu przeciwników, co powstała 
jeszcze w 1916 r. Wolna Wszechnica Polska. Oponentów uczelni można 

było znaleźć nie tylko wśród działaczy państwowych i polityków, 
lecz także wśród kadry naukowej wyrażającej pogląd, że to, co nie 
jest państwowe, jest gorsze i nie odgrywa roli państwowotwórczej 
w odradzającej się Polsce. Niechęć ta mogła też wynikać z braku 

możliwości kontrolowania nowej uczelni, a także rozwoju w jej murach 
swobodnego i nieskrępowanego myślenia. A przecież to właśnie powinno 

być celem każdej uczelni wyższej...

Wolna	i	nieskrępowana	
myśl	akademicka

Od lewej: rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej Antoni Górski, serolog Ludwik Hirszfeld, socjolog Ludwik Krzywicki, ekonomistka Zofia Daszyńska-Golińska
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 W Teatrze im. S. Staszica widowisko Polska idzie 
pióra r. Kwiatkowskiego, określone jako „misterium 
patriotyczne”.

25 listopada
 Władze miasta poinformowały, że węgla wystarczy na 

cztery tygodnie i w związku z tym wprowadzone ogra-
niczenia w kursowaniu tramwajów nie są konieczne. 

 Ponowne, znaczne zwiększenie normy chleba dla 
mieszkańców Warszawy. 

 Gwałtowny wzrost cen mleka. 
 W różnych punktach miasta rozwieszone zostały 

czerwone plakaty bolszewickiej rady Delegatów ro-
botniczych Miasta Warszawy wzywające do zwalcza-
nia rządu i objęcia władzy przez rady Delegatów. „Jak 
słyszeliśmy, propagatorzy bolszewizmu u nas znaleźli 
już posłuch na Woli, gdzie w niektórych domach ro-
botniczych zaczęły się tworzyć komitety domowe” – 
donosił „Kurier Warszawski”. 

27 listopada
 W Towarzystwie Dramatycznym Oaza przy ul. Wierz-

bowej 9 wystąpiła jako gość specjalny Pola negri.

28 listopada
 Józef Piłsudski podpisał dekret przyznający prawa 

wyborcze dla kobiet. Już w październiku w czasie spra-
wowania władzy przez radę regencyjną komisja praw 
kobiet powzięła uchwałę mówiącą, że „ordynacja wy-
borcza do sejmu polskiego powinna zapewnić kobie-
tom czynne i bierne prawo wyborcze”. Uchwała prze-
kazana została na ręce ówczesnego premiera Józefa 
Świeżyńskiego.
 W Teatrze Polskim wznowieniowa premiera Wyzwo-

lenia Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Juliusza 
Osterwy, który grał jednocześnie Konrada. Spektakl 
przeszedł do historii z racji obecności na nim Józefa 
Piłsudskiego. 

29 listopada
 W 88. rocznicę wybuchu powstania listopadowego Jó-

zef Piłsudski wprowadził się do Belwederu. 
 Poeci Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni 

Słonimski, Julian Tuwim i Kazimierz Wierzyński 
otworzyli przy nowym Świecie kawiarnię poetów Pod 
Pikadorem, co dało początek grupie poetyckiej 
Skamander. 
 na placu Saskim kilka tysięcy zwolenników narodo-

wej Demokracji protestowało przeciwko rządowi Mo-
raczewskiego. Po wiecu ruszyli na Pałac namiestni-
kowski, a wyłoniona delegacja wdarła się do budynku. 
nikogo nie zastano – posiedzenia rządu zakończyły się 
wcześniej – i protestujący rozeszli się do domów. 
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nauczycieli w całym kraju. Zatem bez przesady i nadmier-
nego patetyzmu w II rP uważano, że Wolna Wszechnica 
Polska spełniła wobec Polski swój obowiązek. 

rok 1918 przyniósł odzyskanie upragnionej niepodległo-
ści, a wraz z nią zmiany w funkcjonowaniu uczelni. Mapa 
Warszawy zapełniła się szkołami wyższymi, do których zali-
czono także WPP, z pięcioprocentowym wkładem państwo-
wym w budżet placówki. Finansowanie Wszechnicy oraz 
wola jej utrzymania mogły wynikać z przepełnienia szkół 
wyższych w kraju, czego dowodem była chęć wprowadzenia 
zasady numerus clausus – ograniczenia liczby studentów. 

Wolna myśl
Uczelnia prowadziła szeroką działalność naukową i semina-
ryjną, ale także organizowała kursy okresowe, szkolenia i wy-
kłady. W poczet słuchaczy rzeczywistych mógł być przyjęty 
każdy, kto miał ukończone 17 lat oraz zdał egzamin na kon-
kretny kierunek bądź zaliczył pierwszy rok jako słuchacz wolny 
z wynikiem dobrym. Matura mogła zastąpić egzamin wstępny, 
ale nie była konieczna. Po opłaceniu jednego wykładu można 
było stać się wolnym słuchaczem. Zajęcia odbywały się w go-
dzinach popołudniowych oraz wieczornych, co pozwalało słucha-
czom wykonywać w ciągu dnia pracę zarobkową i dawało możli-
wość kształcenia się również tym z rodzin niezamożnych, których 
nie było stać na opłacenie nauki i utrzymanie studenta.

Studia w WWP były czteroletnie i dzieliły się na dwa stopnie. 
Ostateczny egzamin zdawało się z jednego z 45 przedmiotów 
głównych. Studenci mieli do wyboru wydziały: Matema-
tyczno-Przyrodniczy, Humanistyczny, nauk Politycznych 
i Społecznych oraz Pedagogiczny. Do dyspozycji studentów 
i słuchaczy pozostawała też biblioteka uczelniana liczą-
ca ponad 11 tys. woluminów. Jej początki sięgały 1906 r. 
Magazyn i czytelnia biblioteki zlokalizowane zostały przy 
ul. Śniadeckich 8, w miejscu pierwszej siedziby WWP. Stały 
rozwój księgozbioru był możliwy dzięki darom, jakie napły-
wały od osób prywatnych związanych z uczelnią.

Uprawa nauki
Wolna Wszechnica Polska obrała za swój cel odgrywanie 
roli bastionu wolnej i nieskrępowanej myśli społecznej i na-
ukowej. Zwracano przy tym uwagę, że wolność słowa i myśli 
może być realizowana tylko na uczelni społecznej, ponie-
waż struktury państwowe nigdy nie będą w pełni wolne 
od zewnętrznych nacisków. Innowacyjność placówki po-
legała też na dopuszczeniu głosu studentów w radzie na-
ukowej. Miało to znaczenie raczej symboliczne, niemniej 
każda decyzja dotycząca młodzieży była konsultowa-
na z przedstawicielami czterech wydziałów. Efektem 
wspólnego działania była powzięta latem 1920 r. decyzja 
o zamknięciu szkoły w celu podjęcia wspólnego wysiłku 
przeciw zbliżającej się nawale bolszewickiej. 

W latach 20. podkreślano, że każda osoba wstępują-
ca w mury uczelni – czy to w charakterze słuchacza, czy 
wykładowcy – wzorem starożytnych szkół musi kulty-
wować „uprawę nauki”. niepoślednią rolę odgrywała tu 
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kadra wykładowców, wśród których na czoło wybijał się 
rektor uczelni – prof. Stanisław Kalinowski, wykładają-
cy geofizykę i fizykę w WWP, a wcześniej uczący fizyki 
w Szkole rotwanda i Wawelberga, senator i poseł zwią-
zany z PSL-Wyzwolenie. Od chwili powstania uczelni był 
z nią związany członek Towarzystwa naukowego War-
szawskiego, asystent Marii Skłodowskiej-Curie i pionier 
fizyki jądrowej – prof. Ludwik Wertenstein, od listopa-
da 1906 r. dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrod-
niczego WWP. Był mentorem naukowym, promotorem  
z czasem przyjacielem Józefa rotblata, jedynego Polaka, 
który w Los Alamos pracował nad konstrukcją bomby 

atomowej, późniejszego laureata nagrody nobla. Do ka-
dry profesorskiej należała też Zofia Daszyńska-Golińska, 
zajmująca się ekonomią i historią. Jej cięty język stał się przy-
czyną dyplomatycznego skandalu, kiedy to w 1907 r. za-
rzuciła niemcom nienawiść wobec Polaków, spowodowaną 
zbyt dużą ilością spożywanego przez nich piwa. 

Serologią, wówczas nową nauką na wydziale, zajmował 
się Ludwik Hirszfeld – absolwent uniwersytetów w Berlinie 
i Würzburgu, któremu nawet wojna nie była w stanie prze-
rwać badań, również po przesiedleniu do getta. Od 1920 r. 
profesorem nadzwyczajnym uczelni, a od 1925 r. rektorem 
placówki był badacz fauny Teodor Vieweger. Także wydział 
humanistyczny reprezentowany był przez światowej sławy 
uczonych, m.in. przez historyka Stanisława Arnolda, kie-
rującego w latach 1931-1939 Katedrą Historii Polski Śre-
dniowiecznej. Z historyków związanych z WWP na uwagę 
zasługuje najwybitniejszy badacz dziejów polskich Żydów – 
Majer Bałaban, będący nie tylko wykładowcą Wszechnicy, 
ale również pracownikiem Ministerstwa Wyznań religij-
nych i Oświecenia Publicznego, a w czasie okupacji niemiec-
kiej rabinem w synagodze nożyków w Warszawie. 

Jedną z najbardziej zasłużonych dla uczelni postaci 
stał się Ludwik Krzywicki – socjolog, wielokrotny więzień 
X Pawilonu cytadeli, skazywany nie tylko za udział w rewo-
lucji 1905 r., ale także za organizowanie bezpłatnych czytel-
ni. Krzywicki uchodził też za obrońcę praw kobiet, w czym 
wtórowała mu synowa – „skandalistka” Irena Krzywicka, 
popularyzatorka świadomego macierzyństwa, edukacji sek-
sualnej i antykoncepcji. 

Uczelnia szczególną dbałość przykładała do wychowa-
nia młodzieży. Służyć temu miało m.in. powołane w 1925 r. 
Studium Pracy Społeczno-Oświatowej, którym kierowa-
ła Helena radlińska, będąca podczas wojny 1920 r. ofice-
rem wychowawczym do walki z analfabetyzmem, a pod-
czas okupacji niemieckiej – wykładowcą w ramach tajnego 
nauczania. 

W okresie międzywojennym zarzucano uczelni, że jest 
szkołą żydowską. Przeczyły temu statystyki, ponieważ 

Paweł Wędziagolski, projekt fasady siedziby Wolnej Wszechnicy Polskiej przy Opaczewskiej

Paweł Wędziagolski, projekt gmachu Wolnej Wszechnicy Polskiej przy Opaczewskiej
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30 listopada 
 Przy Al. Jerozolimskich 57 otwarto pierwszą tanią 

restaurację miejską, zdolną obsłużyć do 2,5 tys. osób 
dziennie.

1 grudnia
 nad ranem na polecenie rządu Jędrzeja Moraczew-

skiego milicjanci usiłowali aresztować redaktora „My-
śli niepodległej” Andrzeja niemojewskiego. Tłum sta-
nął w jego obronie. Po wyprowadzeniu go przez 
milicjantów z mieszkania na rogu Marszałkowskiej 
i Wilczej ludzie z tłumu przechwycili go i usadowili 
w dorożce. Po wyprzężeniu z niej konia tłum pocią-
gnął dorożkę przez centrum miasta do gmachu cyrku 
na Okólniku, gdzie niemojewski wziął udział 
w wiecu. 
 Po kilku dniach mrozu, pomimo pływającej po rzece 

kry, wznowiono ruch na Wiśle i kursowanie statków 
pasażerskich do Płocka. 

 Wieczorem na Dworcu Warszawsko-Wiedeńskim 
tłumy ludzi żegnały narodowych posłów poznańskich 
Wojciecha Korfantego i Mariana Seydę, którzy wyjeż-
dżali do Poznania na „Seym Dzielnicowy”. 

2 grudnia
 W Mirażu premiera XV programu – już pod egidą 

Andrzeja Własta i Władysława Jusa. W nowym pro-
gramie „szereg utworów aktualnych, odzwierciedlają-
cych chwilę bieżącą”.

3 grudnia 
 Pomimo trudności z transportem sklepy zdołały 

dokonać zapasów niektórych produktów, jak: figi, ba-
kalie, orzechy, pierniczki i ryby suszone. Przewidy-
wano wzrost spekulacyjnych cen na jajka przed 
świętami. 

4 grudnia 
 Spekulacyjna cena cukru wzrastała w ciągu dwóch 

tygodni wielokrotnie – z 140 do 400 marek za pud. 
„Wiele sklepów przestało sprzedawać cukier, aby nie 
popierać spekulantów” – informowano na łamach 
„Kuriera Warszawskiego”. 

5 grudnia 
 Utworzone zostało Ministerstwo Sztuki i Kultury.  

W 1922 r. zostanie ono zlikwidowane z powodów 
oszczędnościowych. 

6 grudnia
 Prezydent Warszawy Piotr Drzewiecki podpisał no-

minację Jana Lorentowicza na stanowisko dyrektora 
generalnego umiastowionych teatrów: rozmaitości, 
Letniego oraz Praskiego. 
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wśród kadry tylko 23% stanowili uczeni pochodzenia ży-
dowskiego. W wyniku ruchów antysemickich w Polsce  
w latach 30. oraz tzw. getta ławkowego Wolna Wszechnica 
Polska jako jedna z nielicznych uczelni nie wprowadziła tej 
zasady, która obecna była nawet w szkole rotwanda i Wa-
welberga, mimo że obaj założyciele byli pochodzenia ży-
dowskiego, a jednym z warunków przekazania szkoły pań-
stwu była gwarancja tolerancji.

W nowych murach 
Do chwili budowy nowej siedziby uczelnia mieściła się, jak 
wspomniano, przy ul. Śniadeckich 8 – w zaprojektowanym 
przez Jana Heuricha młodszego gmachu Towarzystwa na-
ukowego Warszawskiego. rozwijająca się w latach 20. szkoła 
potrzebowała jednak nowej siedziby. Wzniesiono ją dopiero 
w 1927 r. Działka, na której miał stanąć budynek, była zloka-
lizowana przy Opaczewskiej. Architekt, Paweł Wędziagolski, 
zaproponował monumentalny gmach na rzucie kwadratu 
z wewnętrznym dziedzińcem i korpusem głównym od stro-
ny Opaczewskiej. Ściana frontowa została ujęta ryzalitami  
o boniowanych narożnikach, a wysokie przyziemie zaak-
centowano wejściem głównym na osi środkowej, ujętym 
neorenesansowym portalem, nadającym budynkowi repre-
zentacyjnego charakteru. Centralna część obiektu miała 
mieścić audytoria rozlokowane wzdłuż korytarza, w lewym 
narożniku umieszczono pracownie fizyczne, chemiczne, 
fizjologiczne i botaniczne, zaś w prawym m.in. bibliotekę 
z czytelniami.

Przy uczelni działała także Spółdzielnia Mieszkaniowa 
skupiająca profesorów. W ramach jej działań statutowych 
powstał budynek mieszkalny zaprojektowany przez Kazi-
mierza Adama Saskiego i Marcina Weinfelda, przy ulicy 
Grójeckiej. Obiekt uzyskał elegancką szatę zewnętrzną, 
odnoszącą się do modnej wówczas stylistyki art déco. nie-
stety, do naszych czasów nie zachował się pierwotny wystrój 
elewacji frontowej z szarej cementowej cegły.

Koniec lat 20. i kryzys finansowy odbiły się na kondycji 
uczelni – liczba słuchaczy spadła drastycznie. nie wpłynęło 
to w żaden sposób na spadek renomy placówki, utrzymują-
cej bez przerwy wysoki poziom nauczania. Jeszcze w 1928 r. 
filię Wolnej Wszechnicy Polskiej otwarto w Łodzi. na jej 
podwalinach powołano po 1945 r. Uniwersytet Łódzki. 
Fakt likwidacji Wszechnicy w 1952 r. przez władze komu-
nistyczne wydaje się tym dziwniejszy, że miała ona zdecydo-
wanie lewicujący charakter. Być może obawiano się otwarte-
go charakteru szkoły i jej bezkompromisowego stanowiska 
wykształconego w ciągu ponad 20 lat istnienia. 

Wolna Wszechnica Polska pozostaje w świadomości war-
szawiaków symbolem wolnej i nieskrępowanej myśli nauko-
wej, otwartej na nowe wyzwania, symbolem podążania za 
zmianami w świecie i potrzebami społeczeństwa. 

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

Warszawy historia ukryta
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Duży obraz Jana rembowskiego Uchodźcy wywiera 
wrażenie. Jest ilustracją zapomnianej historii wielkiej 

ewakuacji latem 1915 r. Kiedy nacierała armia niemiecka  
i wojsko rosyjskie wycofywało się na wschód, ewakuowa-
no, często pod przymusem, nie tylko tysiące ludzi z War-
szawy, lecz także prowadzono politykę „spalonej ziemi” 
we wschodnich guberniach Królestwa Polskiego. na ob-
razie widać tłumy zrozpaczonych ludzi, rzuconych na po-
niewierkę. Wojsko rosyjskie podpalało ich opuszczone 
domy, by nie dawały schronienia niemcom. O prawosław-
nych uchodźcach z guberni łomżyńskiej, suwalskiej czy 
grodzieńskiej napisała w ubiegłym roku znakomitą książ-

kę Aneta Prymaka-Oniszk, jednak historia uchodźców  
z Królestwa Polskiego w 1915 r. pozostaje mało opisa-
na. Podobnie jak dzieje wielkich powrotów ze wscho-
du, po podpisaniu w marcu 1914 r. traktatu brzeskiego 
między niemcami i ich sojusznikami a rosją sowiecką. 
Wtedy to do Warszawy masowo wracali Polacy, zmu-
szeni do opuszczenia miasta kilka lat wcześniej. Wraz 
z nimi przybywali nowi uchodźcy – Polacy urodzeni 
w rosji, tam żyjący, teraz zaś uciekający przed rewo-
lucją bolszewicką. W wycieńczonej wojną Warszawie 
w dniach odzyskiwania przez Polskę wolności nie wszy-
scy przyjmowali ich z otwartymi rękoma. W prasie nie bra-

Krzycząc: Polska!  
niepodległa 1918	

Jan Rembowski, Uchodźcy
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wystawa na zakończenie projektu 3 x Niepodległa  
w Muzeum Narodowym w Warszawie
Jerzy	S.	Majewski
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 W Teatrze Wielkim grano Trubadura. Loże pierw-
szego piętra zajęli francuscy oficerowie. na ich cześć 
po pierwszym akcie zagrano Marsyliankę, którą po-
wtórzono na żądanie całej publiczności, po czym roz-
legło się Jeszcze Polska nie zginęła. 

7 grudnia 
 Józef Piłsudski jako naczelnik państwa ogłosił dekret 

potwierdzający działalność państwowej Polskiej Kra-
jowej Kasy Pożyczkowej jako tymczasowej centralnej 
instytucji emisyjnej do czasu powołania Banku 
Polskiego.

8 grudnia 
 W Warszawie od 8 do 11 grudnia odbywał się 

XV Zjazd PPS.

10 grudnia 
 Powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

kontynuująca tradycje wcześniejszych uczelni o tym 
profilu.

12 grudnia
 Przy rozmaitościach rozpoczęło działalność biuro 

zjazdowe tworzącego się Związku Artystów Scen 
Polskich. 

13 grudnia
 rzęsiście oświetlone Sale redutowe przez kolejne 

dwa dni były miejscem wielkiego świątecznego kier-
maszu pod hasłem Na biwaku. Dochód zeń przezna-
czono na rzecz Domu Żołnierza Polskiego. W kierma-
szu jako markietanki zapowiedziały udział panie 
z najwyższych sfer towarzyskich miasta, arystokratki, 
żony uczonych, dziennikarzy, artystów.

15 grudnia
 Z uwagi na coraz bardziej napiętą sytuację w Wiel-

kopolsce rząd zerwał stosunki dyplomatyczne z niem-
cami. Podjęto też decyzję o wyborze przedstawicieli 
polskich do sejmu ustawodawczego z terenu zaboru 
pruskiego. 

16 grudnia 
 na zjeździe zjednoczeniowym PPS Lewicy i SDKPiL 

w Warszawie powstała Komunistyczna Partia Polski 
(KPP). Od marca 1919 r. KPP była praktycznie sekcją 
Kominternu na terenie II rP. 

20 grudnia 
 Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu Straży 

Granicznej. 
 W Warszawie oficjalne otwarto powołaną w listopa-

dzie Wojskową Szkołę Lotniczą. 

kowało artykułów przekonujących, że przywożą oni nie tyl-
ko choroby zakaźne czy potęgują problemy z aprowizacją, 
lecz także niosą „zarazę” bolszewizmu, choć oczywiste było, 
że przed bolszewizmem właśnie uciekają. 

Dziś historia to niemal zapomniana. Przypomina ją 
do pewnego stopnia wystawa w Muzeum narodowym. 
I na tym też polega wyjątkowość tej ekspozycji. Odbie-
ga ona od uproszczonego schematu prezentacji proce-
su odzyskiwania przez Polskę niepodległości, w którym 
wydarzenia z początku XX w. oraz czasów pierwszej 
wojny światowej nie odgrywają wielkiej roli. Jak opowia-
da kurator wystawy, dr Piotr rypson, świadomie chciał 
odejść od niepodległościowego szablonu stworzonego  
w kręgach legionowych i w latach międzywojennych – sza-
blonu będącego nieomal kanonem. 

Wystawa w MnW jest rzetelną opowieścią – poprowa-
dzoną od rewolucji 1905 r., która dla późniejszego odzy-
skania przez Polskę niepodległości miała wielkie znaczenie. 
Wzruszając podstawami Imperium rosyjskiego, przyniosła 
Polakom w Królestwie Polskim wiele fundamentalnych 
zwycięstw, wśród nich – zgodę na powstanie szkół śred-
nich z polskim językiem wykładowym oraz zakładanie 
niezależnych od władzy stowarzyszeń. Do Dumy, czyli 
nowo utworzonego parlamentu rosyjskiego, wybierano 
posłów z Królestwa Polskiego. Wszystko to przyczyniło 
się do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Kiedy 
wraz z pierwszą wojną światową, a potem okupacją nie-

miecką nadeszła godzina próby, społeczeństwo to zdało 
egzamin. Krok po kroku, od chwili wejścia niemców do 
Warszawy w sierpniu 1915 r., budowało ono fundamenty 
przyszłej niepodległości. W tych okolicznościach 11 listo-
pada nie był zaskoczeniem. Podstawowe instytucje pań-
stwowe już działały. 

Wśród prac poświęconych rokowi 1905 do najbar-
dziej znanych należy obraz Stanisław Masłowskiego Świt 
z 1906 r., przedstawiający rosyjski konny patrol wojsko-
wy prowadzący Alejami Ujazdowskimi pojmanych spi-

Adam Bunsch, Karabinowa kula
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skowców. Do wyobraźni przemawiają ryciny z albumu 
Duch-Rewolucjonista Antoniego Kamieńskiego – ilustra-
cje zdarzeń na ulicach Warszawy w latach 1905-1907, kie-
dy panował chaos i trudno było odróżnić akcje polskiego 
podziemia niepodległościowego od zwykłych napadów 
bandyckich. 

Wystawa jest ilustracją drogi do niepodległości 
oczami artystów. Jak mówi Piotr rypson, w 90% są 
to dzieła ze zbiorów własnych Muzeum narodowego  
w Warszawie. Znaczna ich część jest pokazywana bardzo 
rzadko. Prezentacja poprowadzona jest chronologicznie, 
w działach: Rewolucja 1905, Okropności wojny, Legiony Pol-
skie w sztuce, Żołnierze, sosny i mogiły, Niepodle-
gła Polska i nowa sztuka, Wojna z bolszewikami 
i walka o granice, wreszcie Kult wodza, poświę-
cony Józefowi Piłsudskiemu. W każdym z dzia-
łów nie brak prac znakomitych artystów. Dzie-
łem niegdyś ikonicznym, a dziś zapomnianym 
jest symboliczny obraz Adama Bunscha z 1929 r. 
Karabinowa kula, na którym w kwitnącym sa-
dzie piękna dziewczyna jako anioł śmierci doty-
ka czoła młodego żołnierza. Dodajmy, że Bunsch 
sam był żołnierzem, najpierw służącym w armii 
austriackiej, zaś po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości uczestniczącym w wojnie polsko- 
-bolszewickiej. 

na ekspozycji zobaczymy nie tylko prace  
malarskie, lecz także grafikę, rysunek i rzeźbę. Spo-
śród rycin i rysunków moją uwagę szczególnie przy-
ciągnęły prace Zofii Stryjeńskiej i Stefana Szmaja  
w części poświęconej sztuce nowej Polski po  

1919 r. Warto przypomnieć tego ostatniego. Wywodzący się  
z rodziny ziemiańskiej w Wielkopolsce, był artystą wszech-
stronnym. Parał się zarówno plastyką i grafiką, jak też ma-
larstwem oraz muzyką. Jego prace są pełne ekspresji. Za-
rabiał na życie, prowadząc zakład optyczny w Bydgoszczy, 
gdzie mieszkał od 1929 r. Ta część wystawy, jak mówi Piotr 
rypson, pokazuje, że wraz z nową Polską pojawiła się no-
wa estetyka. Bardzo zresztą zróżnicowana – rezultat wal-
ca wojny, jaki przetoczył się przez Europę. Po zakończe-
niu wojny nic już nie było takie jak przed rokiem 1914, 

Stanisław Masłowski, Świt 1906 (Wiosna 1905)

Zofia Stryjeńska, Ukazanie się Apostołom
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21 grudnia
 Zjazd założycielski Związku Artystów Scen Polskich 

w Teatrze rozmaitości. na czele związku stanął Józef 
Śliwicki. 
 Skandal w Teatrze Polskim. Premierę Chorążyny Ste-

fana Krzywoszewskiego w reżyserii Juliusza Osterwy 
przerwała manifestacja młodzieży akademickiej związa-
nej z pismem „Pro Arte et Studio”, protestującej przeciw-
ko rzekomemu obniżaniu poziomu artystycznego Teatru 
Polskiego. na scenę wtargnął młody poeta Jan Lechoń 
i odczytał manifest akademików, a następnie wręczył 
kwiaty Marii Przybyłko-Potockiej, nieświadomej cha-
rakteru zajścia. Tumult zakończyła interwencja policji. 

25-26 grudnia
 Pierwsze święta Bożego narodzenia w niepodległej 

Polsce. Prasa podkreślała, że przebiegają radośnie, choć 
w biedzie. Przy wigilijnym stole po raz pierwszy od lat 
wspólnie zasiedli uchodźcy ewakuowani w 1915 r. do 
rosji, którzy powrócili do Warszawy w ciągu ostatnich 
miesięcy. 

27 grudnia
 Do Warszawy dotarły informacje o wybuchu powsta-

nia w Wielkopolsce. 

28 grudnia 
 W stolicy mają miejsce manifestacje patriotyczne po-

parcia dla powstania w Wielkopolsce. 

29 grudnia 
 rozpoczął się pierwszy pobór rekruta do Wojska 

Polskiego. 
 Krwawe zajścia na ulicach – bolszewiccy agitatorzy 

sprowokowali starcia z wojskiem. Zamieszki miały miej-
sce w Ogrodzie Saskim, przy Wierzbowej, w okolicy gma-
chu teatru. Tu wojsko, sprowokowane agresją, otworzyło 
ogień do demonstrantów. Ci odpowiedzieli tym samym. 
Zginęło trzech demonstrantów, raniono kilku żołnierzy. 
Zabito jednego. Jego zwłoki złożono tymczasowo w Te-
atrze rozmaitości. W przedsionku teatru zginął mężczy-
zna o nieustalonej tożsamości.

31 grudnia
 W ostatnim dniu 1918 r. przestały działać zrzeszenia 

aktorskie. Dobiegło końca trwające trzy i pół roku 
„warszawskie prowizorium teatralne”. Dobiegło także 
końca inne prowizorium: miasto zrezygnowało z pro-
wadzenia Opery Warszawskiej. Jej byt zawisł na wło-
sku. Ostatecznie prowadzenia placówki podejmie się 
w 1919 r. odrodzone państwo polskie, a na czele teatru 
stanie dyrygent Emil Młynarski. 

Kalendarium opracowali Jerzy S. Majewski i Tomasz Mościcki

a wraz z nową estetyką pojawiły się próby tworzenia nowej 
tożsamości. 

Wystawę zamyka sala poświęcona kultowi Józefa Pił-
sudskiego. Po śmierci marszałka w 1935 r. kult ten nieja-
ko legitymizował ówczesną władzę sanacji. na schodach  
w holu głównym muzeum stanęło ogromne popiersie wo-
dza. Dodajmy, że zdobiło ono westybul muzeum po jego 
otwarciu w 1938 r. Szczególnie ciekawy wydaje się projekt 
pomnika Piłsudskiego autorstwa Xawerego Dunikow-
skiego z 1939 r. Zaprojektował on dwa masywne pylony 
z kamienia, między którymi stanąć miała rzeźba marszał-
ka. Pylony te są zaskakująco podobne do tych, które Du-
nikowski ustawił w Olsztynie w 1954 r., realizując pomnik 
Wdzięczności Armii Czerwonej. Znakomity artystycznie 
jest portret Józefa Piłsudskiego Bolesława Biegasa. Powstał 
już w 1945 r., kiedy pod nową komunistyczną władzą zaczy-
nała się rodzić nostalgiczna legenda przedwojennej Polski. 
Dodajmy na zakończenie, że do udziału w wystawie organi-
zatorzy zaprosili dwóch współczesnych artystów: Przemy-
sława „Trusta” Truścińskiego i Piotra Uklańskiego, których 
prace prezentowane są na podeście w holu głównym. 

Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
wystawa czynna do 17 marca 2019 r. 

Zdzisław Jasiński, Alegoria zwycięstwa w 1920 r.
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na pomysł upamiętnienia setnej rocznicy uro-
dzin Adama Mickiewicza wpadł w 1897 r. 
Henryk Hugon Wróblewski, dziennikarz 
„Gazety radomskiej”. Postulował on m.in. 

wmurowanie w ścianę warszawskiej archikatedry 
skromnej marmurowej tablicy poświęconej wieszczowi 
oraz zbiórkę pieniędzy na stypendium im. Adama Mic-
kiewicza dla studentów uniwersytetu poświęcających 
się studiom nad językiem lub literaturą polską. Pomysł 
Wróblewskiego podchwycili dziennikarze „Kuriera 
Warszawskiego”, którzy rozszerzyli postulaty o nadanie 
imienia poety jednej z ulic oraz wystawienie mu pomni-
ka w archikatedrze warszawskiej. W tygodniku literac-
ko-społeczno-politycznym „Głos” pojawiła się – po raz 
pierwszy – idea wystawienia Mickiewiczowi pomnika 
w przestrzeni publicznej: „Warszawie najłatwiej będzie 
wywiązać się w roku przyszłym z projektów i obietnic 
literackich, lecz nie jest ona tylko siedliskiem literatów. 
Mogłaby obmyśleć coś trwalszego od hołdów drukowa-
nych. Chociaż Mickiewicz pozostawił po sobie pomnik 
aere perennius [łac. trwalszy od spiżu – K.D.], to jednak 
obowiązkiem jest społeczeństwa utrwalać jego postać 
w pomnikach sztuki rzeźbiarskiej”. 

Katarzyna	Dzierzbicka
W grudniu tego roku przypada 
120. rocznica odsłonięcia 
w Warszawie pomnika Adama 
Mickiewicza. Kiedy stawiano 
monument, Polska była pod 
zaborami. Szczególnie dotkliwie 
odczuwali to żyjący pod władzą 
carską warszawiacy. Odsłonięcie 
w 1898 r. rzeźby wieszcza stało się 
pretekstem do zamanifestowania 
patriotyzmu

120. ROCZNICA ODSŁONIĘCIA POMNIKA
ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE
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redakcyjnych kolegów z „Głosu” poparli dziennika-
rze „Kuriera Codziennego”, którzy proponowali także 
utworzenie wystawy dzieł i pamiątek odnoszących się 
do życia i pracy autora Pana Tadeusza w celu przyspo-
rzenia funduszy na pomnik z opłaty za wejście. nato-
miast w „Kurierze Warszawskim” pojawił się pomysł lo-
kalizacji przyszłego monumentu: „na taki pomnik jest 
[...] w samym środku miasta miejsce doskonałe, jest zaś 
niem skwer na Krakowskim Przedmieściu, na wprost uli-
cy Trębackiej. Przestrzeń tu znaczna, powietrza dużo, 
światła obfitość, domy przyległe stoją od skweru w takiej 
odległości, iż mącić nie mogą architektonicznych linij 
pomnika. najszersza część Krakowskiego Przedmieścia 
zyskałaby trwałą, a najmilszą dla mieszkańców miasta 
ozdobę i pamiątkę”.

Wieść o pomyśle budowy pomnika Adama Mickiewi-
cza dotarła do Henryka Sienkiewicza. Pisarz ogłosił list 
otwarty do Lucjana Wrotnowskiego, w którym czytamy: 
„Dowiaduję się, że Szanowny Pan stoisz na czele życz-
liwego mi grona osób, które zamierza zająć się obcho-
dem rocznicy mojej 25-letniej pracy pisarskiej. Dziękuję 
wam całem sercem i pozostaję na zawsze wdzięcznym. 
Pozwólcie jednak powiedzieć sobie, że jest to czas Mic-
kiewiczowski, w którym wszystkie nasze siły i środki po-
winniśmy poświęcić sprawie pomnika dla największe-
go naszego poety. Jeśli będzie nam dano doprowadzić 
tę sprawę do szczęśliwego końca, będzie to zarazem naj-
wyższą nagrodą mojej 25-letniej pracy na niwie literatu-
ry polskiej”. 

Inicjatywa została przychylnie przyjęta przez więk-
szość Polaków. Jednak redaktorzy wydawanego w Pe-
tersburgu polskiego tygodnika społeczno-polityczne-
go „Kraj” obawiali się, że plan budowy pomnika może 
wywołać „miljon niezadowoleń w miljonie głosujących, 
każdy z nich bowiem ma w zanadrzu projekt «jedynie 
praktyczny»”. Tak też się stało. Przeciwko wzniesieniu 
pomników wieszcza w Krakowie i Warszawie głośno 
oponował m.in. pisarz Bolesław Prus. W swojej Kronice 
tygodniowej w listopadzie 1896 r. zadał retoryczne pyta-
nie: „jaki ma cel wznoszenie pomnika poecie, którego 
każdy utwór jest i będzie piękniejszym od najudatniej-
szej rzeźby, a z pewnością przetrwa niejeden pomnik?”, 
a w czerwcu 1897 r. napisał na łamach „Kuriera Co-
dziennego”: „naród, który przez kilka pokoleń żył tyl-
ko życiem sztucznem, oddychał tylko poezyą, w pierw-
szej chwili ocknięcia się snuje dalszy ciąg swoich marzeń 
i jest pewnym, że – posągowe uczczenie wielkiego poety 
stanowi ową wyglądaną, pożądaną, powiedziałbym – na-
miętnie oczekiwaną odpowiedź na pytanie: co robić?... 
– Co robić?... Przecież to jasne!... Trzeba – najmilsze-
mu, najukochańszemu wieszczowi wybudować najko-
losalniejszy posąg – koniecznie posąg, na największym 
placu, aby świat przekonał się, że – my, polacy [sic!], 
istniejemy”. 

24 lutego 1897 r. w domu Henryka Sienkiewicza od-
było się poufne zebranie, w którym uczestniczyły osoby 
ze świata literackiego i obywatelskiego. na kolejnym ze-
braniu, do udziału w którym zaproszono szersze grono 
zacnych obywateli Warszawy, stwierdzono, że o pozwole-
nie na budowę pomnika należy poprosić władze miasta. 
Jednocześnie komitet wybrał na miejsce przyszłego mo-
numentu skwer Konstantynowski (obecnie skwer Adama 
Mickiewicza) na Krakowskim Przedmieściu i rozpoczął 
starania o jego uzyskanie od władz carskich. Do gazet 
wysłany został komunikat dotyczący potrzeby budowy 
w Warszawie pomnika Mickiewicza. Trzy miesiące póź-
niej specjalnie wybrana delegacja udała się do namiest-
nika cara Mikołaja II romanowa, generała-gubernato-
ra warszawskiego księcia Aleksandra Imeretyńskiego, 
i przedstawiła mu projekt wzniesienia pomnika poecie. 
Idea spotkała się z życzliwym przyjęciem ze strony rosyj-
skich władz. Imeretyński udzielał dyskretnego poparcia 
polskim zwolennikom ugody z rosją, co było częścią jego 
gry politycznej wobec warszawiaków. Z zachowanych do-
kumentów wiadomo, że chodziło mu o „neutralizację ro-
dzącej się patriotycznej konspiracji spod znaku PPS i Ligi 
narodowej, a w dalszej perspektywie – rezygnację Pola-
ków z wszelkich form oporu przeciwko rusyfikacji”. 

1 maja na ręce Henryka Sienkiewicza przyszła pozy-
tywna odpowiedź od generała-gubernatora wraz ze 
zgodą na zbiórkę pieniędzy do wysokości 200 tys. ru-
bli. niezwłocznie zawiązał się komitet budowy pomni-
ka, w skład którego weszli: doktor Karol Benni, Feliks 
Czacki, Wojciech Gerson, Ludwik Górski, Ludwik Jeni-
ke, Aleksander Kłobukowski, Leopold Kronenberg, Ka-
zimierz natanson, Henryk Sienkiewicz, Ludwik Szwe-
de i Zygmunt Wasilewski. Prezesem urzędowym – na 
wyraźne żądanie Imeretyńskiego – został lojalista książę 
Michał radziwiłł.

Komitet pracował honorowo. Leopold Kronenberg 
zgodził się na wygospodarowanie w swoim pałacu przy 
ul. Mazowieckiej 22 pomieszczenia dla biura i wyznaczył 
kilku swoich pracowników do prowadzenia rachunko-
wości. Architektów Józefa Piusa Dziekońskiego i Wła-
dysława Marconiego poproszono, aby przygotowali kosz-
torys robót. Zdecydowano, że z braku czasu nie będzie 
konkursu na pomnik. Projekt monumentu miał zostać 
wybrany spośród koncepcji przedstawionych przez Cy-
priana Godebskiego i Piusa Welońskiego. 

8 maja 1897 r. komitet budowy pomnika większością 
głosów wybrał neoklasycystyczny projekt Cypriana Go-
debskiego. Oficjalne zezwolenie na postawienie rzeźby 
wyraził rezydujący w Petersburgu minister spraw we-
wnętrznych Iwan Goriemykin. na początku września 
gotowy projekt rzeźby zaaprobował sam car Mikołaj II 
romanow, podczas swojego pobytu w Warszawie.

14 lipca 1897 r. komitet zakończył przyjmowanie skła-
dek. Uzbierała się wystarczająco duża kwota, aby pomnik 
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Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, 24 grudnia 1898 r.

mógł powstać. Prawdopodobnym jest, że gdyby nie za-
mknięcie kasy, suma wzrosłaby w krótkim czasie w dwój-
nasób. „[…] ogólną liczbę osób, które sercem i szkatułą 
łączyły się ze sprawą pomnika, oznaczyć można cyfrą 
300 000” – pisał Zygmunt Wasilewski, sekretarz komite-
tu budowy pomnika Mickiewicza w Warszawie. na wieść, 
że fundusze zostały zebrane, Cyprian Godebski zabrał się 
do pracy w swojej pracowni w Carrarze. Wkrótce nadesłał 
komitetowi pierwsze szkice, które po niewielkich zmianach 
zostały zatwierdzone.

Figurę poety i elementy dekoracyjne z górnej części po-
mnika odlano z brązu florenckiego w zakładzie Pietra Lip-
piego w Pistoi. Brązowe ozdoby dolnych partii wykonane 
zostały w warszawskiej pracowni Braci Łopieńskich. Posąg 
wieszcza był gotowy już 24 lipca, a 15 września mierząca 
4 m i 20 cm brązowa figura Mickiewicza została nieodpłat-
nie przewieziona do Warszawy. Odlewy pozostałych czę-
ści monumentu były już prawie ukończone. Składowano je 
na terenie udostępnionym przez Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie – również nieodpłatnie. 

Prace przy budowie pomnika Mickiewicza rozpoczęły się 
27 września. Władze miejskie usunęły ze skweru stojącą tam 
wcześniej fontannę (obecnie znajduje się ona na placu Ban-
kowym przed kinem Muranów). Podczas prac ziemnych – 
wykonywanych przez pracowników firmy W. Czosnowskie-
go – natknięto się na pozostałości piwnic po kamienicach, 

które stały na terenie dawnej jurydyki Dziekanka: „Znale-
ziono między gruzem sporo monet z początku tego wieku 
i dawniejszych, trochę kul, a nawet kości człowieka około 
ściany piwnicznej”. Kiedy fundamenty pod pomnik były już 
gotowe, 6 maja o godz. 9 komitet złożył akt erekcyjny, zre-
dagowany przy udziale Henryka Sienkiewicza. Akt „pięknie 
przepisał pismem staroświeckiem dr Peszke, a p. napoleon 
Milicer zaopatrzył je od zepsucia w puszce szklanej i paru 
metalowych. Szklaną puszkę owinięto nadto numerami cza-
sopism warszawskich z ostatniego tygodnia”.

Pomnik o całkowitej wysokości 14 m wznosi się na pod-
stawie o powierzchni 18 m2. rusztowanie do powstającego 
monumentu wykonał Karol Bevensee. Cokół i kolumna po-
mnika wykuto z różowego i szarego granitu przywiezione-
go z kopalni Innocentego Pirovany w Baveno w Piemoncie. 
Budulec wybrał Stanisław Witkiewicz, który pobrał jedynie 
zwrot środków za przejazd do Włoch i z powrotem. Cokół 
ustawił Józef Zaccaria – majster kamieniarski przysłany do 
Warszawy przez firmę Pirovany. Pomagał mu Konstanty 
Śliżanowski z zakładów norblina. Schody i taras wykona-
no z granitu z kopalni Szczeniawskiego w Hniwaniu na Po-
dolu. Podstawę do okalającej pomnik kraty sporządzono 
z granitu przywiezionego ze Śląska Pruskiego przez pracow-
ników fabryki norblina pod kierunkiem Ignacego Hamer-
lińskiego. Kunsztowne ogrodzenie, w postaci kutej z żelaza 
kraty z motywami roślinnymi, zaprojektował Zenon Chrza-
nowski, a wykonała firma Stanisława Zielezińskiego. 
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Tablica na pomniku Adama Mickiewicza przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Władze carskie zgodziły się, aby w uroczystości odsło-
nięcia rzeźby Mickiewicza wzięło udział 12 tys. osób. Za-
proszeni goście musieli posiadać specjalne bilety, rozdawane 
przez komitet budowy pomnika. Projekt graficzny za-
proszeń powierzono Adamowi Badowskiemu – człon-
kowi komisji artystycznej komitetu. na froncie biletu 
znajdował się rysunek pomnika i napis: 12/24 XII 1898.  
na odwrocie zamieszczone były inicjały A.M. 

nie wszystkim spodobał się pomysł zorganizowania 
uroczystości przed pomnikiem wieszcza. Polska Partia 
Socjalistyczna wezwała do antyrządowej kontrmanife-
stacji. „[…] gdy staniecie przed jego pomnikiem w War-
szawie, przejmijcie się tą myślą, że to nie poeta tylko stoi 
przed wami, ale wielki pisarz swego narodu, który za mi-
liony kochał i cierpiał” – pisali redaktorzy „robotnika”. 
Członkowie PPS z Józefem Piłsudskim na czele uznali, 
że oficjalne obchody będą „ubliżaniem godności narodo-
wej i obelgą dla pamięci Mickiewicza, gdyby społeczeń-
stwo wzięło udział w takim obchodzie, jakim go chciał 
mieć rząd”. W osobnej odezwie z 16 grudnia Centralny 
Komitet robotniczy napisał: „Towarzyszy miejscowych 
i wszystkich tych, którzy na uroczystość mickiewiczow-
ską zjadą do Warszawy, wzywamy, by nie brali udziału 
w urzędowym obchodzie, gdzie moskiewscy i polscy słu-
dzy cara chcą znieważyć pamięć Mickiewicza. natomiast 
zapraszamy wszystkich, aby w dniu tym dla złożenia czci 
Mickiewiczowi zgromadzili się w innem miejscu, któ-
re w osobnem zawiadomieniu oznaczymy”. Cztery dni 
później ukazała się kolejna odezwa CKr: „[…] nie na-
ród stanie przed pomnikiem Mickiewicza w chwili, gdy 
odsłonią jego spiżowe oblicze, ale «rodacy» z biletami 
carskiego pozwolenia, patriotyczni cherlacy z sercem 
oziębłym, obojętną twarzą. Swą nicość duchową chcieli 
pokryć szumnymi frazesami, a gdy Petersburg brutalnie 
kazał im milczeć, z powagą uroczystych durni zapewnia-
ją, że najwymowniejszym słowem bywa milczenie!”. 

W opozycji do Józefa Piłsudskiego stanął roman 
Dmowski i jego Liga narodowa. Wezwali oni do uczest-
nictwa w uroczystościach na Krakowskim Przedmie-
ściu. „nam zależy na tem, żeby obchód wypadł jak naj-
uroczyściej, żeby jak najbardziej odpowiadał znaczeniu 
Mickiewicza dla narodu, rząd zaś chciałby, żeby dzień 
24 grudnia przeszedł niepostrzeżenie” – pisali dzienni-
karze „Przeglądu Wszechpolskiego”. redaktorzy przy-
znawali, że „niezrozumiałą tragikomedią” jest fakt,  
iż na odsłonięcie pomnika zgodził się zaborczy rząd i że 
wieszcz stanął między Zygmuntem III Wazą a „zdobyw-
cą Warszawy” Paskiewiczem (jego pomnik stał w latach 
1870-1917 przed Pałacem namiestnikowym, ob. Pała-
cem Prezydenckim).

19 grudnia w gazetach ukazała się informacja: „Komi-
tet budowy pomnika Mickiewicza podaje do wiadomości 
publicznej, że odsłonięcie pomnika i poświęcenie przez 
duchowieństwo rzymskokatolickie odbędzie się 24 grud-
nia o godz. 10 rano”. 21 grudnia w „Kurierze Warszaw-

skim” opublikowano odezwę oberpolicmajstra, w której 
w punktach przedstawiono wymagania obowiązujące gości 
podczas nadchodzącej uroczystości.

W przededniu 100. rocznicy urodzin Adama Mickie-
wicza o godz. 10 rozpoczęła się uroczysta msza w archi-
katedrze warszawskiej. następnego dnia na Krakowskim 
Przedmieściu przed nakrytym płachtą pomnikiem wieszcza 
zaczęły się zbierać tłumy. „[…] ranek był chmurny i posęp-
ny [...]. na ulicy było pusto, a w wylotach ulic wychodzących 
na Krakowskie Przedmieście stały kozackie patrole. Porząd-
ku pilnowała straż policyjna. Chcąc się dostać na Krakow-
skie Przedmieście, należało pokazywać bilet od komitetu 
budowy pomnika, takich zaś, co byli zaopatrzeni w podob-
ne karty wstępu, ciągnęło mało, tak, iż całkiem zasługiwali 
na miano rzadkich przechodniów. [...] Ogólny nastrój był 
dziwny jakiś. [...]. Inny widok przedstawiało Krakowskie 
Przedmieście, począwszy od ulicy Trębackiej. Tu całą sze-
rokość ulicy zalegał już zwarty tłum, głowa przy głowie” – 
wspominał obecny na uroczystości Ferdynand Hoesick. na 
schodach postumentu stali goście honorowi: członkowie 
komitetu wraz z twórcą pomnika Cyprianem Godebskim 
i córką Adama Mickiewicza Marią Gorecką. O godz. 9.50 
na plac przybył arcybiskup warszawski Wincenty Chościak- 
-Popiel w asyście księży kanoników Matuszewskiego i Łysz-
kowskiego oraz księdza kapelana rostworowskiego i księ-
dza Trompetelera. Władzę carską reprezentowali prezydent 
miasta generał-major Mikołaj Bibikow i pułkownik Alek-
sander Lichaczow – oberpolicmajster miasta Warszawy.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 10. 
na znak dany przez Henryka Sienkiewicza orkiestra dęta 
opery warszawskiej pod batutą Adama Münchheimera za-
grała modlitwę z IV aktu Halki Stanisława Moniuszki. „[…] 
na odgłos dzwonka spadła jedna część płótna, a jednocze-
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śnie – jakby na umówiony znak – obnażyły się wszystkie 
głowy, na całej przestrzeni od króla Zygmunta do Koperni-
ka! Wszystkie serca zabiły żywiej, wszyscy stali z zapartym 
oddechem, ze wzrokiem utkwionym w pomnik, i ponad 
tym kilkunastotysięcznym tłumem zaległa taka cisza, że 
o niej pojęcia mieć nie mogą ci, co jej nie byli świadka-
mi. Musiało być coś niezmiernie wymownego w tej ciszy, 
bo z wielu oczu popłynęły rzęsiste łzy, bo ją pod koniec 
zakłóciły niepowstrzymane łkania” – tak pisał Hoesick. 
Maria Konopnicka wspominała, że „oblicze poety sta-
nęło w świetle, w jakim nie stało jeszcze żadne dzieło 
sztuki: w świetle płonących serc – wielu tysięcy”. Du-
chowni poświęcili pomnik i pobłogosławili zebranych. 
„Wszystko to trwało zaledwie kwadrans czasu, a samo 
odsłonięcie pomnika niecałą minutę” – wspominał Zyg-
munt Wasilewski. Uroczystość zakończyło wykonanie 
przez orkiestrę poloneza z Halki. Zdaniem wielu świad-
ków uroczystość bardziej przypominała pogrzeb niż ra-
dosne święto. 

Jeszcze do wieczora warszawiacy przychodzili przed po-
mnik, składali wieńce i kwiaty. „Warszawa w dniu dzisiej-
szym otrzymała swą «gwiazdkę» [...]. Tą «gwiazdką» 
syreniego grodu jest wspaniały pomnik z bronzu [sic!] 
i granitu, wzniesiony ku czci nieśmiertelnego twórcy tylu 
arcydzieł w skarbnicy poezyi polskiej” – pisał Bronisław 
Brzozowski. I podkreślał: „Wszelki pomnik jest tylko ma-
teryalnym wyrazem hołdu, który wdzięczna potomność 
winną jest swoim wielkim i zasłużonym wybrańcom; naj-
wspanialszy monument wszelako byłby tylko zlepkiem 
kruszców i głazów, zimnym i martwym zawalidrogą, gdy-
by nie ożywiał go duch i nie ogrzewało uczucie szerokiej 
społeczności, która w umysłach i sercach swych chowała 
oddawną cześć, miłość, wdzięczność i uznanie dla tych, 
którzy na takie wyróżnienie zasłużyli”.

nie doszła do skutku zapowiedziana przez PPS mani-
festacja. Jej uczestnicy ruszyli o godz. 11 z Alej Jerozo-
limskich w kierunku pomnika, ale przy Brackiej zostali 
rozpędzeni przez kozaków. Ostatecznie przed pomni-
kiem Mickiewicza zebrała się na chwilę grupa ok. 200 zwo-
lenników Piłsudskiego. W tym samym czasie Liga narodów 
zorganizowała w prywatnych domach serię nielegalnych 
wieczornic Mickiewiczowskich.

nazajutrz w pałacu Leopolda Kronenberga odbyło się 
przyjęcie na cześć Godebskiego. Z przemową wystąpił Hen-
ryk Sienkiewicz, który – dziękując artyście – oświadczył, 
że „żaden inny poeta w żadnem mieście nie ma większego 
i wspanialszego pomnika niż Mickiewicz w Warszawie”. 

W 1944 r., po upadku Powstania Warszawskiego, po-
mnik został zdemontowany przez Niemców i pocięty 
na części. na Krakowskim Przedmieściu pozostał jedy-
nie ogrodzony ozdobną kratą granitowy cokół. Wśród 
zgliszczy odnaleziono uszkodzoną głowę (obecnie znaj-
duje się ona w zbiorach Muzeum Literatury im. Ada-
ma Mickiewicza w Warszawie) i fragment torsu wiesz-

cza z prawą ręką położoną na sercu. na terenie wolskich 
Zakładów Mechanicznych Lilpop, rau i Loewenstein zna-
leziono oryginalną tablicę z napisem Adamowi Mickiewi-
czowi – rodacy 1898 oraz plakietę z datą urodzenia i śmierci 
wieszcza, a w piwnicach elektrowni na Powiślu – klosze do 
kandelabrów.

Cztery lata później podjęto decyzję o rekonstrukcji mo-
numentu. W tym celu po raz drugi w historii pomnika 
ogłoszono zbiórkę pieniędzy. Dzieła rekonstrukcji podjął 
się rzeźbiarz Jan Szczepkowski z pomocą Józefa Trenarow-
skiego oraz Jerzego Chojnackiego, Edwarda Hoszowskie-
go i Józefa Mazura. Ostatni trzej byli odpowiedzialni za 
odtworzenie ogrodzenia. Szczepkowski wykonał kopię 
pomnika m.in. na podstawie metrowego modelu zreali-
zowanego przez Cypriana Godebskiego, który znajdował 
się w Muzeum narodowym. Figurę Mickiewicza odlano 
z przetopionej głowy marszałka III rzeszy Hermanna 
Göringa. Pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego 
natrafili na nią w skrzyniach z aktami, które po wojnie 
powróciły z niemiec. Osiemnaście odlewów figury poety 
wykonano w pięciu zakładach. „Oceniając tę rekonstruk-
cję z perspektywy czasu, należy zadać sobie pytanie, dla-
czego w zrekonstruowaną postać poety nie wmontowano 
głowy i górnej partii torsu, które się zachowały. Dziś ta-
ki zabieg, mimo że bardzo skomplikowany technicznie, 
byłby jedynym rozwiązaniem, które zaaprobować może 
środowisko konserwatorskie” – pisali Krzysztof Lesiak 
i Janusz Mróz w artykule Pomnik Adama Mickiewicza 
w Warszawie na łamach czasopisma „Cenne, bezcenne, 
utracone” (1997, nr 6). We frontową ścianę pomnika 
wmurowany został drugi akt erekcyjny.

Monument Adama Mickiewicza stał się trzecim – po 
rzeźbach Zygmunta III Wazy i Mikołaja Kopernika – 
odbudowanym po wojnie pomnikiem warszawskim. Był 
już gotowy w 1949 r., ale jego oficjalne odsłonięcie odby-
ło się 28 stycznia 1950 r., na podsumowanie jubileuszo-
wego roku Mickiewiczowskiego. W uroczystości, którą 
otworzył Władysław Broniewski, uczestniczyli: prezydent 
Bolesław Bierut, przedstawiciele KC PZPr, sejmu – Wła-
dysław Kowalski, rządu – Józef Cyrankiewicz, wojska – 
marszałkowie Konstanty rokossowski i Michał rola-Ży-
mierski, korpusu dyplomatycznego – Wiktor Lebiediew 
oraz goście zagraniczni.

Kiedy opadała płachta, którą był okryty pomnik, za-
brzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Otoczenie monumentu 
wieszcza zostało całkowicie odtworzone dopiero 6 grud-
nia 1985 r., kiedy na swoje miejsca powróciły żeliwne lam-
padery wyobrażające znicze.

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

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

(2004), Warszawa Witolda Gombrowicza (2014)  
i Polska Witolda Gombrowicza (2017)
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Świętochowski jest dzisiaj zapomniany. nie wydano 
jego dzieł zebranych, mało kto czyta Niewinnych, 
Hultaja czy Klemensa Borutę. Jako dramaturg 
i powieściopisarz poniósł klęskę. Bardziej znane 

są jego wypowiedzi publicystyczne, zwłaszcza z czasów 
współpracy z „Przeglądem Tygodniowym” i redagowania 
„Prawdy”. nieliczni sięgają po teksty o rewolucji 1905 r. 
i późniejsze. niemal zupełnie zapomniana jest dziś jego 
kampania antysemicka sprzed pierwszej wojny światowej, 
broszura Zżydziały postęp i wypowiedzi z lat międzywo-
jennych. Wcześniejszy zwolennik asymilacji Żydów stał się 
antysemitą, uważając, że dwa odrębne narody na tej samej 
ziemi, które ze sobą nie współdziałają, to o jeden za dużo. 
Był rasowym publicystą, trybunem pozytywizmu. Z do-
gmatycznym zacięciem zwalczał inne poglądy i stanowi-
ska. Pisał często ciekawie, miał wiele interesujących pomy-
słów i oryginalnych poglądów, chociaż zrażał czytelników 
radykalizmem, ateizmem, a w początkowym okresie loja-
lizmem wobec władz. Interesująca jest jego twórczość fi-

lozoficzna. Uważał się za dramaturga, ale to było nieporo-
zumienie. Słuszne były zarzuty Sienkiewicza, że postacie 
dramatów Świętochowskiego są papierowe. Aleksander 
był myślicielem i nie miał daru budowania scen i sylwetek 
ludzkich. Trylogii zarzucał zakłamywanie historii. napi-
sał m.in. O epikureizmie i Poeta jako człowiek pierwotny. 
Ten drugi szkic zainspirował Bolesława Leśmiana. Świę-
tochowski wyznał kiedyś, że nie był w stanie pojąć „wiel-
kości Słowackiego”. nie rozumiał poezji. nie cenił Lalki 
Prusa, ponieważ domagał się od powieści typów, a miłość 
Wokulskiego nie była zjawiskiem typowym.

Z Walerym Przyborowskim kłócił się o prawo kobiet 
do wykształcenia – choć uważał, że mężczyzna góruje 
nad kobietą intelektualnie. W późniejszych latach w bro-
szurze Przeklęte pokolenie atakował socjalistów i rewolu-
cjonistów, którym wcześniej udostępniał łamy „Prawdy”. 
Adolfowi Dygasińskiemu zarzucał powierzchowność ob-
serwacji i pisanie „bajek”. Z zawiścią konstatował, że Dy-
gasiński zdobył w Warszawie „stanowisko zabezpieczone 

Piotr	Łopuszański
W kwietniu 2018 r. minęło 80 lat od śmierci Aleksandra Świętochowskiego, jednego 
z przywódców warszawskich pozytywistów, słynnego Posła Prawdy. Żył długo i przeżył kilka 
epok. Nie wierzył w odzyskanie niepodległości, ale jako jedyny z pozytywistów doczekał 
wolnej Polski. 18 stycznia 2019 r. przypadnie 170. rocznica jego urodzin
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Ignacy Łopieński (ryt.), portret Aleksandra Świętochowskiego, 10 stycznia 1900 r.
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materialnie” i „sławę pisarską niezupełnie zasłużoną”. 
Tymczasem Dygasiński pracował jako nauczyciel prywat-
ny, żył skromnie i dorabiał publikacjami w prasie. W 1889 r. 
władze rosyjskie odebrały mu prawo nauczania i pisarz opu-
ścił Warszawę. nie było mu czego zazdrościć.

Świętochowski nie był postacią jednoznaczną. Miał 
skomplikowaną osobowość, był człowiekiem trudnym 
w pożyciu. Często zrażał przyjaciół przekonaniem o słusz-
ności swych poglądów. Szybko poróżnił się z większością 
pozytywistów. Prus uważał Posła Prawdy za swego wroga, 
a Stefan Żeromski – wcześniej wielbiciel Świętochowskie-
go – później zaatakował go w Słowie o bandosie. 

Życie autora Dumań pesymisty jest mało znane. na ogół 
pisze się tylko o jego walce z romantykami, czasem o dzia-
łalności filantropijnej, której owocem była szkoła w Gołot-
czyźnie. O życiu prywatnym Świętochowskiego podaje się 
skąpe wiadomości. We Wspomnieniach (zostały wydane 
po jego śmierci) on sam pisał głównie o swej działalności 
publicystycznej. Wyjątkiem był opis studiów filozoficz-
nych w Lipsku (pisał, że niemki są o wiele bardziej przy-
stępne niż warszawianki), wspominał problemy z cenzora-
mi rosyjskimi i zgłoszenie go jako kandydata do II Dumy 
z ramienia partii postępowej. nie napisał ani słowa o po-
życiu z pierwszą żoną Wandą, z którą miał pięcioro dzieci, 
o swej fascynacji Aleksandrą Bąkowską ani o późniejszej 
miłości do dużo młodszej od niego Marii Żydowo. Wspo-
mniał jedynie o śmierci syna – ale bez podania jego imie-
nia. Strata dziecka wywołała u pisarza ból. Po tej tragedii 
doszło dodatkowo do nagonki czasopism katolickich na 
Świętochowskiego, ponieważ pogrzeb chłopca odbył się 
bez księdza.

Poseł Prawdy należał do tzw. pozytywistów warszaw-
skich, choć – jak pozostali – nie urodził się w Warszawie. 
Tak jak większość z nich był absolwentem Szkoły Głównej. 
W 1865 r. rozpoczął tam studia Walery Przyborowski, rok 
później do grona studentów dołączyli m.in. Henryk Sien-
kiewicz, Piotr Chmielowski, Aleksander Głowacki (Prus) 
i Świętochowski. Znanym studentem szkoły był później-
szy psycholog Julian Ochorowicz, przyjaciel Aleksandra 
Głowackiego, pierwowzór Ochockiego z Lalki. Początko-
wo stanowili grupę znajomych i przyjaciół. Prus przyjaźnił 
się z Ochorowiczem, Świętochowski – z Piotrem Chmie-
lowskim, który niebawem został jego szwagrem. 

Aleksander świętochowski urodził się w Stoczku łu-
kowskim, a dzieciństwo spędził w kazimierzu nad Wi-
słą. Jego pierwszy opublikowany utwór, który ukazał się 
w 1866 r., to reportaż właśnie z Kazimierza. Aleksander 
miał wtedy 17 lat i podpisał swój tekst pseudonimem: Hen-
ryk Dołęga. Uczęszczał do szkoły w Siedlcach, następnie 
uczył się w Gimnazjum Gubernialnym w Lublinie, gdzie 
poznał Aleksandra Głowackiego. Maturę zdał z odznacze-
niem i rozpoczął studia na Wydziale Filologiczno-Histo-
rycznym w Szkole Głównej. 

Bolesnym doświadczeniem dla pokolenia Świętochow-
skiego była klęska powstania styczniowego. Aleksander 
Głowacki jako 16-latek wziął udział w powstaniu, został 
wzięty do niewoli i przetrzymywany był w więzieniach 
w Siedlcach i Lublinie. Tam uznał walkę bez broni za sza-
leństwo. Sienkiewicz poszedł do powstania, ale jako zbyt 
młody nie został przyjęty. W styczniowym zrywie brali 
udział Walery Przyborowski, Adolf Dygasiński, „Sewer”, 
czyli powieściopisarz i dramaturg Ignacy Maciejowski, 
Zygmunt Miłkowski (piszący jako Teodor Tomasz Jeż), 
adwokat, historyk i publicysta Aleksander Kraushar, 
a także malarz Adam Chmielowski, czyli brat Albert – 
późniejszy święty.

Po upadku insurekcji młodzi wiekiem czuli się niemal 
starcami. Utracili złudzenia, obawiali się radykalizmów, 
głosili trzeźwość polityczną, za co oskarżano ich o loja-
lizm. Występowali przeciw pokoleniu romantyków, któ-
rzy porywali się bez broni na armię zawodową. Odrzu-
cali wszelką myśl o zbrojnym odzyskaniu niepodległości. 
Prus czy Świętochowski przez całe lata występowali prze-
ciw wszelkim dążeniom zmierzającym do obalenia władzy 
zaborczej.

Trybuną młodego pokolenia stał się „Przegląd Ty-
godniowy”, redagowany przez Adama Wiślickiego. 

Aleksander Świętochowski, ok. 1933 r.
N
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Powstał w 1866 r. pod nazwą „Przegląd Tygodniowy 
Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”. W la-
tach 70. głosił hasła równouprawnienia kobiet, asymi-
lacji Żydów, konieczności oświecenia ludności wiejskiej. 
Wiślicki, urodzony w 1836 r., dopuścił do współpracy 
młodszych o 10 i więcej lat studentów Szkoły Głównej 
i nadał czasopismu charakter trybuny atakującej zastaną 
rzeczywistość. 

Aleksandra Świętochowskiego uznaje się za przywód-
cę pozytywistów, choć w „Przeglądzie Tygodniowym” 
pojawił się późno, pięć lat po założeniu tytułu, później 
niż Kraushar, Chmielowski, Przyborowski, Sienkiewicz. 
W 1871 r. Świętochowski ogłosił w „Przeglądzie” arty-
kuł programowy pt. My i wy. Krytykował współczesnych 
sobie dziennikarzy za martwotę i zastój myśli, a pisarzy 
za „lenistwo i niedołęstwo”. Pisał, że opóźniają natu-
ralny postęp i wzywał, by ustąpili miejsca młodszym 
i bardziej utalentowanym. Ganił zależności i „układy”. 
Starszy o cztery lata od Świętochowskiego Przyborow-
ski napisał złośliwie, że cały długi elaborat kolegi da się 
zawrzeć w jednym zdaniu: „Ustąpcie, bo ja chcę zająć 
wasze miejsce”.

We Wspomnieniach Świętochowski przyznawał, 
że wraz z kolegami atakował autorów starszego pokole-
nia, np. Adama Pługa, Józefa Ignacego Kraszewskiego 
czy Teodora Tomasza Jeża. Pisał o „panu Kraszewskim” 
i „panu Jeżu”. Drwiny dosięgły także Deotymę, która 
w swoim salonie miała zorganizować „państwo poetyc-
kie” z tytułami szambelana i orderami oraz popisywała się 
improwizacjami. „Przegląd Tygodniowy” docinał bogo-
bojnej redaktorce czasopisma kobiecego „Bluszcz”, Marii 
Ilnickiej, drwił z wierszy Felicjana Faleńskiego. Dostawało 
się także rówieśnikom. Świętochowski wspominał: „nie-
raz ośmieszaliśmy Gomulickiego”. Cięgi otrzymała także 
młodziutka Eliza Orzeszkowa. W 1870 r. Piotr Chmie-
lowski opublikował artykuł Powieści pani Elizy Orzeszko, 
w którym radził autorce, by powieści swoje pisała o poło-
wę krótsze: „Jej oszczędzi to połowę pracy, a nam… poło-
wę nudy”. Przypominać to może młodych skamandrytów, 
którzy 60 lat później kpili z literatury młodopolskiej.

To w „Przeglądzie Tygodniowym” ukazał się artykuł 
Praca u podstaw, którego tytuł stał się hasłem pozytywi-
stów. Znamienny był także artykuł Przeciwko pasożytom, 
w którym Świętochowski zaatakował poetów, humorystów 
i krytyków literackich. Pisał, że wśród pasożytów literac-
kich poczesne miejsce zajmuje „literat-redaktor – wyższy 
stopień pasożyta, dystrybutor opinii, rozdawca patentów 
na wielkość, powagę, naukę śmiertelnikom”. Pytał o ko-
rzyść z kiepskich krytyk, bełkotliwych poezji i żałosnych 
dowcipów. „Jeżeli talentem jest umieć skleić kilka napu-
szonych i bezsensownych frazesów – jeżeli pracą jest wy-
siadywanie po knajpach, jeżeli chwałą jest wysługiwanie 
się w brukowych czasopismach ulicznej reklamie – co-
famy zarzut i pozwalamy wszystkim czcić tych wielkich 
geniuszów” – pisał. 

Na początku lat 70. XiX stulecia świętochowski zaczął 
bywać na wtorkowych wieczorach u Heleny Modrze-
jewskiej i jej męża karola Chłapowskiego. raz w tygo-
dniu Chłapowscy urządzali salonowe spotkania z przy-
jaciółmi ze świata literacko-artystycznego w mieszkaniu 
przy ulicy Miodowej. Do stałych gości należeli malarze: 
Józef Chełmoński, Adam Chmielowski, Aleksander Gie-
rymski, Wojciech Gerson, krytyk i malarz Stanisław Wit-
kiewicz (późniejszy ojciec Witkacego), rzeźbiarz Cyprian 
Godebski, a także redaktor „Gazety Polskiej” Edward 
Leo, redaktor „Kuriera Warszawskiego” Wacław Szy-
manowski, wspomniany poeta Felicjan Faleński oraz 
dwaj młodzi literaci Henryk Sienkiewicz i Aleksander 
Świętochowski.

Cotygodniowe zebrania zwróciły uwagę „ochrany”. 
Gospodarz był w czasie powstania styczniowego żuawem 
w oddziale Mariana Langiewicza, nadal należał zatem do 
podejrzanych. Tajniacy wystawali w bramie domu i zapisy-
wali, kto przychodzi do Chłapowskich. Pytali o nazwisko, 
miejsce zamieszkania i zawód. Śledzono i Chłapowskiego, 
i Modrzejewską. Policja nie przypuszczała, że „tajemni-
cze” spotkania są zupełnie niewinne i rozmawia się tu o li-
teraturze, sztuce i zdarzeniach towarzyskich. 

Świętochowski wyjechał w 1874 r. na studia filozo-
ficzne do Lipska. Po powrocie ogłaszał w „Przeglądzie 
Tygodniowym” artykuły z cyklu Dumania pesymisty, 
które w 1877 r. wydał własnym nakładem w formie 
książkowej. Były one wyłożeniem przekonań autora na 
temat życia, stosunku jednostki do świata. Ten reforma-
tor i zwolennik postępu otwarcie głosił, że kobieta stoi 
w rozwoju niżej od mężczyzny. niektóre z poglądów 
wzburzyły nawet postępowych czytelników i druk cy-
klu został przerwany. Eliza Orzeszkowa zamierzała po-
lemizować z autorem książką Rojenia optymistki, ale na 
planach się skończyło.

Po rozstaniu z Wiślickim Świętochowski redagował 
gazetę „nowiny”, ale nie czuł się dobrze jako osoba od-
powiadająca za tworzenie jednodniowych publikacji. 
Czytelnicy zauważali, że w jego czasopiśmie podawana 
jest wciąż taka sama temperatura i powtarzają się imio-
na solenizantów. Aleksander o wiele lepiej czuł się jako 
redaktor tygodnika. Kiedy otrzymał koncesję na prowa-
dzenie „Prawdy”, stworzył z niej trybunę, z której głosił 
swoje poglądy. Początkowo udawało mu się przyciągać 
czytelników. Tygodnik ukazywał się „nakładem abonen-
tów”. Świętochowski nie musiał się układać z wydawca-
mi, jak redaktorzy „Tygodnika Ilustrowanego” czy in-
nych czasopism. 

Do współpracy zaprosił m.in. Sienkiewicza. Ten zgo-
dził się coś napisać i wziął zaliczkę, ale długo nic nie przy-
nosił. Wreszcie zwrócił pieniądze. Autor Trylogii związał 
się towarzysko ze środowiskiem konserwatywnym i nie 
po drodze był mu bojowy, antykonserwatywny i antyka-
tolicki ton artykułów „Prawdy”. Kiedy został redaktorem 
„Słowa”, stał się celem napaści Świętochowskiego. 
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Po ukazaniu się Ogniem i mieczem historyk literatury 
Stanisław Tarnowski uznał talent Sienkiewicza za rów-
ny Homerowi, Mickiewiczowi, Dantemu i Szekspirowi. 
Tego Świętochowski nie mógł znieść i napisał (a było to 
w okresie zbiórek na pomnik Mickiewicza): „[…] mu-
simy teraz bardzo poważnie namyśleć się, czy zamiast 
Mickiewiczowi nie należałoby raczej postawić pomnika 
p. Sienkiewiczowi? […] Ostatecznie Mickiewicz był tyl-
ko Mickiewiczem, podczas gdy p. Sienkiewicz, według 
zapewnień hr. Tarnowskiego, jest jednocześnie Mickie-
wiczem, Homerem, Shakespearem, Dantem, Tassem, 
a może nawet Edisonem i Bismarckiem, tylko profesor 
krakowski tych i innych nazwisk zapewne sobie podczas 
wykładu nie przypomniał”. Dziś i Sienkiewicz, i Mickie-
wicz mają swoje pomniki w Warszawie.

świętochowski występował przeciw tradycji narodo-
wej i kościołowi (pamiętajmy: sprzed reform Soboru 
Watykańskiego ii). W artykule Wskazania polityczne 
odrzucił dążenia do odzyskania niepodległości i zalecał 
skupienie się na wzbogacaniu ekonomicznym kraju. Wy-
wołało to oburzenie wielu środowisk. Z racji swego ate-
izmu i propagowania rozwodów Świętochowski był ata-
kowany przez czasopisma konserwatywne. Pisano o nim 
„Świntuchowski”. 

Jako redaktor „Prawdy”, a potem „Kultury Polskiej” 
Poseł Prawdy był niezwykle tolerancyjny. Swoje zapatry-
wania przedstawiał w artykułach i felietonach, a łamy 
swych czasopism udostępniał osobom o innych świa-
topoglądach. W „Prawdzie” drukowali socjaliści i na-
rodowcy, pozytywiści i moderniści. Wśród współpra-
cowników byli Piotr Chmielowski, Teodor Tomasz Jeż, 
Adolf Dygasiński, Antoni Sygietyński, a w „Kulturze 
Polskiej” drukował konserwatysta Leśmian. Mawiano, 
że czasopismo Świętochowskiego redaguje… listonosz – 
drukuje się to, co poczta przyniesie. na przełomie wie-
ków Świętochowski otworzył łamy „Prawdy” dla rady-
kalnej młodzieży. 

Werwa felietonisty, ostre pióro, celne sztychy w pole-
mikach podobały się czytelnikom „Prawdy”. W latach 
70. i 80. XIX stulecia nazwisko Świętochowskiego poja-
wiało się wśród najwybitniejszych pisarzy okresu pozyty-
wizmu. Do wielbicielek publicystyki Aleksandra zalicza-
ła się pewna hrabianka z rodu Sędzimirów, młodsza od 
Świętochowskiego o dwa lata. nazywała się Aleksandra 
Bąkowska. Jedna z jej znajomych opisała ją jako „średnie-
go wzrostu, o pięknej głowie”. „nosiła się nieco dumnie, 
ze swobodą osoby nigdy zależności materialnej nieznają-
cej, patrzącej na świat z humorem” – pisano. Była atrak-
cyjną brunetką o regularnych rysach i pięknych ciemnych 
oczach. rozwiedziona z mężem, z którym nie ułożyło się 
pożycie, zajęła się tłumaczeniami. Mieszkając koło Cie-
chanowa, w Gołotczyźnie, posiadłości kupionej za 65 tys. 
rubli, tęskniła za Warszawą. Wiejska nuda ją przygnębia-
ła. Była osobą wykształconą, znała języki. Czytała postę-

pową prasę, w tym „Prawdę”. Znała doskonale poglądy 
Świętochowskiego. W 1884 r. przyjechała do Warszawy 
i odwiedziła redakcję „Prawdy” przy ul. Marszałkow-
skiej 95. Miała ze sobą rękopis przekładu dzieła Lewisa 
Morgana Społeczeństwo pierwotne. Bąkowska pragnęła, 
aby książka ukazała się nakładem czasopisma. Jakub Ja-
kubaszek kwestionuje informację, że to Bąkowska wyszła 
z inicjatywą przekładu i jego publikacji. Dowodem ma-
ją być listy Świętochowskiego, dopytującego o postępy 
w tłumaczeniu. Trudno się z tym jednak zgodzić. Pier-
wotny tekst należało przecież wygładzić, doprecyzować 
rozmaite pojęcia, zatem praca trwała i redaktor mógł py-
tać o jej postępy. Długo, bo trzy lata, zajęło mu „popra-
wianie” przekładu. Tłumaczenie Bąkowskiej ukazało się 
nakładem redakcji „Prawdy” w 1887 r. niemal anonimo-
wo – autorka została podpisana jako A.B. Jest to jedy-
ny przekład dzieła Morgana na język polski. Możliwe, 
że wpłynął na poglądy Świętochowskiego, który kilka lat 
później ogłosił pracę pt. Poeta jako człowiek pierwotny. 

Świętochowski zainteresował się piękną i inteligent-
ną tłumaczką. Czasami odwiedzał ją w jej posiadło-
ści, wymieniali listy. Zakochał się w Aleksandrze jak 
młodzieniaszek, ona również zafascynowała się urodą 
i osobowością Posła Prawdy. niestety, on był żonaty. 
Aleksandra zaproponowała miłość platoniczną i Świę-
tochowski przystał, aby taki właśnie charakter mia-
ła ich relacja. Bąkowska została jego muzą. Bohaterki 
utworów Świętochowskiego mają rysy twarzy i cechy 
charakteru Aleksandry. Tak jest w dramacie Aspazja 
z 1885 r., w bajce Dwugłos miłości napisanej rok póź-
niej, w opowiadaniu Z pamiętnika i w Krajobrazach 
z 1887 r. Jak wspominał Ludwik Krzywicki, współpra-
cujący z „Prawdą”, pewnego razu do gabinetu Święto-
chowskiego weszła żona redaktora, Wanda, i zastała 
męża zbyt blisko Bąkowskiej. Świętochowski wystąpił 
o rozwód, ale Wanda się nie zgodziła. Pisarz wypro-
wadził się z domu i pomieszkiwał w hotelach, potem 
przeprowadził się do nowego mieszkania przy Marszał-
kowskiej, blisko domu Bąkowskiej. 

Aleksandra, będąc społeczniczką, inspirowała wiele 
akcji publicystycznych Świętochowskiego. Wspierała go 
też finansowo, np. kiedy w 1903 r. powołał Komitet ra-
tunkowy dla głodujących. Przekazała mu również dużą 
sumę pieniędzy na założenie i prowadzenie od 1906 r. 
Towarzystwa Kultury Polskiej.

W 1897 r. świętochowski obchodzić miał jubileusz 
pracy pisarskiej. W ostatniej chwili obchody zosta-
ły odwołane, a książka, która miała uczcić jubilata – 
pt. Prawda. Książka zbiorowa dla uczczenia dwudzie-
stopięcioletniej działalności Aleksandra Świętochowskiego 
1870-1895 – ukazała się dopiero w 1899 r. W tym okre-
sie Stefan Żeromski wyrażał swoje „uwielbienie dla zna-
komitego pisarza i publicysty”. W 1899 r. przesłał mu 
świeżo wydaną powieść Ludzie bezdomni.
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W 1900 r. Świętochowski sprzedał „Prawdę”, choć po-
tem był z nią związany jeszcze przez osiem lat i pisał fe-
lietony w cyklu Liberum veto. W czasie rewolucji 1905 r. 
zmienił swój stosunek do socjalistów, których wcześniej 
traktował jako sojuszników w kampaniach obyczajo-
wych. Teraz zarzucał im amoralność, działalność, która 
może zaprzepaścić ewentualną autonomię Królestwa Pol-
skiego. Odrzucał internacjonalizm PPS-Lewicy. W tym 
czasie stanął na czele Związku Postępowo-Demokra-
tycznego. Jego nazwisko zgłoszono w czasie wyborów 
do II Dumy. Wybór unieważniono, ponieważ pisarz nie 
mieszkał w okręgu, z którego kandydował. Żeromski na-
zywał w tym czasie Świętochowskiego Wielkim Chuliga-
nem. negatywnie ocenił tekst Aleksandra pt. Przeklęte 
pokolenie. Wkrótce dawny Poseł Prawdy wyda Zżydziały 
postęp, występując przeciw internacjonalizmowi i rewolu-
cji. W 1913 r. stwierdzi, że popełnił błąd, przygarniając 
do redakcji grupę „socjalizujących Żydów i posłusznych 
im wynaturzeńców aryjskich”. Jak widać, myślał katego-
riami rasowymi, co zbliżało go do endecji. 

Przez większą część długiego życia pisarz związany był 
z Warszawą. W 1912 r., kiedy miał ponad 63 lata, za na-
mową Aleksandry Bąkowskiej podjął się zorganizowania 
szkoły na prowincji. Wcześniej Bąkowska w swojej po-
siadłości w Gołotczyźnie, przy kolei Warszawa-Ciecha-
nów-Mława, założyła szkołę dla dziewcząt. Przeznaczyła 
na ten cel swój pałac i zasobną bibliotekę. niestety, tuż 
przed otwarciem szkoły nieznani sprawcy podpalili bu-
dynek. Świętochowski węszył w tym działalność kleru 
i „ciemnogrodu”. Szkołę otwarto w innym, skromniej-
szym budynku.

Świętochowski zajął się organizacją szkoły dla chłop-
ców. Miała to być placówka „bez wykładów języka, histo-
rii i religii, tj. bez tych drzwi, przez które wchodzi ksiądz 
i policjant”. Tu dzieci chłopskie miały się uczyć fachu. Bą-
kowska na rzecz organizacji obu szkół przekazała parcelę 
o powierzchni 70 morgów, wartości 15 tys. rubli. Święto-
chowski dał 8117 rubli. Projekt szkoły wykonał romuald 
Gutt, odwdzięczając się pisarzowi za pożyczkę na studia 
zagraniczne. Materiały budowlane przekazały bezpłatnie 
rozmaite firmy. 

Pisarz mógł zbudować dom w posiadłości Aleksan-
dry. Ich związek należał już do przeszłości, ale nadal się 
przyjaźnili. Świętochowski miewał romanse – przystojny, 
o hipnotyzującym spojrzeniu, z długą siwą brodą, mógł 
się jeszcze podobać. W 1921 r. do szkoły przybyła mło-
da dziewczyna, Maria Żydowo. Uczyła się tu ogrodnic-
twa i pszczelarstwa. Świętochowski szybko zwrócił na 
nią uwagę. na początku lat 30. wspominał, że „była to 
panienka 18-letnia, drobna, kształtna, ładna blondynka, 
z bardzo prawidłowymi rysami, o twarzy miłej, łagod-
nej, lekko uśmiechniętej. Wyglądała jeszcze młodziej, niż 
wskazywały jej lata, i potem ciągle zachowała ten wygląd 
dzieweczki”. nawet kiedy Maria miała już niemal 30 lat, 
nie uważano jej za kobietę dojrzałą: „nieraz nie chciano 

porozumiewać się z nią w ważnej sprawie, uznając, ażeby 
przyszedł ktoś starszy”. Ona z kolei wspominała, że Alek-
sander urzekł ją postawą i wspaniałą osobowością. 

Maria została kochanką Aleksandra, co na prowincji 
musiało rodzić wiele plotek. Zamieszkali razem w War-
szawie w 1922 r. – wprowadziła się do jego domu. W sto-
licy uczyła się koszykarstwa. Była kobietą o pogodnym 
usposobieniu i Aleksander czuł się z nią znakomicie. Cza-
sem wyjeżdżała do rodziny w Gostyninie. Pisarz tęsknił 
i pisał: „Moja najdroższa, ptaszku odlotny. Od dziś za 
dwa tygodnie (a trzy już upłynęło!) powinnaś powrócić 
do swego gniazdka”. Wreszcie oboje zamieszkali w do-
mu Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Jedna z nauczy-
cielek wspominała: „Aleksander Świętochowski mieszkał 
z młodą, wiejską dziewczyną, popularnie zwaną Mary-
sią, i żył z nią na oczach wszystkich w swej «Chacie» 
zbudowanej ongiś przez p. Bąkowską. Byłam świadkiem, 
jak młoda kobieta urągała Bąkowskiej w sposób okrutny, 
mając oparcie w starcu, który ulegał jej młodości”. 

Pisarz miał ponad 72 lata. Był starszy od Marii o pół 
wieku (urodziła się w 1902). nazywał ją Dziebunią, słoń-
cem. „Moje słońce, moje dobro, moja światłość, jak ja Cię 
czczę i kocham, jak na Tobie oparło się całe moje życie, 
z Tobą splotły się wszystkie moje uczucia i myśli! Wiesz, 
zdaje mi się, że gdy Ciebie nie ma przy mnie, jestem me-
chanizmem bez duszy, tylko nakręconym do ruchu i pra-
cy”. W 1923 r. dziewczyna zaszła w ciążę. Świętochowski 
przeraził się – wszak nie miał rozwodu – i kazał jej doko-
nać aborcji. Zwierzał się jej z problemów wydawniczych. 
Kiedy w Polsce szalała hiperinflacja, mało kto kupował 
książki. narzekał na reformę Grabskiego, później na-

Dom Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, 1938 r.
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miętnie zwalczał rządy sanacji. Publikował w prasie en-
deckiej, z którą dawniej wojował. Za honoraria kupował 
kochance prezenty, futra. Dzięki jego pomocy na koncie 
Marii leżało 6 tys. zł. Świętochowski nazywał ją swo-
ją „kapitalistką”. Kiedy otrzymał nagrodę miasta Łodzi 
w wysokości 10 tys. zł, przekazał ją Marii. 

Aleksandra Bąkowska zmarła 9 maja 1926 r. Obie 
szkoły nadal działały, już jako państwowe. Świętochow-
ski wciąż żył z Marią bez ślubu – jego żona, Wanda, jesz-
cze żyła, a pisarz nie chciał przeprowadzać rozwodu czy 
zmieniać wyznania. 

W sierpniu 1932 r. Wanda zmarła. Z tą wiadomością 
Świętochowski przyszedł do Marii. Według jej wspomnień 
miał powiedzieć: „Moje piekło umarło. Jestem wolny. A po-
nieważ uzyskałem wolność, chcę ją zaraz stracić. Z Tobą. 
Tu, w domu”. Pobrali się 18 września 1932 r. Świętochowski 
nie zachowywał pozorów żałoby.

W latach 30. ogłosił w „Wiadomościach Literackich” 
fragmenty swoich wspomnień, a w 1937 r. wziął udział 
w dyskusji o antysemityzmie, w której domagał się usunię-
cia Żydów z Polski. W 1935 r. podjął współpracę z nacjo-
nalistycznym tygodnikiem „Prosto z Mostu”. Specjalnie 
dla tego czasopisma napisał Genealogię teraźniejszości, gdzie 
ostro rozliczał się z historią Polski przedrozbiorowej, o kró-
lu Poniatowskim pisał otwarcie, że jedynym jego prawem 
do tronu była wola carycy, potępiał familię Czartoryskich. 
Szlachtę oskarżył o brak patriotyzmu i warcholstwo. Jedy-
nym „prawdziwym Polakiem” u schyłku pierwszej rzeczy-
pospolitej był dla niego Kościuszko. Europie zarzucał upa-

dek moralny. negatywnie ocenił też II rP za złą organizację 
i brak właściwego ustawodawstwa – co akurat nie było 
prawdą. Jego tezy wywołały polemiki zarówno historyków 
i publicystów sanacyjnych, jak i liberałów.

W Gołotczyźnie zbudował nowy, drewniany dom 
i nadał mu imię Alma – od pierwszych liter Aleksan-
dra i Marii. rok po przeprowadzce ciężko zachorował. 
na początku kwietnia dostał ataku dusznicy. Po okresie 
chwilowej poprawy przyszedł drugi atak. Po trzecim ata-
ku, 25 kwietnia, pisarz zmarł. Został pochowany w Soń-
sku niedaleko Gołotczyzny. Miał 89 lat.

Maria w czasie drugiej wojny wyszła za nauczyciela 
Henryka Grossmana. Po wojnie mieszkała w Płocku, 
ale do Gołotczyzny często przyjeżdżała i przekazywa-
ła pamiątki po mężu. To ona założyła muzeum Święto-
chowskiego (dziś Muzeum Pozytywizmu im. Aleksandra 
Świętochowskiego). Zmarła w styczniu 2004 r. w wieku 
102 lat. 

Ostatni z pozytywistów przeszedł długą drogę, 
od młodzieńczego radykalizmu i scjentyzmu po nacjona-
lizm. Do końca życia pozostał „postępowcem” i ateistą. 
W Warszawie, niemal pod zachodnią granicą miasta, 
jest ulica Świętochowskiego, ale brak jego dzieł w księ-
garniach, brak tablic pamiątkowych. Powinno się wy-
dać książki Aleksandra Świętochowskiego. nawet jeśli 
nie zawsze zgadzamy się z jego wywodami, to warto je 
poznać.

Piotr Łopuszański – z wykształcenia filozof, od 1991 r. zajmuje się 
publicystyką kulturalną i historyczną, autor 9 książek, w tym biografii 

Bolesława Leśmiana i Gustawa Holoubka oraz cyklu Warszawa literacka
Pogrzeb Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, kwiecień 1938 r. N
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BOŻe NAROdZeNIe
Z życia dawnych 

warszawianek
Anna	Dorota	Kamińska

Wydaje nam się, 
że tradycje 

bożonarodzeniowe 
są odwieczne 
i niezmienne. 
Kiedy jednak 

przyjrzymy się 
świętom i tygodniom 
je poprzedzającym 

sprzed 100 lat, 
poza elementami 

znajomymi 
znajdziemy 

sporo różnic
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Boże narodzenie oraz poprzedzający je adwent zawsze 
były czasem okazywania miłosierdzia bliźnim – or-
ganizowano tradycyjne bazary dobroczynne (wenty), 

na których panie z towarzystwa sprzedawały różnego rodza-
ju wyroby własne lub darowane przedmioty. Uzyskane do-
chody przekazywano organizacjom dobroczynnym. War-
szawski bazar świąteczny w 1872 r., opisany w „Tygodniku 
Mód i Powieści”, wyglądał naprawdę imponująco:

„Trzydzieści i pięć sklepów przybranych w różnobarw-
ne festony, żarzące się świece i gazowe żyrandole, gustow-
ne toalety dam, gwar, tłum i muzyka Sonnenfelda […] na 
koniec bufet Lourse’a, tak często i ochoczo odwiedzany, 
a tak szczerze podejmujący przez skrzętną gosposię, która 
nigdy nie odmawia swej pracy, kiedy idzie o pomoc cier-
piących współbraci. Między odznaczającemi się sklepami 
wyróżnił się […] namiot hrabiny rembielińskiej, własnym 
jej kosztem wystawiony, a który sam przez się zasługiwał 
na miano «Bazaru» dla różnorodnego towaru zakupione-
go przez samą Hrabinę, jak niemniej z dobrowolnych ofiar, 
i tak: Bracia Lesser nadesłali Towarzystwu Dobroczynno-
ści zabawek za rs. 150, magazyn p. Skoczyńskiego i Drewsa 
(dawniej Arnholda) dwa bizantyńskie kandelabry i nader 
piękny świecznik. P. Łapiński, właściciel piekarni, nadesłał 
pieczywa przeszło za rs. 30. nadmienić to musimy, iż te 
przysmaki rozerwano w jednej chwili”.

Imprezy takie nie spotykały się jednak z aprobatą wszyst-
kich, skoro w innym numerze z tego samego roku „Tygo-
dnik” tłumaczył: „[…] gdyby sprzedające panie, kupujący 
i dostarczający towar kupcy złożyli dobrowolnie wszystkie 
przez siebie dla bazaru poniesione wydatki, toby biedni le-
piej na tem wyszli. Być może, ale nie zapominajmy, że zaba-
wa dla ludzi jest koniecznością, niezbędnym warunkiem do 
krzepienia sił w pracy obowiązkowej: że sam odpoczynek, 
jakkolwiek wzmacnia, nie zadowoli umysłu również doma-
gającego się wytchnienia. Zabawa stanowi owo tak upra-
gnione wytchnienie, jeżeli więc połączymy z nią i korzyść 
biednych, nie może być w tem nic zdrożnego”.

W 1874 r. swój stół na bazarze dobroczynnym mia-
ła róża z Potockich Krasińska, o czym donosiła w liście 
jej teściowa, Eliza, wdowa po autorze Nie-Boskiej kome-
dii: „Zastałam różę bardzo zajętą przygotowaniami do 
corocznej wenty, która odbywa się zimą na rzecz Dobro-
czynności. Będzie miała swój stół, mam nadzieję, że Maria 
będzie mogła jej pomóc – będą sprzedawały lalki, które 
róża ubiera teraz z wielką wyobraźnią i smakiem – wszę-
dzie widać tylko szmatki i wszyscy pomagają – pokojówki 
i my wszystkie mamy nic, tylko lalki na głowie, przygoto-
wujemy wiele innych rzeczy, jednym słowem to prawdziwa 
i świetnie funkcjonująca fabryka – zapewniam Cię”. Trzy 
tygodnie później pani Eliza triumfalnie zawiadomiła ciot-
kę, że róża zebrała przy swoim stole ponad 600 rubli. 

W adwent i Boże narodzenie panie również odwiedza-
ły osobiście ubogie rodziny, ochronki dla dzieci, przytułki, 
by ofiarować pieniądze, jedzenie, ciepłą odzież. Ubrania 
takie, zwłaszcza dla dzieci, damy i ich córki powinny były 

szyć same. Szczególnie zalecano to małym dziewczynkom, 
które uczyły się szycia, a nie musiały jeszcze „obszywać” 
własnej rodziny. Czasopismo dla dzieci „Wieczory ro-
dzinne” organizowało konkursy robótek ręcznych i uza-
sadniało je tak:

„Dorocznym zwyczajem ogłaszamy dla czytelniczek 
«Wieczorów rodzinnych» konkurs na roboty ręczne, 
mając cel podwójny na względzie: po pierwsze – wprawę 
ich w robotach, których umiejętność jest nieodzowną 
wszystkim kobietom, a z drugiej strony – wsparcie ubo-
gich dzieci warszawskich, bo plon konkursowy rozdajemy 
przed świętem Bożego narodzenia dzieciom ze Szpitalika 
i ochronek oraz niektórym znanym redakcyi potrzebują-
cym rodzinom”.

Oprócz wzmocnienia ducha dbano też oczywiście o na-
leżyte przygotowanie do wieczerzy wigilijnej i bożona-
rodzeniowej uczty. Przygotowania te nie były może tak 

pracochłonne jak wielkanocne, ale i tak zajmowały sta-
rannej pani domu dużo czasu. Lucyna Ćwierczakiewiczo-
wa zalecała gospodyniom w grudniu „wolnym czasem piec 
pierniki, makagigi, marcepany. Wieczorami szyć kolendy 
dla dzieci, domowników, biednych” („kolendą” nazywa-
no wówczas wszelkiego rodzaju upominki bożonarodze-
niowe). Do świątecznych wypieków potrzebne były różne 
kosztowne składniki. Cukier, miód, bakalie, przyprawy – 
wszystko to były rarytasy, trzymano je więc pod kluczem 
i starannie wydzielano. Zapobiegliwa pani domu sama do-
konywała takich zakupów w odpowiednim czasie i pilno-
wała wyrobu świątecznych przysmaków. 

Choinka, chociaż nie wywodzi się z polskiej tradycji, 
w XIX w. była już u nas dobrze zadomowiona. W 1867 r. 

W drodze na pasterkę, 1887 r.
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„Kurier Warszawski” informował: „Statua MATKI BO-
SKIEJ PASSAWSKIEJ, na Krakowskiem Przedmieściu, 
ozdobioną została Choinkami, które, jak corocznie, słu-
żyły do obchodu w gronie rodzinnem pamiątki narodzenia 
BOŻEGO DZIECIĄTKA”. Choinki można było kupić już 
udekorowane – w tym samym roku „Kurier” oburzał się na 
choinkowe oszustwa: „W jednym z domów naszego miasta 
kupiono na gwiazdkę chłopczykowi choinkę ubraną w pier-
niczki i orzechy, złotem malarskim jak zwykle odziane. Jakież 
było zadziwienie malca, gdy pod płatkami złota, skoro zwy-
czajem dziecięcym chciał się przekonać o dobroci orzechów, 
przekonał się, iż to były po prostu kartofle ozłocone”. 

Choinka była przeznaczona przede wszystkim dla dzieci, 
co potwierdza jeden z podręczników etykiety z lat 70. XIX w.: 
„Dla dzieci stroi się drzewko na gwiazdkę i otacza się je zabaw-
kami, cukierkami, pierniczkami itp. Starszym zaś osobom zwy-
kle składają się prezenta w nowy rok”. W samym dekorowa-
niu choinki dzieci jednak zazwyczaj nie uczestniczyły. Sabina 
Dembowska, mieszkająca z rodzicami w Wilanowie, tak wspo-
mina wigilie dzieciństwa w swoich wspomnieniach Na każde 
wezwanie: „Po wieczerzy rodzice szli do salonu przygotować 
choinkę. nam nie wolno było tam wchodzić. Ale cóż? Wiel-
ka jest potęga ludzkiej ciekawości! Pod drzwiami był wytarty 
próg i szparą przenikało światło. Kładliśmy się na podłodze, 
przywierając ślepkami do owej szpary. […] nareszcie dzwonek! 
Drzwi się otwierają i dzieciarnia wpada do środka. Wszyscy 
olśnieni widokiem choinki, na której płoną kolorowe świeczki. 
Mienią się w blaskach różnobarwne, błyszczące kule, wzbu-
dzają zachwyt ozdoby, słodycze i inne niewypowiedziane cu-
deńka. Pod choinką stos podarunków: zabawki, książki i inne 
przedmioty, często bardzo praktyczne i służące do codzienne-
go użytku. […] rzucaliśmy się rodzicom na szyję, pełni szczę-
ścia i radości. Ojciec zasiadał do fortepianu i rozpoczynały się 
kolędy, mamusia rozdawała orzechy, pierniki i inne rozkosze. 

Potem dzieci szły spać, a rodzice ze 
starszym rodzeństwem udawali się 
na Pasterkę”.

Prezenty świąteczne – czyli, jak 
już powiedziano, „kolenda” – nie 
były ściśle związane z Wigilią. Dzie-
ci znajdowały swoje pod choinką, 
ale dorośli mogli się obdarowywać 
w inne dni. „U nas w kraju podarki 
dają się na imieniny, na urodziny i na 
tak zwaną gwiazdkę lub kolendę, 
to jest poczynając od Wigilii świąt 
Bożego narodzenia aż do pierwsze-
go stycznia” – instruował poradnik 
Zwyczaje towarzyskie z 1876 r.

Mieczysław rościszewski zale-
cał w Księdze obyczajów towarzy-
skich z 1905 r. podarki w gotówce: 
„Kolendę w gotówce robią sobie 
mąż i żona, rodzice i dzieci, pań-

stwo i służba, rodzice chrzestni i ich chrześniacy, wujo-
wie, ciotki i ich siostrzenice i siostrzeńcy. naszem zda-
niem, najmilsza to i najstosowniejsza kolenda. Jeżeli się 
nie daje pieniędzy, to trzeba dać przedmiot użyteczny czy 
coś z ubrania, bielizny, sreber stołowych, nakrycia i t. p. 
W stosunkach zażyłych można posłać kosz wina, owoców, 
jakichś frykasów zagranicznych, puszkę kawioru i t. p.”.

W 1866 r. „Kurier Warszawski” opublikował długą listę 
magazynów ze strojami i drobiazgami damskimi, gdzie pa-
nowie mogli się udać w poszukiwaniu podarków dla żon. 
Listę zakończył takimi słowami: „Umiejcie tylko zasłużyć 
sobie na względy połowic waszych mogącą się im podobać 
kolendą, a maleńkie wyskoki wasze, przynajmniej przez 
pierwsze dni Święta, niewątpliwie na ich cierpliwe pobła-
żanie zasłużą”.

Michał Elwiro Andriolli, Święta, ilustracja w „Tygodniku Ilustrowanym” z 26 grudnia 1874 r.

Prezenty świąteczne zwano kiedyś „kolendą”; zabawa pod choinką, 1896 r. 

Anna Dorota Kamińska – absolwentka UW (Międzywydziałowe 
Indywidualne Studia Humanistyczne/MISH), z zawodu tłumaczka 

z czeskiego i angielskiego, pasjonuje się historią obyczajów i mody, 
szczególnie XIX w., prowadzi autorską stronę internetową 

czasemancypantek.pl
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Pierniki warszawskie
Garniec miodu, pół garnca mąki żytniej i tyleż pszen-
nej. Mąkę zrumienić, przesiać i do ogrzanej wlać gorący 
miód, rozbijając łyżką, wsypać pół funta korzeni: goździ-
ków, pieprzu, kordemonu, pomarańczowej skórki drob-
no krajanej, kieliszek spirytusu i imbiru, a gdy ciasto od 
rąk odstawać będzie, robić pierniczki, ubierać migdałami  
i upiec.

(Praktyczny kucharz warszawski, zawierający 1503 
przepisy różnych potraw oraz pieczenia ciast i przygoto-
wywania zapasów spiżarnianych. Wydanie ósme znacznie 
powiększone, Warszawa 1889)

Pierniki pieprzowe
Kwartę miodu ucierać w makotrze do białości, wbijać po 
jednym żółtku do dziewięciu, zawsze mocno ucierając, 
wsypać cukru szklankę, kardymonii i angielskiego pie-
przu, gałkę muszkatową, utłuczonej pomarańczowej skór-
ki dla zapachu. Jak już dobrze spulchnie i podejmie się 
massa, ubić pianę z pozostałych dziewięciu białek i sy-
pać kwartę pszennej po połowie z kartoflową mąką roz-
mieszaną. Wymieszać lekko i do form jak na biszkopty 
uszytych nakładać. Piec na blachach po wyjęciu chleba 
razowego.

(Nowa praktyczna gospodyni litewska. Przez Karolinę Bie-
łozierską, eksponentkę na wystawie Wileńskiej w r. 1888, na-
grodzoną dyplomem na złoty medal, Warszawa 1889)

Prezenty świąteczne zwano kiedyś „kolendą”; zabawa pod choinką, 1896 r. 

Makagigi, tzw. tłuczeńce
Upiec placek z mąki żytniej i wody, aż się zrumieni, utłuc go na mąkę i przesiać; do kwarty miodu wsypać pół funta wymy-
tych i szadkowanych migdałów, parę skórek pomarańczowych posiekanych, kwaterkę mąki z tego placka i smażyć na wolnym 
ogniu na karmel; dosypać korzeni, cynamonu, imbiru, gwoździków [sic!], tłuczonych i przesianych, niewiele jednak, układać 
na opłatki, przykrywając drugiemi, a na drugi dzień pokrajać na kawałki. Zamiast migdałów można użyć orzechów, jakich 
kto chce. (Lucyna Ćwierczakiewiczowa, Jedyne praktyczne przepisy konfitur, różnych marynat, wędlin, wódek, likierów, win 
owocowych, miodów oraz ciast przez Autorkę 365 obiadów. Wydanie 11. powiększone, nakładem Autorki, Warszawa 1885)

Pierniki hygieniczne
Dać do dużej, kamiennej rynki jeden kilo czystego, do-
brego miodu, ćwierć kila miałkiego cukru i wlać szklan-
kę wody. Gotować tak długo, żeby się woda wygotowała, 
co zwykle trwa pół godziny od zagotowania się miodu. 
Gdy troszkę przestygnie, wlać do dojnicy [sic!], wsypać tyle 
ładnej, pszennej mąki, ile miód w siebie przyjmie, uważając, 
by ciasto nie było za twarde, ubić pięć jaj i miesić dobrze rę-
kami. Gdy ciasto już chłodniejsze, wlać mały kieliszek do-
brego spirytusu, wsypawszy do niego kopiatą łyżkę suchego 
potażu. Miesić znowu dobrze, a przy końcu dodać trochę 
skórki cytrynowej lub pomarańczowej, można także odro-
binę kwiatu cynamonowego. Innych korzeni nie daje się do 
tych pierników. Po dobrem wymieszeniu postawić ciasto 
w ciepłem miejscu, by podrosło, potem rozciągnąć na bla-
chę lekko woskiem pociągniętą i ponarzynać nożem na 
kawałki głęboko, bo inaczej się zrosną. Wsunąć do gorące-
go pieca na pół godziny. Gdy się zrumienią, są już gotowe, 
wyjąć zaraz, póki gorące, pociągnąć lukrem przezroczystym 
ostudzonym, smarując pędzlikiem. Jak przestygną, pokrajać 
nożem na kawałki poprzednio oznaczone.

([Niewiarowska] Florentyna i [Małecka] Wanda, Prak-
tyczne przepisy pieczenia ciast świątecznych, a mianowicie: 
bab, babek, placków, mazurków, pierników i tortów oraz 
strucli, kołaczów, chleba, bułek, rogali i różnych przysmacz-
ków do kawy, herbaty i czekolady, zebrane przez…, Wydanie 
szóste, Lwów 1882)

Dawne przepisy świąteczne

REKLAMA
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Dawniej na Kurpiach dźwięk ligawki zapowiadał nadchodzą-
ce święta, w gospodarstwie nie mogło zabraknąć byśków, 
na ziemi radomskiej zaś obrzucano się owsem. W tym wy-
jątkowym czasie warto sobie przypomnieć, jak wyglądały 
święta naszych przodków.

Radosne oczekiwanie
– Zwiastunami zbliżających się świąt Bożego Narodzenia by-
ły wielkie porządki w gospodarstwie oraz przygotowywanie 
ozdób – mówi Klara Sielicka-Baryłka, etnografka z Państwo-
wego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Podobnie do 
świąt przygotowywano się we dworach ziemiańskich. O tym, 
jak wyglądał adwent, opowiada Anna Leśniczuk, historyk, 
asystent muzealny w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. 
– W tym czasie we dworach nie urządzano wesel, zabaw, 
nie było skocznej muzyki. Bardziej niż zwykle przestrzegano 
postu. Zarówno dorośli, jak i dzieci uczestniczyli w roratach 
w kościele. Pod koniec adwentu udawano się do miasta po 
zakupy. Kupowano różnego rodzaju smakołyki, słodycze, ba-
kalie, czyli takie rzeczy, które trudno było samemu przygoto-
wać we dworze, a także materiały do wykonywania ozdób 
świątecznych oraz prezenty dla domowników.

Na Kurpiach znakiem zbliżających się świąt był dźwięk li-
gawki. – To instrument pasterski – tłumaczy Maria Samsel, 
dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. – Gra 
na niej wymaga nie lada umiejętności, nie każdy potrafił wy-
dobyć z niej czystą melodię.

Wigilijne przesądy
Wigilia świąt Bożego Narodzenia do dzisiaj uważana jest za 
wyjątkowy, magiczny czas. Nasi przodkowie również przy-
pisywali jej duże znaczenie. – Wierzono, że wszystko, co się 
wydarzy w Wigilię, ma duży wpływ na przyszłość – podkre-
śla Maria Samsel. – Rodzice często napominali dzieci, żeby 
wstawały rano i były grzeczne przez cały dzień, ponieważ 

tak miało być przez cały rok. Starano się nie pożyczać w tym 
dniu czegokolwiek od sąsiadów, ponieważ nikt nie chciał być 
dłużnikiem w nadchodzącym roku. Nie bez znaczenia było, 
kto pierwszy odwiedził domowników w Wigilię. Mężczyzna 
gwarantował bogactwo przychówku, który miał się pojawić 
w gospodarstwie.

Szczególną wagę przywiązywano do słów. – Sądzono, 
że te wypowiadane w Wigilię się spełnią. Dawano wiarę sta-
remu przysłowiu „nie wywołuj wilka z lasu”, dlatego każde 
zdanie wymawiano z należytą ostrożnością. Nawet w myślach 
nie warto było życzyć złego nielubianemu sąsiadowi – tłuma-
czy dr Justyna Górska-Streicher, etnografka z Muzeum Wsi 
Radomskiej. We dworach ziemiańskich pilnowano natomiast, 
aby za stołem zasiadała parzysta liczba osób. – W przeciw-
nym razie, jak głosił przesąd, ktoś z biesiadników nie doczeka 
kolejnych świąt – mówi Anna Leśniczuk. 

Podłaźnik, światy i siano w izbie
Dziś nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez pięknie 
ubranej choinki. Jednak ta ozdoba w kulturze polskiej pojawi-
ła się dopiero w XIX w. – Dawniej dom dekorowano jedliną 
lub gałęziami. Pod sufitem wieszano czubek zielonego drze-
wa – tzw. podłaźnik. Ozdabiano go orzechami, jabłuszkami 
i słomkami. Na Mazowszu szczególnie popularną ozdobą były 
światy – przestrzenne konstrukcje wykonywane z różnokolo-
rowych opłatków. Wierzono, że zapewnią one gospodarzom 
pomyślność w nadchodzącym roku – opowiada Klara Sielic-
ka-Baryłka. Dodaje również, że charakterystyczne dla Ma-
zowsza było wyściełanie izby słomą lub stawianie w kątach 

Pięknie przybrana choinka, wymarzone prezenty, wspólne śpiewanie kolęd, niezapomniany smak potraw 
wigilijnych – Boże Narodzenie to szczególny czas w każdym zakątku Mazowsza. Najmłodsi z utęsknieniem czekają 
na przyjście Świętego Mikołaja, starsi – na wspólne kolędowanie i wigilijne przysmaki. Jednak województwo 
mazowieckie to region pełen różnorodności. Nie inaczej jest pod względem zwyczajów i tradycji świątecznych

Boże  
Narodzenie – 
wyjątkowy czas  
na Mazowszu

Różnorodność Mazowsza widać także w tradycjach świątecznych, m.in. w potrawach wigilijnych
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snopków zboża. Tak przygo-
towane pomieszczenie miało 
symbolizować grotę betlejem-
ską i przynosić szczęście ro-
dzinie. Do dzisiaj zwyczaj ten 
w wielu domach kultywowany 
jest w postaci sianka pod ob-
rusem stołu wigilijnego.

Wyjątkowy smak 
potraw wigilijnych

Bogactwo i różnorodność po-
traw wigilijnych jest w każdym 
zakątku Mazowsza ogromna. 
Łączy je jedno – zawsze są to 
potrawy postne i każdej z nich 
trzeba spróbować, aby zapew-
nić sobie szczęście w nadcho-
dzącym roku. – W północnej 
części Mazowsza na stołach 
królowały kluski z makiem, czerwony barszcz z uszkami, 
pierogi z grzybami, groch z kapustą czy śledzie podawane 
zwykle z ziemniakami – wylicza Magdalena Lica-Kaczan, 
etnolożka z Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Jak podkreśla dr Justyna Górska-Streicher, do dzisiaj na 
wielu stołach ziemi radomskiej pojawia się pamuła, czyli zu-
pa oparta na suszu owocowym, bardzo gęsta, esencjonalna, 
zaprawiana mlekiem.

Na Kurpiach nie wyobrażano sobie świąt bez pieczywa ob-
rzędowego, popularnie nazywanego byśkami i nowymi lat-
kami. Byśki to figury wykonane z ciasta, wyobrażające zwie-
rzęta gospodarskie i leśne. – Stawiano je na stole w świętym 
kącie i każdy gospodarz wierzył w to, że im więcej ich przy-
gotuje, tym lepiej się będzie wiodło wszystkim domownikom. 

Inną formą są nowe latka. Przedstawiają one pasterza oto-
czonego ptakami umieszczonymi na kręgu. Miały przynieść 
pomyślność w gospodarstwie, zapewnić liczny przychówek 
i urodzaj na nadchodzący rok – mówi Maria Samsel.

Owies na szczęście
Powszechnym zwyczajem na ziemi radomskiej było obrzu-
canie się owsem. – Wierzono, że owies zostanie poświę-
cony i posłuży do przyszłorocznych zasiewów. W XIX w. 
obrzęd przyjął charakter zabawy i służył nawiązywaniu, 
szczególnie przez młodych, kontaktów towarzyskich. 
Kawalerowie obrzucali owsem panny. Im więcej ziaren 
we włosach miała dziewczyna, tym większym powodze-
niem cieszyła się wśród chłopców – tłumaczy dr Justyna 
Górska-Streicher.

Nasi przodkowie nie zapominali przy tym o religijnym 
wymiarze świąt Bożego Narodzenia. Wigilijną wieczerzę, 
podobnie jak obecnie, zawsze poprzedzała wspólna mo-
dlitwa lub czytanie Pisma Świętego. – Dla mnie, jako 
małego chłopca, magicznym momentem tej wyjątkowej 
nocy była pasterka. Do dziś pamiętam tamten nastrój 
oraz radość, która płynęła ze słów kolęd – wspomina 
marszałek Adam Struzik.

Tradycyjne święta na Ziemi Radomskiej prezentuje radomski skansen

W sierpeckim skansenie można zobaczyć, jak dawniej wyglądały święta na północnym Mazowszu

Byśki
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Betlejem polskie 
Na niezwykłe widowisko oparte na dramacie Lucjana Rydla Be-
tlejem polskie zaprasza do Karolina Państwowy Zespół 
Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Weźmie w nim 
udział 150 wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, ar-
tystów baletu, chóru i orkiestry. Rydlowskie Betlejem polskie 
dzieje się jednocześnie w trzech planach czasowych: w pol-
skiej współczesności, w naszej rodzimej historii i w czasach 
biblijnych. Jezus rodzi się wśród polskiej zimy, a Betlejem le-
ży w Polsce. Biblijny Herod jest nie tylko władcą starożytnej 
Palestyny, lecz także ciemiężycielem Polski i rusyfikatorem. 
Betlejemscy Trzej Królowie to nasi władcy: Kazimierz Wielki, 
Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Premiera 7 grudnia.  
www.mazowsze.waw.pl

Napisz list do św. mikołaja
Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą wziąć 
udział w mikołajkowych lekcjach pt. Napisz list do św. Mikołaja, 
które odbędą się w grudniu i styczniu w Stacji Muzeum. 
Oprócz zwiedzania sal wystawowych i skansenu lokomotyw 
dzieci będą pisały listy do św. Mikołaja, dowiedzą się, kim jest 
adresat, a kim nadawca listu, 
nauczą się przyklejać znaczki 
pocztowe. W wagonie poczto-
wym pomogą posegregować 
listy według adresów. Kulmi-
nacyjnym momentem będzie 
spotkanie ze św. Mikołajem, 
który wręczy każdemu dziecku 
paczkę z prezentami. www.sta-
cjamuzeum.pl

ORIeNTALNy BAZAR
ŚWIĄTeCZNy 

W sobotę 8 grudnia Mu-
zeum Azji i Pacyfiku 
w Warszawie tradycyjnie 
zaprasza na orientalny bazar 
świąteczny. Rękodzieło oraz 
słodycze, kawa i herbata z Bli-
skiego i Dalekiego Wschodu, 
ceramika, tkaniny dekoracyj-
ne, biżuteria, szale, kosmety-
ki orientalne, produkty spo-
żywcze, m.in. z Indii, Sri Lanki, 
Nepalu, Chin, Japonii, Turcji, 
Libanu, Palestyny, Iranu, Afga-
nistanu i Maroka – to zupeł-
nie inne spojrzenie na święta. 
www.muzeumazji.pl

aNda! Cóż to za heCe!?
W Muzeum Andrzeja Struga (oddział Mu-
zeum Literatury) we wtorek 18 grudnia odbędzie się  
(przed)świąteczne spotkanie w formie recitalu pt. Anda! Cóż to 
za hece!? Ewy Makomaskiej z akompaniamentem Zbigniewa 
Rymarza. Wstęp wolny. www.muzeum literatury.pl

opowieść wigilijNa W PłOCKU
Teatr Dramatyczny w Płocku zaprasza na Opowieść 
wigilijną, którą można oglądać do 19 grudnia, oraz na 
Dziadka do orzechów i króla myszy Narodowego Baletu 
Kijowskiego – w sobotę 8 grudnia. www.teatrplock.pl

BOże NARODZeNIe SPRZeD STU LAT 
Wystawa Boże Narodzenie na Mazowszu, którą zwiedzać 
można w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od 
9 grudnia, ukazuje bogactwo zwyczajów, obrzędów i wie-
rzeń z przełomu XIX i XX w. By jak najlepiej oddać atmosferę  
i duchowy aspekt świąt, w każdej z zagród przygotowano eks-
pozycję poświęconą innym zwyczajom – od adwentu, przez 
czas przedświąteczny, Wigilię i Boże Narodzenie, aż po karnawał  
i święto Matki Boskiej Gromnicznej. www.mwmskansen.pl

Poczuj ducha świąt
Przedświąteczne koncerty, spotkania, kiermasze i przedstawienia to doskonała okazja, aby przygotować się 
do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i poczuć ich niezwykłą atmosferę. Wiele świątecznych propozycji 
przygotowały mazowieckie muzea, teatry i inne placówki kultury
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Jak kot, to wiadomo – z charakterystycznym wąsem, pa-
zurem i ogonem. A w duchu jednej z najpopularniej-
szych europejskich baśni ludowych – w wysokich bu-

tach i kapeluszu. Takich neonowych kotów było w Polsce 
co najmniej kilkanaście. W archiwach można znaleźć ślad 
także po tych warszawskich – przy ulicy Marszałkowskiej 
i w Alejach Jerozolimskich. Oba oryginalne nie istnieją, ale 
jeden został odtworzony. – W nieco mniejszej formie moż-
na go teraz oglądać w naszej kolekcji – mówi Witold Urba-
nowicz z Muzeum neonów. Tuż obok kota, trzymającego 
dumnie w łapce napis Obuwie, w muzeum przy Mińskiej 
można zobaczyć replikę neonowego słonia. To egzotyczne 
zwierzę stało się znakiem loterii i można je było oglądać 
m.in. przy nowym Świecie i ulicy Wileńskiej. Słonie nieco 
różniły się kształtem od siebie, ale łączyło je jedno – miały 
przynosić szczęście.

„Jest w Warszawie, proszę dzieci, taka 
krowa, która świeci” 
Swój atrybut związany z przynoszeniem szczęścia – koni-
czynkę – miała również słynna krowa przy Kruczej. Zwie-
rzę zaczepiało przechodniów, mrugając do nich okiem. 
Jak tradycyjne bajki inspirowały dawnych plastyków, tak 

neony inspirowały poetów. I nie tylko. Po neonowej kro-
wie z baru Bambino pozostały wiersz, piosenka i instalacja 
artystyczna. „Jest w Warszawie, proszę dzieci, taka krowa, 
która świeci – niesłychanie kolorowa, piękna krowa neono-
wa” – pisała Wanda Chotomska, która neonowi poświęciła 
wiersz. W oparciu o jej utwór zespół Lombard napisał nieco 
później piosenkę, a w poznańskim Studiu Filmów Animo-
wanych powstał teledysk.

Krasula była też przy Marszałkowskiej. Wisiała dwa me-
try nad ziemią przy wejściu do baru mlecznego. Oba wspo-
mniane neony były dwustronne, montowane prostopadle 
do elewacji. Prawdopodobnie wyszły spod ręki tego samego 
twórcy – Tadeusza rogowskiego, który stworzył lwią część 
powojennych neonów w Warszawie.

Urokowi krówek nie oparła się też Paulina Ołowska – 
artystka, która po odnowieniu słynnej Siatkarki z placu 
Konstytucji zyskała miano pionierki działań na rzecz bu-
dowania świadomości wartości neonów. Kilka lat temu 
na wystawę w Austrii odtworzyła, w nieco mniejszej skali, 
kwiaty, krowę i tzw. babuszkę z Kruczej. Krowa Ołowskiej 
podbiła serca zagranicznej publiczności, w Polsce jednak nie 
zagrzała miejsca. Pokazywana jest sporadycznie, np. przy 
okazji festiwali. Może, jak pisała Chotomska: „W nocy cho-

Anna	Brzezińska-Czerska
Tradycyjne reklamy świetlne przez dekady dekorowały przestrzeń miasta. Te z kotami, 
krowami czy słoniami wręcz ją odrealniały – czasem wprost przenosząc przechodniów  
w świat bajki

Jan Mucharski, projekt neonu Kurki dla sklepu MHD Rękodzieło przy ul. Nowy Świat 64
Neon Kot w Butach
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dzi po pastwisku, z neonowym kwiatkiem w pysku. Księżyc 
rogiem w pięty łechce, ale mleka dawać nie chce”?

Puste półki i mięsne zady
neonowymi zwierzętami mogły się też pochwalić inne 
główne ulice Warszawy, np. dzisiejsza aleja Jana Pawła II, 
Puławska czy – jak wspomniano – Marszałkowska. Odreal-
nianie przestrzeni przez naszych mniejszych braci odbywało 
się na dwóch poziomach: bajkowym i dosłownym. Bo jak 
inaczej nazwać rolę, jaką pełnić miały kury, świnie, krowy 
czy koguty nad wejściami do sklepów z mięsem, gdzie wie-
dzionego ciepłym światłem klienta często spotykał zimny 
prysznic w postaci informacji: „Towaru brak”.

neony ze zwierzętami dostarczały też radości. Szczegól-
nie, kiedy nie działały jak powinny, np. przywołany w fil-
mie Nie lubię poniedziałku neon ze świnką, w którym nie 
świeciły się trzy środkowe litery pierwszego członu napisu 
Zakłady mięsne.

Świadomość dawnej marki 
i współczesnego dziedzictwa
najciekawsze projekty plastyczne reklam świetlnych po-
wstawały na przełomie lat 50. i 60. – neony to emanacja 
wyobraźni artystów. nie pełniły funkcji reklamowej per se. 
Dziś można by je bardziej nazwać brandingiem, budowa-

niem świadomości marki – mówi robert Jarosz, który 
z Ołowską i Łukaszem Gorczycą założył niegdyś nieformal-
ne Towarzystwo Piękne neony, a dziś kieruje Archiwami 
Artystów Muzeum Sztuki nowoczesnej.

W projektowaniu zwierząt prym wiódł wspomniany 
rogowski. To z jego pracowni wyszła zarówno neonowa 
krowa, jak i dzik dla restauracji przy nowogrodzkiej, je-
lonek dla fabryki przy Szwedzkiej, motyl z Wolskiej, gąski 
z Jana Pawła czy trzy świnki, świecące kuperkami przy 
Puławskiej.

Warto zwrócić też uwagę na prace Zofii Kosteckiej – 
autorki m.in. neonowego kruka ze sklepu nabiałowego 
przy alei Jana Pawła, czy prace Jana Mucharskiego, autora 
Siatkarki, który stworzył też m.in. antylopę – neon salo-
nu obuwia przy Marszałkowskiej, a także kurki ze sklepu 
z rękodziełem przy nowym Świecie.

W późniejszych latach neonowe zwierzęta projektowała 
też Magdalena Byczyńska. Jest autorką m.in. ptaka z cepe-
lii przy Kijowskiej. Słynny „nielot” znalazł się przykłado-
wo przy Chmielnej (tu można go oglądać do dziś) czy – je-
den z największych – na cepelii przy rondzie Dmowskiego. 
Budynek projektował m.in. Zygmunt Stępiński – autor 
także kina Skarpa, którego odratowany neon znajduje się 
od kilku lat w MSn. neon trafił do kolekcji stałej jako je-
den z pierwszych eksponatów, co – jak podkreśla Jarosz – 
jest świadectwem świadomości wartości neonów późnego 
modernizmu w Polsce. 

O wieży wyższej od Pałacu  
i międzypokoleniowych spotkaniach
Dziś w zasobach MSn znajduje się nie tylko neon ze Skar-
py. Są też trzy tysiące teczek z projektami z lat 1956-1996, 
przekazane przez spadkobierców dawnego przedsiębiorstwa 

Neon Krowa, plac Konstytucji

Neon Ryba z ulicy Kruczej
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reklama. Tworzą Archiwum neonów Warszawy. – Pudeł 
jest tak dużo, że gdybyśmy pokusili się o ustawienie ich jed-
no na drugim, stworzylibyśmy wieżę wyższą o 30 m od Pa-
łacu Kultury i nauki – mówi Jarosz.

Zbiory te są w większości nieopracowanie. Pokusa 
sprawdzenia co kryją dała początek projektowi Neonowe 
opowieści Fundacji Obserwatorium, którego kulminacyj-
nym etapem są warsztaty kreatywne dla dzieci. – Dużo 
papierów, kurzu i „życia” w teczkach – tak swoje pierwsze 
wrażenie opisuje Marta Karczewska, jedna z osób, które 
z ramienia fundacji opracowywały zbiory. Potem był już 
tylko zachwyt. – Wszytko spisane na maszynie lub ręcznie, 
wykaligrafowane lub wykreślone. Widać było, że stoi za 
tym człowiek – dodaje Karczewska i wspomina, że w nie-
których teczkach, często nieotwieranych przez dziesięcio-
lecia, znaleźć można nieoczywiste ślady rzeczywistości 
PrL, np. biurowe spinacze zrobione z puszek po piwie. 

Celem projektu Neonowe opowieści jest przybliżenie 
dobrego wzornictwa oraz lokalnych tradycji rzemieślni-
czych najmłodszym. Stąd pomysł, by odkryciami – zarów-

no z archiwów MSn, jak i z innych zbiorów – podzielić 
się podczas warsztatów. – Każde spotkanie zaczynamy 
od opowieści o historii miasta, a potem dzieci wraz z ro-
dzicami czy dziadkami wykonują zainspirowane prezen-
towanymi projektami prace plastyczne, które podobnie 
jak neony świecą w ciemności – mówi Karol Wittels, 
koordynator projektu, z Fundacji Obserwatorium. – Ta 
międzypokoleniowa praca jest dla nas bardzo ważna, 
bo dzięki niej edukację estetyczną najmłodszych łączymy  
z sentymentem osób starszych – podkreśla Wittels.

Listopadowe spotkania, na które wstęp był bezpłatny, 
poświęcone były neonom zwierząt. Poprzednie zajęcia 
dotyczyły neonów kin oraz neonów z wizerunkami po-
jazdów, kwiatów i sportowców. Partnerem głównym pro-
jektu jest Muzeum Sztuki nowoczesnej, patronem me-
dialnym – magazyn STOLICA. 

Anna Brzezińska-Czerska – autorka blogu Neon story, obecnie pracuje 
nad książką Neonowe zoo

Wielka Warszawa, czyli tak inspiruje tradycja
Jak połączyć nowoczesność z tradycyjnym rzemiosłem i opowieścią o dawnym mieście – od takiego pytania wyszedł 
Arek Vaz, czyli Arkadiusz Bączyk, autor projektu neonu, który w połowie listopada rozbłyśnie w Centrum. Instalacja 
będzie mierzyć ok. 4 m wysokości, a jej elementy będą rozświetlać się sekwencyjnie. Dominującym kolorem stanie się 
czerwień. Neon zostanie umieszony na fasadzie budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79, nieco powyżej wysokości 
wzroku, aby był czytelny dla przechodniów – również za dnia. Inspiracją do stworzenia pracy był Plan ogólny Wielkiej 
Warszawy, opracowany w 1928 r. przez zespół architektów, urbanistów i techników pod kierunkiem Stanisława 
Różańskiego, a dokładniej – umieszczony w nim schemat ukazujący rozwój i podział dzielnic. – Zafascynowała mnie 
ta grafika – mówi Vaz. – W swojej geometrycznej i niebanalnej formie odwołuje się do sztuki modernizmu, a przede 
wszystkim koła, którego symbolice, percepcji i użyciu w projektowaniu poświęciłem swoją pracę licencjacką. 
Instalacja powstaje dzięki wsparciu samych mieszkańców, którzy zagłosowali na nią w budżecie partycypacyjnym. 
Lokalizacja nie jest przypadkowa: Marszałkowska to ulica, która jak dawniej, tak i dziś rozświetlona jest neonami; 
w budynku z nowym neonem mieści się m.in. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Tej jesieni, również 
w wyniku inspiracji tradycją, na dach gmachu Urzędu Dzielnicy Ursus powróciły neonowe animowane traktory, a kilka 
dni temu na Warszawskim Pawilonie Architektury pojawił się wzorowany na oryginale neon Zodiak.
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Neon Słoń z ulicy Kruczej
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O	pałacu,	
który	stanął	na	drodze
Piotr	Piegat
Został odbudowany w dawnym miejscu, mimo że stanął na drodze autorom projektu 
pierwszej dużej inwestycji komunikacyjnej w powojennej stolicy. Stanął na drodze 
dosłownie: znalazł się pośrodku arterii komunikacyjnej. dzięki trwającym obecnie 
remontowi i przebudowie siedziba Muzeum Niepodległości odzyska blask

Późnobarokowy budynek zwany dziś pałacem Przeben-
dowskich/radziwiłłów stoi wprawdzie od trzeciej de-
kady XVIII w. w tym samym miejscu, ale swój ofi-

cjalny adres zmieniał kilkakrotnie. Powstał jako rezydencja 
podskarbiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego, 
stronnika króla Augusta II, przy ulicy nazywanej Kamedul-
ską bądź Gołubską. Od lat 70. XVIII stulecia aż do rekon-
strukcji pałacu po drugiej wojnie światowej ulica, przy której 
był usytuowany, nosiła nazwę Bielańskiej. Później wznosił się 
między jezdniami alei Karola Świerczewskiego. Od 1991 r. 
znajduje się pod adresem – al. „Solidarności” 62.

Podskarbi Przebendowski nie cieszył się nową siedzibą 
długo. Zmarł w 1729 r. Pałac pozostawał w rękach jego ro-

dziny do drugiej połowy lat 60. XVIII w. Obiekt słynął 
w tym czasie jako miejsce wystawnych balów maskowych, 
które urządzał hiszpański dyplomata, poseł przy dworze 
Augusta III – Pedro Pablo Abarca de Bolea. Wynajął on 
nieruchomość od ostatniego właściciela z rodu Przebendow-
skich, Ignacego. Pod koniec lat 60. XVIII stulecia prawa do 
nieruchomości nabył roch Kossowski, późniejszy ostatni 
podskarbi wielki koronny rzeczypospolitej. W tym okresie 
pałac stał się domem jednej z najurodziwszych niewiast epo-
ki – tak bowiem zapamiętano Barbarę z Bielińskich, drugą 
żonę nowego właściciela. 

nie ma pewności co do tego, kto zaprojektował rezy-
dencję Przebendowskiego. Anna Saratowicz, autorka mo-

Elewacja frontowa pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
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nografii pałacu (Pałac Przebendowskich, Warszawa 1990), 
podważa tezę, że zrobił to Jan Zygmunt Deybel. Jako autor 
projektu pierwszej przebudowy obiektu, przeprowadzonej 
w latach 1783-1789, wymieniany jest natomiast Szymon Bo-
gumił Zug. W owalnym westybulu powstała wtedy klatka 
schodowa, a po bokach gmachu wzniesiono przybudówki. 
W rękach Kossowskich nieruchomość pozostawała do roku 
1831, ale spadkobiercy rocha Kossowskiego nie mieszkali 
tu – pałac i oficyny były wynajmowane. rozpoczął się wtedy 
proces dewastacji i degradacji obiektu. Wielokrotnie zmie-
niali się jego lokatorzy i pełnił rozmaite funkcje. W pierwszej 
połowie XIX stulecia na posesji nr 608 (w pałacu lub jego 
oficynach) mieściły się m.in.: hotel Hamburg (występowa-
li tu podówczas sztukmistrze i handlarze osobliwościami, 
a w jednej z sal urządzono gabinet figur woskowych), kwa-
tera rosyjskiego komendanta Warszawy, restauracja Gąsio-
rowskiego, kawiarnia, Zajazd Białostocki, fabryka guzików 
i wyrobów pieczętarskich Karola Zygmunta Münchheime-
ra, Urząd Kontroli Służących, Trybunał Handlowy, sklep 
z lampami, skład mebli, redakcja „Gazety Teatralnej”, dru-
karnia, mieszkanie i zakład złotniczy Karola Jerzego Lil-
popa, a także szkoła tańca. W samym pałacu w latach 50. 
XIX w. działał „zakład piwa bawarskiego”.

Zanim w 1863 r. kupił go Jan Kazimierz Zawisza, by po-
nownie uczynić reprezentacyjną siedzibą możnego rodu, 
właściciele obiektu zmieniali się jeszcze trzykrotnie. Poto-
mek litewskiej rodziny Zawiszów, społecznik związany emo-
cjonalnie z Warszawą (współfinansował m.in. konserwację 
Kolumny Zygmunta), był archeologiem i zapalonym kolek-
cjonerem. „Tygodnik Ilustrowany” z roku 1887 informował, 
że „dom jego przy ulicy Bielańskiej jest […] skarbcem najcie-
kawszych wykopalisk, pamiątek i dzieł sztuki”. Z inicjatywy 
nowego właściciela w latach 1863-1868 pałac przebudowa-
no – według koncepcji wziętego warszawskiego architekta 
Wojciecha Wawrzyńca Bobińskiego. W parterowej części 
półkolistego ryzalitu fasady zaprojektowano otwarty przed-
sionek, a przed ryzalitem ogrodowym zbudowano taras, któ-
ry zdobiły kopie antycznych rzeźb i wazony. Jedną z wielu 
zmian we wnętrzach z okresu, kiedy pałac należał do Zawi-
szy, było udekorowanie sufitu westybulu iluzjonistycznym 
plafonem Światło i mrok, zamówionym u malarza Henryka 
Siemiradzkiego. Treść i umiejscowienie dzieła stały się tema-
tem gorących polemik. Właściciel pałacu wykorzystał sławę 
malowidła i umożliwił oglądanie go „w niedzielę i święta […] 
za opłatą na korzyść schroniska dla paralityków” – jak dono-
sił w 1884 r. „Bluszcz”. 

W latach 1912-1947 budynek należał do księcia Janusza 
radziwiłła, XIII ordynata na Ołyce, właściciela nieborowa, 
posła i senatora II rP. W tym czasie gmach był miejscem spo-
tkań znanych postaci życia politycznego – zawitał tu Józef Pił-
sudski, bywali Władysław raczkiewicz, Walery Sławek, Ste-
fan Starzyński. W ocalałym z wrześniowej pożogi budynku 
gościli m.in. Mieczysław niedziałkowski, Maciej rataj, prezes 
gminy żydowskiej Adam Czerniaków, członkowie Delegatu-
ry rządu na Kraj. Aby nie dopuścić do zniszczenia znajdują-
cych się w pałacu dzieł sztuki, we wrześniu 1939 r. pracownicy 
Muzeum narodowego umieścili je w muzealnych piwnicach, 
gdzie na prośbę właściciela pozostały jako depozyt także póź-
niej. W czasie Powstania Warszawskiego książę radziwiłł 
wraz z rodziną oraz mieszkańcy okolicznych domów przeby-
wali w pałacowych podziemiach, które na krótko przed wybu-
chem wojny zamieniono w schron. Pałac – reduta powstańcza, 
jeden z ważniejszych punktów strategicznych podczas obrony 
Starówki – wielokrotnie atakowany przez siły wroga, 24 sierp-
nia został zbombardowany i wypalony.

W wyniku działań wojennych obiekt uległ zniszczeniom 
w 70%. na łamach STOLICY nr 31 z 1947 r. pisano: „wy-
palone mury pałacowe nadają się do odbudowy, oby tylko za 
długo nie czekały, bo mogą się nie doczekać”. W zamian za 
rezygnację z własności pałacu książę Janusz radziwiłł do-
stał dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Bałuckiego. Kiedy 
zapadła decyzja o budowie Trasy W-Z, pojawiły się głosy, 
że gmach należy rozebrać. Ocalenie zawdzięcza w dużym 
stopniu aktywności Jana Zachwatowicza, kierującego Wy-
działem Architektury Zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy. 
Burzliwe dyskusje urbanistów z konserwatorami zakończy-
ły się kompromisem: jezdnie nowej trasy poprowadzono za-
równo po północnej, jak i południowej stronie pałacu. Budy-
nek znalazł się pośrodku drogi łączącej stołeczne dzielnice. 
rekonstrukcja pałacu, przeprowadzona zgodnie z projektem 
Brunona Zborowskiego, który chciał mu przywrócić wygląd 
XVIII-wieczny, zakończyła się w lipcu 1949 r. Obiekt nakry-
to mansardowym dachem (choć brak źródeł potwierdzają-
cych, że rezydencja Przebendowskiego taki miała), dolną par-
tię ryzalitu fasady zabudowano. Zrezygnowano z niektórych 
dekoracyjnych elementów elewacji, m.in. z attyki nad ryza-
litem fasady, uproszczono zdobienia obramień okiennych. 
Zlikwidowano dwie kondygnacje łączników między alkie-
rzami, a nowe łączniki urozmaicono ażurowymi balustra-
dami i wazami. Przed ryzalitem ogrodowym zrealizowano 
prostokątny taras. Początkowo pałac służył związkom zawo-
dowym, a od 1955 r. do schyłku PrL-u mieściło się w nim 

Detale wystroju pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów oraz nagrobek fundatora pałacu, Jana Jerzego Przebendowskiego,  
w kościele św. Antoniego Padewskiego przy ul. Senatorskiej 31/33 w Warszawie
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Muzeum Lenina. W 1965 r. obiekt wpisano do rejestru za-
bytków (pod numerem A-17). W 1990 r. gmach stał się sie-
dzibą nowo powstałego Muzeum Historii Polskich ruchów 
niepodległościowych i Społecznych, które od 1991 r. posłu-
guje się nazwą Muzeum niepodległości. 

Od końca 2017 r. trwają remont i przebudowa pałacu. 
Zgłoszony przez Muzeum niepodległości projekt Dostoso-
wanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funk-
cji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnospraw-
nych otrzymał w 2017 r. dofinansowanie w ramach VIII osi 
priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Pozostałe środki potrzebne do 
wykonania zadania zapewnił Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego. Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie 
kompleksowego remontu obiektu z elementami konserwacji, 
przebudowa oraz nadanie gmachowi nowoczesnych funk-
cji – w celu wprowadzenia do niego atrakcyjnej oferty kul-
turalno-edukacyjnej skierowanej do szerokich grup odbior-
ców, w tym do osób z niepełnosprawnościami. W planach 
jest wymiana wszystkich instalacji, kapitalny remont dachu, 

remont elewacji z przywróceniem kolorystyki ustalonej na 
podstawie badań stratygraficznych, poprawa funkcjonalno-
ści wnętrz (także dzięki zainstalowaniu windy), zwiększe-
nie powierzchni na działalność edukacyjną i wystawienniczą 
(dodatkowe sale wystawowe, przestrony hol, nowoczesna sa-
la multimedialna – dzięki pogłębieniu piwnic) oraz nadanie 
terenowi wokół pałacu funkcji rekreacyjnych (ławki, wygod-
ne dojścia). Zakończenie prac budowlanych przewidziano 
na rok 2019.

Zaplanowano ponadto zmodernizowanie wystawy 
stałej Polonia Restituta. O niepodległość i granice oraz 
odtworzenie wystawy stałej Z Orłem Białym przez wie-
ki. Symbol władców, państwa i narodu. Projektowana jest 
także realizacja dwóch nowych ekspozycji stałych. Jedna 
z nich, Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległo-
ści, przypominać ma polskie dziedzictwo kulturowe na 
Kresach Wschodnich rzeczypospolitej. Druga, Historia 
Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, będzie przybliżać 
bogate dzieje miejsca. Ważnym elementem tej ekspozycji 
stanie się prezentacja Światło i mrok – multimedialna 
projekcja plafonu autorstwa Henryka Siemiradzkiego.

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów w trakcie remontu

Fu
rm

an
ek

 R
en

ew
al

 S
p.

 z 
o.

o.
 S

.K
.A

.



58

  nr 11-12/2018

Ro
zm

a
ito

śc
i k

ul
tu

ra
ln

e  Irena Sendlerowa została War-
szawianką Stulecia w konkursie 
ogłoszonym przez Miasto. War-
szawianką 2018 r. w wyniku głoso-
wania internetowego została Anna 
Ojer, założycielka grupy wspar-
cia dla rodziców dzieci leczonych 
w Centrum Zdrowia Dziecka. 

 Od 6 do 7 grudnia będzie mia-
ła miejsce Międzynarodowa Kon-
ferencja naukowa Uniwersytet 
jako ośrodek kultury intelektual-
nej narodu pod patronatem Wy-
działu nauk Społecznych SGGW 
oraz Wydziału nauk Historycz-
nych i Społecznych UKSW. Jej ce-
lem jest debata na temat wskazany 
w nazwie konferencji, w perspekty-
wie historycznej oraz współcześnie.

 W Zachęcie można oglądać wy-
stawę Bogny Burskiej Bunt Głu-
chych. Autorka analizuje sytuacje 
zakłócone przez brak wspólnego 
języka lub nieumiejętność komu-
nikacji, będące również historią 
społeczności głuchych, ich walki 
o uznanie własnej odrębności kul-
turowej i nadanie językowi migo-
wemu statusu pełnowartościowe-
go języka. do 20 stycznia 2019 r.

 9 grudnia o godz. 19.30 na Tor-
warze odbędzie się Koncert Mu-
zyki Filmowej. Będzie to pre-
mierowy koncert poświęcony 
twórczości wybitnego kompozy-
tora Wojciecha Kilara w wyko-
naniu Polskiej Orkiestry radio-
wej pod dyrekcją Macieja Sztora.

 Muzeum Ziemi PAn w Warsza-
wie zaprasza na wystawę malar-
stwa Julii Łukasiak Dotyk skały. 
Autorka (ur. w 1989 w Warsza-
wie) jest absolwentką Wydziału 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. do 30 grudnia

 Teatr Wielki – Opera narodowa 
przygotowuje premierę Króla Rogera 
Karola Szymanowskiego do libretta 
Jarosława Iwaszkiewicza w reżyse-
rii Mariusza Trelińskiego. Premie
ra zapowiedziana jest na 2 grudnia. 
Spektakl powstaje w koprodukcji  
z Kungliga Operan w Sztokhol-
mie, národní divadlo w Pradze 
i Teatrem Wielkim w Poznaniu.

Satyrykon’ 2018 

Od 5 grudnia Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego przy ul. Koziej 11 w War-
szawie zaprasza na wystawę prac wyróżnionych w tegorocznym międzynarodowym 

konkursie Satyrykon Legnica 2018. Satyrykon to jeden z najważniejszych na świecie kon-
kursów na rysunek satyryczny. na tegoroczną, 41. edycję, zorganizowaną przez Legnickie 
Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego oraz Fundację Kulturalno-Społeczną Sa-
tyrykon, zgłosiło się 584 autorów z 54 krajów, a na wystawę zakwalifikowano 174 prace 
116 artystów pochodzących np. z Czech, rosji czy rumunii. Konkurs organizowany jest 
od 1977 r., od 1985 r. stał się imprezą międzynarodową

Pokaz w Muzeum Karykatury stworzą najciekawsze przedstawienia głównego moty-
wu konkursu, którym w tym roku była empatia. Ważną częścią ekspozycji będą prace po-
ruszające aktualne zagadnienia, reprezentujące stałą kategorię konkursową Satyra i żart. 
Zwiedzający zobaczą dzieła wykonane różnymi technikami, m.in. rysunki satyryczne, 
grafiki i plakaty. do 24 lutego 2019 r.

dokumenty!
Watch Docs to najważniejsza impreza filmowa pre-

zentująca obrazy dokumentalne, w których zaan-
gażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką 
filmową. na program festiwalu obok konkursu pełno-
metrażowych dokumentów ocenianych przez między-
narodowe jury złożą się retrospektywy, pokazy specjalne 
oraz stałe sekcje programu, jak Chcę zobaczyć, Dyskretny 
urok propagandy czy Nowe filmy polskie, a także debaty 
czy wykłady mistrzowskie. W tym roku można zobaczyć m.in. najnowszą produkcję 
braci Michaela i Jeffreya Zimbalistów Give Us This Day (Niech nadejdzie ten dzień), 
Alt Right. The Age of Rage (Skrajna prawica. Czas gniewu) czy Behind the Curve 
(Za horyzontem) – portret środowiska pasjonatów propagujących pogląd, że Ziemia 
jest płaska. Od 7 do 12 grudnia, Centrum Sztuki Współczesnej

Jedna z nagrodzonych prac, Nika Jaworowska, Po ptakach

Po wakacjach wznowił swoją działalność POSUL (Praski Otwarty Samozwań-
czy Uniwersytet Latający), który jest bezpłatną varsavianistyczną inicjatywą 

edukacyjną, stuprocentowo społeczną, opierającą się wyłącznie na wolontariacie 
organizatorów i wykładowców. w listopadzie wykładami Ryszarda Mączewskiego 
i Kamila Ciepieńko POSUL rozpoczął dziesiąty – jubileuszowy rok prac!
Program na grudzień:
3 grudnia: dr Jan Tarczyński, PZInż – przedwojenna fabryka zbrojeniowa 
i motoryzacyjna na praskim Kamionku
10 grudnia: Anna Szwałkiewicz, Dekoracje malarskie praskich kamienic
Kolejny wykład po przerwie świąteczno-noworocznej – 14 stycznia
Spotkania w poniedziałki o godz. 19 w kawiarni To Się Wytnie, ul. Stalowa 46 
Szczegółowy program: posul.waw.pl
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Notatnik warszawski

Grafika raz jeszcze

Bardzo różnie i bardzo dobrze to wystawa ponad 200 dzieł 
grafiki 75 artystów z kolekcji Zachęty. Grafika 

warsztatowa, dziś zmarginalizowana, jeszcze kilka dekad temu 
miała w programie wystawienniczym Zachęty status 
równoprawny z malarstwem i rzeźbą. na ekspozycji można 
zatem zobaczyć dawno nieeksponowany fragment kolekcji 
galerii. Pokaz koncentruje się na okresie wyznaczonym przez 
daty dwóch ważnych wystaw zorganizowanych przez CBWA: 
I Ogólnopolskiej Wystawy Grafiki Artystycznej i rysunku  
w 1956 r. oraz Grafiki w Polsce Ludowej w 1971 r.  
do 20 stycznia 2019 r.
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e  Od 23 listopada do 1 grudnia 
odbywał się Pierwszy Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Europy 
Środkowo-Wschodniej Eufonie. 
Ten nowy projekt muzyczny od-
woływał się do tradycji wspólno-
ty regionalnej większości krajów  
Europy Środkowo-Wschodniej, 
od Bałkanów, poprzez rumunię 
i Austrię, kraje Grupy Wyszehradz-
kiej, po kraje bałtyckie. Podczas fe-
stiwalu odbyło się 11 koncertów 
w Filharmonii narodowej, gra-
no muzykę różnych epok i stylów.

 Jury nagrody im. Stefana Treu-
gutta 2018, przyznawanej przez 
Polską Sekcję AICT Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Krytyków 
Teatralnych za osiągnięcie w teatrze 
telewizyjnym, w składzie: Marzena 
Dobosz, Łukasz Maciejewski, To-
masz Miłkowski (przewodniczą-
cy), Grzegorz Mrówczyński, Wa-
lentyna Mikołajczyk-Trzcińska 
oraz Katarzyna Michalik-Jawor-
ska (sekretarz jury) przyznało na-
grodę spektaklowi Biesiada u hra-
biny Kotłubaj w reżyserii roberta 
Glińskiego. Jury postanowiło przy-
znać także wyróżnienie duetowi 
Ewy Dałkowskiej i Edyty Jungow-
skiej za dychotomiczną kreację, 
pełną pasji, wykluczeń, przeciw-
ności, a finalnie jedności w sztu-
ce Iriny Waśkowskiej Lekcje mi-
łości w reżyserii rafała Sabary.
 Wejman Gallery przy ulicy Jaracza 

zaprasza na wystawę prac Leopolda 
Gottlieba. Artysta (1879-1932) za-
pisał swoje życie w obrazach, jako 
żołnierz Legionów Polskich wyko-
nał ponad 1000 portretów żołnie-
rzy i oficerów, malował sceny mili-
tarne oraz codzienne życie, tworzył 
również grafikę. Wystawie towa-
rzyszy katalog. Do 11 listopada

 Galeria XXI Mazowieckiego In-
stytutu Kultury zaprasza na wy-
stawę Kajetana Dłużniewskiego 
pt. Korespondencja. Do 21 grudnia

 6 grudnia Andrzej Seweryn ob-
chodzi 50-lecie pracy artystycznej. 
na uroczysty wieczór z tej okazji 
w Teatrze Polskim artysta przygo-
tował spektakl, na który złożą się 
teksty Williama Shakespeare'a.

A w PROM-ie tłumy
Muzyka, film, teatr, wernisaże wystaw malarstwa, fotografii, rzeźby i ceramiki, 

wreszcie spotkania z ciekawymi twórcami – niemal każdego dnia warto zajrzeć 
do Domu Kultury PrOM KULTUrY na Saskiej Kępie. nie sposób jednak bywać tu 
tak często, a jeszcze trudniej zapowiedzieć wszystkie atrakcje w miesięczniku. Wystawy, 
niestety, czasem trwają zbyt krótko. Jak ta Macieja Kłosia Portrety współczesnych twór-
ców kultury polskiej. Kilkadziesiąt fotografii zaprezentowanych w PrOM-ie to część 
większego projektu pn. Fotograficzna Encyklopedia Artystów Polskich, który realizowa-
ny jest już od dziewięciu lat. Do tej pory w zbiorze umieszczono ponad 200 fotografii 
najwybitniejszych artystów, zorganizowano dziewięć wystaw w kraju i za granicą –  
w budynku Parlamentu Europejskiego (styczeń 2018). W pałacu w radziejowicach 
znajduje się stała ekspozycja fotografii. Już 11 nazwisk prezentowanych w zbiorze to 
osoby, które odeszły, m.in. Wanda Wiłkomirska, Janusz Głowacki, Joanna Kulmowa, 
roman Kłosowski, Janusz Morgenstern i Tadeusz Konwicki. Wśród ukazanych na 
zdjęciach żyjących są m.in.: Krzysztof Penderecki, Andrzej Seweryn, Janusz Olejniczak, 
Jan Borysewicz, Kazik Staszewski, Agata Buzek, Stanisława Celińska, Jan Kobuszew-
ski, Irena Santor, Piotr Paleczny.

Do 12 stycznia w PrOM-ie jest prezentowana wystawa obrazów Tytusa Brzozow-
skiego. Listopadowy wernisaż, połączony z prezentacją oraz wystąpieniem Brzozowskie-
go o jego twórczości i o Warszawie, której – jak się okazuje – jest wyśmienitym znawcą, 
odbył się w dwóch 
turach, bowiem sa-
la kinowa PrOM-u 
nie mieściła wszyst-
kich gości. Miasta 
przyszłości, miasta 
wyobraźni artysty 
w akwarelach i na 
muralach – ciepłe, 
kolorowe, niepozba-
wione nuty humo-
ru, wyjątkowe i nie-
powtarzalne – mają 
wielu miłośników. 
Wystawa Notatniki 
z podróży prezentu-
je najnowsze prace 
artysty z Warszawy 
i innych polskich 
miast.

Architektura Warszawy na jednym z obrazów Tytusa Brzozowskiego
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Teczka prawdy
równo 80 lat temu „Wiadomości Li-

terackie” opublikowały tekst Jerzego 
Michałowskiego Ile jest wróbli w Warsza-
wie? Jego autor przedstawił dane statystycz-
ne dotyczące stolicy w zabawnej i atrak-
cyjnej formie. Zespół autorów wydanej 
przez Muzeum Warszawy publikacji 
Dane warszawskie wziął się za temat 
równie poważnie i wiedzę o mieście udostępnił w postaci 
teki z kilkunastoma rozkładanymi planszami, zadrukowa-
nymi estetycznie infografiką. na równych prawach dowia-
dujemy się, jak ewoluowała syrenka w herbie Warszawy, jak 
rozkładają się ceny mieszkań w mieście, kiedy ruszyła pierw-
sza warszawska winda osobowa (1877), kiedy i gdzie zaczęto 
sprzedawać kebaby (1994, ponoć w restauracji Tureckiej 
Efes na Saskiej Kępie) i jaki jest najwyższy obiekt w mieście 
(a tego nie zgadłby nikt – komin EC Kawęczyn, 300 m). 
Publikacja bardzo ciekawa i wciągająca, ale aż żal z niej ko-
rzystać, bo przy zaproponowanej formie edytorskiej jasne 
jest, że rozleci się szybciej, niż gdyby wydano ją w postaci 
przyzwoicie zszytego albumu w twardej oprawie.  [PDW]

Dane warszawskie, praca zbiorowa, wyd. Muzeum Warszawy, Warszawa 2018

Alternatywna  
geografia  
historyczna
Po sensacyjnej publikacji Foucault 

w Warszawie remigiusz ryziński 
proponuje niejako sequel, czyli kolejny tom homoseksualnej 
Dziwniejszej historii (to z Gombrowicza) ostatniego półwie-
cza. Do opowiadania o swoich życiach namówił starców 
otwierających się na wspomnienia związane z ich nienor-
matywną orientacją. Te opowieści – snute przez artystów 
czy uczonych – wymieszane zostały z poszukiwaniami ar-
chiwalnymi, doniesieniami o zatrzymaniach osób dopusz-
czających się czynów występnych, jak przedwojenny Blady 
Piotruś. Przy okazji dowiadujemy się, że akt Piotrusia szu-
kała niemiecka policja podczas drugiej wojny i nie znalazła. 
Odkrywczo brzmią relacje o gejowskich stosunkach, jakie 
z Polakami utrzymywali żołnierze czy oficerowie wojsk hi-
tlerowskich. O ile szalet grzybek przy placu Trzech Krzyży 
zdążył wcześniej obrosnąć w miejską legendę, o tyle nowością 
jest ujawnienie placu Wilsona jako tzw. pikiety, czyli miej-
sca, gdzie spotykali się okupanci i okupowani tej samej płci.  
I ponoć odbywało się to bez przemocy.  [PDW]

Remigiusz Ryziński, Dziwniejsza historia, wyd. Czarne, Wołowiec 2018

Czym 
jest Żoliborz?
Otóż jest „...zderzeniem 

w przestrzeni miejskiej […] 
rezultatem kulturowej produk-
cji przestrzeni, owocem współ-
pracy formy i utopii, hybry-
dycznym dyskursem złożonym 
z pracy architektów, socjologów, 
ideologów i wreszcie miesz-
kańców”. Tak przynajmniej 
uważa Magdalena Matysek- 
-Imielińska, autorka książki 
Miasto w działaniu, poświę-
conej przedwojennym dzie-
jom Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Żoliborzu 
i rakowcu. Choć książka napisana jest takim nauko-
wym językiem, przypomina jednak wiele ciekawych 
faktów z codziennego życia sprzed 80-90 lat – a to że 
przed budową pierwszego osiedla rakowieckiego gospo-
dynie domowe z klasy robotniczej opowiedziały się prze-
ciw kuchniom gazowym, bo nie wiadomo, jaki rachunek 
się nabije, a węglową można w razie biedy opalać zebra-
nym gdzieś chrustem, a to że na Żoliborzu poszkodowa-
ne były służące, bo socjalistyczni architekci nie zapla-
nowali dla nich służbówek, chcąc zmusić panie domu 
do samodzielnego gotowania lub stołowania się w spół-
dzielczych kantynach (dopiero dziś ta tendencja do ży-
wienia się na mieście dochodzi prawa głosu). Matysek- 
-Imielińska ze szczególną uwagą analizuje postaci kobie-
ce w projektach ówczesnych kuchni nowoczesnych. Pi-
sze wreszcie, jak w imię wspólnego dobra piętnowano po 
nazwisku osoby winne zniewag, niedopilnowania psów 
albo dzieci, które zniszczyły budkę dozorcy – w czasach 
rODO niewyobrażalne! 

Szkoda tylko, że pisząc o „kontrującej partycypacji”, 
autorka nie weryfikuje przywołanego na stronach 318- 
-319 wspomnienia niejakiego Edwarda Kozikowskiego, 
opisującego akademię, którą na Żoliborzu w WSM-ow-
skim mieszkaniu urządziła w pierwszą rocznicę śmierci 
Lenina pisarka komunistyczna Antonina Sokolicz. Otóż 
drobny problem w tym, że pierwsze żoliborskie osiedle 
WSM zbudowano dopiero trzy lata po śmierci przywód-
cy Sowietów. Ale może to i lepiej, że żyjemy już w cza-
sach, kiedy pani adiunkt Uniwersytetu Wrocławskie-
go koncentruje się na sypaniu z rękawa takich nazwisk, 
jak Ebenezer Howard, Le Corbusier czy Walter Gropius, 
a Lenina lekceważy.  [PDW]

Magdalena Matysek-Imielińska, Miasto w działaniu, wyd. Bęc Zmiana, 
Warszawa 2018
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W miejscu, w którym przed wojną stała nasza kamienica, 

jest teraz plac przed Pałacem Kultury. Dawniej to była 

dzielnica handlowa. Mimo że to było centrum, ta część 

miasta nie robiła bogatego wrażenia. Owszem, był duży 

ruch, dużo lokali, kin i to wszystko sprawiało, że miasto 

żyło. Ale domy, obiektywnie rzecz biorąc, nie były ładne. 

To były kamienice czynszowe budowane na wynajem. (…) 

W okresie przedwojennym zaczęto gdzieniegdzie budować 

nowe luksusowe domy, np. na ulicy Złotej, gdzie potem  

mieściło się kino Palladium. Podobny budynek, 

z eleganckim kinem, stał też przy placu Trzech Krzyży, 

także kilka budynków w Alejach Jerozolimskich, koło 

placu Starynkiewicza – ale to były raczej takie plomby. 

Mimo to stara Warszawa była ciepła. To było żyjące miasto, 

które można było kochać, do którego chętnie wracało się 

po wakacjach – znowu do tego hałasu, a często i brudu.

���� �����������

�������� �������� �������� (���) 

Domu Spotkań z Historią i Ośrodka  

����� to największy w Polsce zbiór  

relacji świadków historii �� wieku.  

Liczy blisko 6 tysięcy wywiadów 

biograficznych, nagranych w technice 

audio lub wideo. Są to opowieści 

dotyczące m.in. okresu międzywojennego, 

�� wojny światowej, nazizmu, stalinizmu 

i Peerelu. Relacjom towarzyszą archiwalne 

zdjęcia oraz dokumenty (około 32 tysięcy). 

Jako pierwsi w Polsce udostępniamy 

pełne nagrania audio i wideo, opracowane 

i połączone z transkrypcjami — na stronie  

www.relacjebiograficzne.pl. Dodatkowo 

na stronie www.warszawazapamietana.

dsh.waw.pl znajduje się regularnie 

uzupełniana o fragmenty relacji 

i archiwalne zdjęcia interaktywna mapa 

Warszawy, po której przewodnikami są 

świadkowie historii. Informacje o całości 

naszego zbioru dostępne są na stronie  

www.audiohistoria.pl, która umożliwia 

także przesłuchiwanie nagrań online. 

opracowała Magda Szymańska

Dwudziestolecie międzywojenne

Warszawa
zapamiętana

��� ������� � �������� (���) powstał  

w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka Karta.  

Od marca 2006 działa jako instytucja 

kultury m.st. Warszawy. Zajmujemy  

się ��-wieczną historią Europy 

Środkowo-Wschodniej, Polski, Warszawy. 

Prezentujemy wystawy oparte często 

na nieznanych kolekcjach zdjęć, 

organizujemy dyskusje, cykle spotkań 

varsavianistycznych, pokazy filmów 

fabularnych i dokumentalnych, warsztaty 

edukacyjne, seminaria i konferencje. 

Przedstawiając historię, wykorzystujemy 

różnorodne formy przekazu. Skupiamy 

się na historii społecznej, ciekawych 

biografiach, niezwykłych losach 

zwykłych ludzi. Prowadzimy działalność 

wydawniczą, a w naszej księgarni 

oferujemy szeroki wybór książek 

dotyczących �� wieku. 

Zapraszamy na stronę www.dsh.waw.pl

���� ���-��-�����-��-�

7 8 8 3 6 6 0 6 8 0 1 89

cena: ��,�� zł

Pasjonująca opowieść  
o przedwojennej Warszawie  
i jej mieszkańcach

Warszawa 
zapamiętana 
Dwudziestolecie  
międzywojenne

W serii „Z Archiwum Historii Mówionej”

W cenie: 24,90 zł

Do kupienia: w Księgarni XX wieku  

Domu Spotkań z Historią i innych  

dobrych księgarniach oraz w sklepie  

internetowym: bookstore.dsh.waw.pl

Cena prenumeraty na 2019 rok – 130 zł 
(zawiera VAT oraz koszty przesyłki krajowej) 

Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu,  
na który ma być dostarczana STOLICA  

(miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania).

Wpłaty na konto EKBIN Studio PR: 

51 1090 2590 0000 0001 2996 7051

pod choinkęNajlepszy prezent 

preNumerAtA
NA rok 2019

warszawa-stolica.pl

Dla chętnych 
prezentowy 

V O U C H E R
prenumeratora

Zgłoszenia: 
miesiecznik.stolica@gmail.com
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Jeśli wczytać się w teksty twoich piosenek, 
to te, w których pojawiają się konkretne miejsca 
w Warszawie, zdarzają się średnio raz na siedem lat.
naprawdę [śmiech]?

W Warszawie z 1989 r. jechałeś z akademika 
przy Kickiego na Grochowie przez Uniwersytet 
na Żoliborz, w Ona i ona z 1997 r. były tłumy pod 
Rotundą, potem w 2014 r. – Italia o Włochach, 
gdzie mieszkasz, wreszcie dwa lata temu – 
Warszawa Gdańska. Czy to jest twoja mapa miasta?
Szukam w głowie, czy nie było czegoś więcej. 
Mieszkałem na Grochowie, na Mokotowie, 
na Żoliborzu, na Ochocie, teraz mieszkam 
we Włochach. no nie, nie jest to mapa miasta. Jeśli 
chodzi o Warszawę Gdańską, to pierwsza próba do 
ostatniej płyty przed zawieszeniem działalności T.Love 
odbyła się w dniu śmierci Davida Bowiego. Chciałem 
przypomnieć jego krótką obecność w Warszawie, która 
zainspirowała go do nagrania utworu z naszą stolicą 
w tytule, uczcić jego pamięć. no i jednocześnie jest 
tam nawiązanie do 1968 r., emigracji Żydów, w ogóle 
uchodźstwa, smutku peronu. Dziwne, że średnio 
co siedem lat. W wielu miejscach się szlajałem, ale chyba 
Żoliborza jest w tym wszystkim najwięcej. 

W latach 90. więcej bywałem na mieście, teraz 
zdecydowanie mniej się po nim poruszam. nie znam 
obecnej topografii knajp, ostatnia nowsza, którą kojarzę 
przez syna Janka, to Kamieniołomy. Ile lat temu to było!

Ale piosenka Ajrisz z 2001 r. jest o oglądaniu meczu 
w pubie. Jakie to były miejsca?
najczęściej Champions Bar w Marriotcie, ale również 
Bolek…, nie – Lolek. no i na żywo Legia, ale to mój syn 
mnie tak uaktywnił, jak miał ok. 11 lat. To jest klimat 
w stylu The Pogues, jakaś wyimaginowana kobieta, 
bo dobrze, jak w piosence taka jest. Ale to są warszawskie 
puby, tak. To były takie alkoholowe wędrówki 
z Andrzejem Zeńczewskim.

Andrzej grał w starym składzie T.Love Alternative, 
a potem – w 1995 r. – zmontowaliście razem 
projekt Szwagierkolaska z repertuarem dawnych 
warszawskich piosenek podwórkowych, znanych 
głównie z wykonań Stanisława Grzesiuka. Co cię 
do tego nakręciło?
Kocham Warszawę, choć jestem z Częstochowy. Mój 
tata tu przyjeżdżał, ja z nim jako dzieciak przyjeżdżałem. 
Jeśli chodzi o Grzesiuka, to nie było mi to obce, 
jeszcze w latach 80. chciałem przemycić do setlisty 
T.Love Alternative na przykład Felka Zdankiewicza. 
W Andrzeju przenikały się osobowości studenta filozofii 
Akademii Teologii Katolickiej i chuligana, ale wtedy 
wygrywał w nim ten z ATK. Chociaż z drugiej strony 
łaziliśmy po knajpach i zdarzało się nam na lekkiej bańce 
uciec od stolika, nie płacąc za rachunek. Szama, browar 
i szybki spierdol, kilka razy tak było. Wydawało nam się to 
wtedy punkowo-antysystemowe, a tak naprawdę byliśmy 
złodziejaszkami, zakapiorami podobnymi do Felka. 
Jednak nigdy T.Love nie zagrał tej piosenki, a szkoda.

Z	Muńkiem	Staszczykiem	o	osobistym	planie	miasta,	
folkowych	doświadczeniach	i	warszawskiej	literaturze		

rozmawia	Paweł	Dunin-Wąsowicz
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Co było potem?
Potem wyjechałem do Londynu, trochę się z Andrzejem 
rozwiedliśmy, nowy T.Love zrobiłem bez niego. 
W latach 90. powstał projekt niny Terentiew, żeby zrobić 
film biograficzny o Grzesiuku. Miałem być w nim 
narratorem, kilka piosenek zaśpiewać. Strasznie mnie to 
zakręciło. Ale, niestety, wrzucili to wtedy do piosenki 
biesiadnej w stylu Złota Maryla. A ja się w Warszawie 
już zadomowiłem, choć minęło dopiero 10 lat, od kiedy 
przyjechałem tu na studia… nie – 13 lat. Jedyny problem 
był, czy syn Grzesiuka, dziś już też świętej pamięci, 
Marek, nas pobłogosławi.

Myślę, że my pierwsi zwróciliśmy uwagę na 
tzw. lokalność w tekstach, potem przejął to hip-hop. 
Ale ten „pieprzony Żoliborz” był chyba pierwszy. Teraz 
patrzysz na modę, na Warszawę, która zaistniała jakieś 
10 lat temu, masz T-shirty, kubki, Janka Młynarskiego… 
Wtedy każdy pukałby się w głowę i pytał: po co wam to, 
chłopaki? Do kogo to w ogóle? 

Pamiętam Marka z twoich urodzin, zaprosiłeś go, 
to było kilkanaście lat temu.
Pracował na Poczcie Głównej, umówiliśmy się. Poszliśmy 
do niego z Andrzejem na Franciszkańską. Puszczamy 

mu najpierw z kasety Komu dzwonią w wersji takiej, 
że perkusja jest z automatu, a banjo sztucznie zrobione 
na klawiszach. Trochę nie był pewny, ale widziałem 
wzruszenie. Wstał i powiedział: „Chłopcy, tata by tak 
chciał”. 

Mogliśmy zagrać inną muzykę niż w T.Love, gdzie – 
na przykład – nie było skrzypiec. Andrzej znalazł 
perkusistę, Grześka Grzyba, który też zupełnie inaczej 
grał. Zginął w tym roku w wypadku rowerowym… nikt 
się nie spodziewał takiego materiału, a ja dzięki tej płycie 
mogłem się przeprowadzić z mieszkania na Żoliborzu 
do większego na Ochocie [śmiech]. Ale na pewno był 
to hołd dla Warszawy. Jak się wtedy spotkałem ze 
Staśkiem Wielankiem, który wówczas z nami wystąpił, 
to trochę na nas bokiem patrzył. Dlaczego wzięliśmy się 
za Grzesiuka? Bo Wielanek był archiwistą, miał kupę 
nut w domu i znał historię tych piosenek. A Grzesiuk – 
wiadomo jak grał na banjo, tyle że miał swój styl. no i nie 
napisał tych piosenek, ale je przecież rozpowszechnił!

Mój cioteczny brat z dzielnicy Częstochowy podobnej 
w klimacie do warszawskiej Pragi zapoznał mnie z tymi 
piosenkami. Pamiętam, jak go prosiłem: „Andrzej, 
Andrzej, puść mi tego Grześkowiaka!”. A on: „Grzesiuka! 
To jest Grzesiuk, pamiętaj!”.

©
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Muniek Staszczyk, 2018 r.
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Czytałeś biografię Grzesiuka, która wyszła rok temu? 
Mam ją, dostałem w prezencie, ale jeszcze nie czytałem.

dlaczego?
Wiesz, ile mam książek w kolejce?! Teraz kupiłem 
Krzysztofa Vargi taką niebieską książkę Egzorcyzmy 
księdza Wojciecha. Myślałem, że Masakra to jest jego 
najnowsza, a okazuje się, że po niej trzy następne 
wydał…

To jakie warszawskie książki zrobiły na tobie 
ostatnio wrażenie? Jesteś w końcu magistrem 
polonistyki.
Ostatnio? Masakra Vargi, nawet Morfina i Król 
Twardocha mi się podobają. Także Grzesio Kalinowski 
i jego trylogia kryminalna retro – to takie popowe, 
literatura chłopięca, ale fajna. Kupiłem, tyle że jeszcze 
nie przeczytałem, Mikrotyki – opowiadania Pawła 
Sołtysa. 

W Mikrotykach jest wspominany bukinista, 
który kiedyś rezydował na bazarku przy placu 
Szembeka. Teraz prowadzi największy w mieście 
antykwariat przy Kickiego, w akademiku, w którym 
kiedyś mieszkałeś. Pamiętam, jak trzy lata temu 
szukałeś u niego Konwickiego…
…i znalazłem. Małą apokalipsę. 

Cztery lata temu na pogrzebie pisarza Marka 
Nowakowskiego zaśpiewałeś m.in. Apaszem 
Stasiek był z repertuaru Grzesiuka.

Marek bardzo lubił naszą wersję tego numeru. Ostatni 
raz widziałem się z nim u niego w domu w lutym 
2014 r., czytał mi fragment swojej ostatniej książki 
wspomnieniowej Dziennik podróży w przeszłość. 
Jak przeczytałem mu dwa wersy z piosenki Italia, 
którą wtedy napisałem: „Włochy w moim mieście 
to dobry dom, Marek nowakowski potwierdzi to”, 
to się uśmiechnął. Dużo rozmawialiśmy o Włochach, 
najczęściej spotykałem się z nim w Green Caffè nero 
przy placu Konstytucji. To znaczy on mówił, a ja 
słuchałem, bo starszych raczej słucham. Chyba na rok 
przed śmiercią zadzwonił do mnie z prośbą, żebym 
zaśpiewał na otwarciu alejki nazwanej imieniem jego 
ojca w parku we Włochach. Obok jest podstawówka, 
w której ojciec Marka był dyrektorem. Po śmierci 
Marka zostałem poproszony, żeby zaśpiewać też nad 
jego grobem. W mieszkaniu przy Śniadeckich byłem 
u niego tylko raz i tylko raz napiłem się z Markiem 
wódki – poszliśmy wtedy do Corso i na megakulturze 
wypiliśmy po secie. Oczywiście wszyscy go tam znali. 

Twoją Warszawę nagrał i hip-hopowiec Sokół, 
i Stanisława Celińska – jako melodeklamację 
z kameralnym pianem. Którą wersję bardziej lubisz?
To trudna odpowiedź, bo lubię i Wojtka, i Stasię, 
ale jeśli chodzi o oryginalną twórczość, to Sokół jest 
mi bliższy. Z kolei moje ego urosło, kiedy usłyszałem 
wersję Stasi. Trzeci najfajniej zrobiony cover mojej 
piosenki to Bóg w wersji Dawida Podsiadły. Kiedyś też 
Staszek Sojka zrobił Wychowanie… A, i jeszcze śląski raper 
Miuosh.
 

Muniek Staszczyk i Paweł Dunin-Wąsowicz w pubie przy Kobielskiej, przy Antykwariacie Grochowskim, marzec 2018 r.
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Czesław?
no nieee… Też nagrał Wychowanie, dopisał do niego 
tekst. Teraz ukazuje się płyta T.Cover i trochę brakuje mi 
na niej rocka. 

Czy nie było tak, że rezerwowałeś Warszawę 
dla Szwagierkolaski, ale bardzo skąpo dawkowałeś 
warszawskie wątki w piosenkach dla T.Love, 
bo stolica na prowincji drażni ludzi?
nie, choć też nie jestem rodowitym warszawiakiem. 
Potem pojawił się zresztą taki artysta Lesław z zespołem 
Partia, obecnie Komety. W 1995 r. dał mi swoją kasetę 
demo na placu Wilsona. Myślisz, że w ogóle można 
w życiu napisać, powiedzmy, pięć takich piosenek jak moja 
Warszawa? Żeby na każdym albumie była taka?  
nie da się. 

Coś w tym jest, co mówisz, bo wydaje mi się, 
że Pablopavo zmniejsza z czasem liczbę konkretnych 
adresów w swoich piosenkach. Ale Taco Hemingway 
bardzo szpikuje swoje adresami.
rap jest w ogóle megapojemny i tam możesz włożyć 
w tekst więcej niż w rock’n’rollu.

Z całej Warszawy lat 90. pojawiła się w twojej 
piosence Ona i ona tylko Rotunda.
nie, tam były jeszcze stragany pod Pałacem, dzieci 
w Kinder Burgu – to był przekręcony Burger King. 
Pablopavo i Taco Hemingway to goście całkowicie 
warszawscy, w T.Love jest więcej wątków, choć mieszkam 
tu już 36 lat.

A gdybyś miał wyróżnić najważniejsze zmiany, 
którym uległo miasto, odkąd tu przyjechałeś 
na studia, to co by to było?
Widzę raczej globalne zmiany, całego świata. Choćby 
to, że wtedy nie było komórek, nie miałem telefonu 
w akademiku ani w wynajmowanym mieszkaniu 
i dzwoniłem z automatu pod Sezamem. Był uszkodzony 
i można było za jedną monetę długo rozmawiać.  

Tam mnie zresztą pierwszy raz zobaczyła przyszła 
biografka T.Love, Magda Patryas, jeszcze jako licealistka. 

Może sam zmieniłeś się jeszcze bardziej – 
ze studenta z prowincji stałeś się celebrytą, który 
nie może jeździć metrem, bo jest narażony na ciągłe 
zaczepki. 
W tym roku przejechałem się metrem, podczas upałów. 
Było zajebiście – tak chłodno. Osiemdziesiąty drugi 
rok a dziś to przepaść ogromna. Zupełnie inne miasto. 
Widzisz, ile jest ścieżek rowerowych?! Wisła bardziej żyje 
niż kiedyś. Praga żyje, stała się miejscem artystycznym. 
nie mówię o plombach biznesowych, ale to wszystko 
ładnie wygląda, mnie się ta Warszawa podoba. Kolega 
mojego syna, kończącego italianistykę, mieszka tu już 
cztery lata – przyjechał z Cagliari, bo tam nie było pracy. 
Wyobrażasz sobie kiedyś sytuację, żeby Włoch przyjechał 
tu do pracy? Mówi, że widać miasto w rozwoju. 

A co jest złe?
To, że przepadło kilka kultowych knajp z polskim 
jedzeniem, jak dawna Kameralna, gdzie można było napić 
się wódki, bary mleczne – choć te ostatnie się odradzają. 
Żal budynków wyburzanych – jak Supersam – żeby 
stwarzać nowe rzeczy, które generują pieniądz. To jest 
niby-klasyka w metropoliach. 

Więc jaka jest twoja aktualna mapa Warszawy?
najwięcej czasu spędzam na Ochocie. Pole Mokotowskie, 
plac narutowicza – tam moja córka pracowała latem 
w Green Caffè nero i tam najchętniej umawiałem się 
na wywiady, przyjeżdżałem na rowerze. Samochodem 
jeżdżę po całym mieście, ale nie mam szczególnych 
związków z Mokotowem czy Ursynowem. na Żoliborzu 
mam natomiast kawalerkę, w której teraz mieszka mój 
cioteczny brat. Kiedy grałem z T.Love, mieliśmy próby 
na Tarchominie. Teraz mam zespół akustyczny Muniek 
i Przyjaciele z Jankiem Pęczakiem; gramy próby u niego 
w kuchni, przy Felińskiego. Potem na Żoliborzu idę 
do którejś knajpy coś zjeść.

REKLAMA
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W poniedziałek 31 sierpnia 1908 r., w samym środ-
ku Kalifornii, nagle i całkiem nieoczekiwanie 
doszło do wybuchu wulkanu nowego typu. Ani 

jedna stacja sejsmiczna nie odnotowała tego wydarzenia, nie 
przewidzieli go czołowi wulkanolodzy świata i jego daty nie 
ma w wykazach przyrodniczych katastrof. Wulkan ten nie 
był formacją geologiczną i chociaż był katastroficzny, to nie 
w ogólnie pojętym sensie – bardziej w kategorii greckiego 
słowa, które w przekładzie oznacza „punkt zwrotny”. Tego 
dnia 300 km na południe od San Francisco i 350 km na pół-
noc od Los Angeles w rolniczym Fresno – fresno po hisz-
pańsku znaczy popiół – urodził się William Saroyan. Któż 
jeszcze w światowej literaturze w kategorii „realizmu wul-
kanicznego” może równać się z „niedocenianym pisarzem 
XX w.”, jak oceniany jest Saroyan w powszechnej opinii ame-
rykańskich krytyków? nawet we własnym domu jego grom-
ki głos prezentował tak wulkaniczny temperament, że – by-
wało – ziemia trzęsła się pod stopami.

W maju 1980 r., w słoneczny warszawski poranek, reżyser 
Krikor Azarian wszedł do budynku Poczty Głównej i spo-
tkał tam Williama Saroyana. Koko, jak nazywali go przyja-
ciele, podszedł do amerykańskiego Ormianina i powiedział, 
że on, Ormianin bułgarski, wystawia sztuki Saroyana w te-
atrach sofijskich. Saroyan – głośno, nader głośno, wulkanicz-
nie głośno – ucieszył się ze spotkania znacznie młodszego 
współplemieńca. Ale wtedy starszy wiekiem Polak uczynił 
mu uwagę, że w miejscu publicznym zachowuje się nazbyt 
głośno. Saroyan wziął Azariana pod łokieć i cicho powie-
dział: „Ma rację. To jego kraj!”. Ale po wyjściu na ulicę, znów 
wulkanicznie głośno, stwierdził: „Jednak i my mamy rację! 
rzadko kiedy w samym centrum Warszawy, spotyka się 
dwóch Ormian!”.

Osobiście spotkałem się z Saroyanem w Moskwie, trzy la-
ta przed jego śmiercią. Jesienią 1978 r. zadzwonił do mnie, 
do moskiewskiego hotelu Budapeszt, korespondent „Litie-
raturnoj Gaziety” na Armenię, Zorij Bałajan. Powiedział, 
że Saroyan jest w Moskwie i chciałby obejrzeć jakieś przed-
stawienie. Zaproponowałem pójście do Teatru im. Wach-
tangowa na Ryszarda III w reżyserii ormiańskiego reżysera 
raczija Kapłaniana. Oglądanie spektaklu szekspirowskie-

go razem z dramaturgiem Saroyanem wymaga oddzielnej 
opowieści. Teraz chciałbym przybliżyć szczegóły finału te-
go wydarzenia. Po spektaklu z niepokojem oczekiwano za 
kulisami na amerykańskiego gościa. Saroyan – który mówił 
po ormiańsku, a ja tłumaczyłem jego słowa na rosyjski – 
zwrócił się do Michaiła Uljanowa, wykonawcy roli tytuło-
wej: „Czy jest pan krewnym towarzysza Lenina?”. „nie, po 
prostu to samo nazwisko” – odpowiedział ze zdziwieniem 
Michaił Aleksandrowicz, nie spodziewając się takiego py-
tania. „nie może być! Jest pan zbyt utalentowanym akto-
rem!” – tubalnie zaprotestował Saroyan.

Wydawało się, że głos Saroyana wzniósł się do sufitu 
i gdzieś wysoko, na żyrandolu, zastygł. Co kryło się w tym 
zdaniu? Skrywana ironia (ryszard III – Uljanow), sarkazm 
(o tyranach w kraju tyranów) czy „wyrazy szacunku” dla ty-
tułu Ludowy Artysta ZSrr? Myślę, że była to mieszanina 
sarkazmu, dowcipu i zachwytu. Słowem, wszystko to, co wy-
różnia twórczość Saroyana w amerykańskiej literaturze.

W tym samym czasie w Teatrze im. Mossowieta w Mo-
skwie odbywały się gościnne wstępy erewańskiego rosyjskie-
go Teatru im. K. Stanisławskiego. następnego dnia zapro-
ponowałem więc wspólne pójście na przedstawienie Panna 
Maliszewska Gabrieli Zapolskiej, ze znakomitą aktorką Wie-
rą Babiczewą w roli tytułowej. Spektakl zrealizował polski 
tandem: reżyser Wanda Laskowska i scenograf Krzysztof 
Pankiewicz. W ponury jesienny wieczór moskiewski poje-
chaliśmy z hotelu national taksówką na Wielką Sadową. 
Główny reżyser teatru armeńskiego, Aleksandr Grigorian, 
wyszedł przed podniesieniem kurtyny na proscenium i uro-
czyście obwieścił: „na widowni jest obecny wielki pisarz 

W 110. rocznicę urodzin pisarza, który darował literaturze amerykańskiej swój własny, niepowtarzalny 
styl – saroyanizm – przedstawiamy jedną z jego ostatnich sztuk, której akcja toczy się w Warszawie. 
Utwór Warsaw visitor nie był wystawiany w Polsce i nie jest u nas znany. Specjalnie dla STOLICY pisze 
o nim z San Francisco wybitny pisarz i dramaturg, którego sztuki były wystawiane również w Polsce, 
Rafael Akobdżanian (Hakobjanyan)

Magia Polski według Ormian
Rafael	Akobdżanian	(Hakobjanyan)

Plaża Williama Saroyana w San Francisco
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amerykański William Saroyan!”. Moskiewska publiczność 
burzliwie zaklaskała, oczami szukając po sali autora utwo-
rów Śmierć nie omija Itaki, Przygody Wesleya Jacksona czy Na 
imię mi Aram. „Co on powiedział?” – zapytał Saroyan, sły-
sząc swoje imię i nazwisko, ale tak, że w sąsiednich fotelach 
ludzie zadrżeli, a dwie damy o mocno nobliwym wyglądzie, 
nasze najbliższe sąsiadki, zasyczały ze złości. Saroyan musiał 
wstać i kilka razy ukłonić się sali. Publiczność odpowiedzia-
ła owacją. Dwie damy z szacunkiem podsunęły Saroyano-
wi programy i poprosiły o autograf. A Saroyan, nie ściszając 
swego gromowładnego głosu, szczodrze rozdając autografy, 
powiedział: „nic dziwnego, że w ZSrr znają pisarzy z in-
nych krajów. Książki tutaj są znacznie tańsze niż w USA”.

Wracając do hotelu Saroyan nieoczekiwanie powiedział: 
„W sztukach kobiet bardzo silne są prądy zwrotne. A to 
prąd najbardziej niebezpieczny: w jednej chwili można się 
zachłysnąć. Gabriela Zapolska, ale też i nasze Amerykanki, 
jak Susan Glazpell, Lillian Hellman, Mary Chase czy Ketti 
Frings, w swoich utworach rzucają się nieustraszenie w prądy 
zwrotne, ale umiejętnie powracają na ląd... A znasz rzeczywi-
ste imię «młodej kobiety ze wspomnieniami», Kitty Duval, 
głównej bohaterki mojej sztuki Time of Your Life (Czas two-
jego życia)?”. „Oczywiście, że znam! Katarzyna Karanowska. 
Ale – dlaczego Polka?” – zapytałem. „Ludwik XV za żonę 
wziął Marię Leszczyńską, napoleon szalał za Marią Walew-
ską, Balzac ożenił się z Eweliną Hańską... nawet przodkowie 
matki moich dzieci to polscy Żydzi. Polki to szczyt gracji! 

Kiedy Hitler napadł na Polskę, następnego dnia od razu za-
brałem się za nową sztukę. Wszystko się wtedy we mnie za-
trzęsło. Polska to magia! Znam bardzo wielu Polaków, w Ka-
lifornii Polacy żyją od lat 60. XIX w. I nie darmo Ormianie 
od króla Kazimierza Wielkiego osiedlali się na ziemiach pol-
skich. To ta wielka magia zbliża Ormian z Polakami!”.

Wtedy, mając 29 lat, nie bardzo rozumiałem, co za ma-
gia zbliża Ormian z Polakami. Jeszcze ani razu nie byłem 
w Polsce, nie byłem w Polsce zakochany, nie napisałem po-
wieści Polskie wyspy. Ale gdy kilka lat temu, już z dużym 
polskim doświadczeniem – zjeździłem Polskę od Warszawy 
do Krakowa, od Zamościa po Koszalin – i pamiętając tamto 
stwierdzenie pisarza, zacząłem czytać sztukę Saroyana War-
saw Visitor (Warszawski gość), zrozumiałem, o jakiej magii 
mówił Saroyan.

Tu zatrzymam się na chwilę, ponieważ sztuka Warsaw 
Visitor – na pierwszy rzut oka z przydługimi, wielostroni-
cowymi monologami, bez akcji, bez ekspozycji i punktu 
zwrotnego, ignorująca intrygę i perypetie, dramaturgicz-
ną motywację, zależności i paroksyzmy – wymaga pewne-
go uściślenia. Ten złożony, wielowektorowy utwór poprze-
dzają dwa motta. Pierwsze – Widziałem przyszłość, ona nie 
działa – wyszło spod pióra Lincolna Steffensa. Drugie – Wi-
działem wszystko. Ono nie działa – jest autorstwa samego 
Saroyana. należy odkryć utajony sens tych epigrafów, nie-
przeznaczonych – jak sądzę – do wprowadzania na scenę. 
Bo rzeczywiście: gdzie i w jakim spektaklu słyszeliście kiedy-
kolwiek ze sceny epigraf do sztuki? Ja takiego przypadku nie 
pamiętam, chociaż w swoim życiu obejrzałem tysiące przed-
stawień! Ale te dwa motta to swego rodzaju divertimento dla 
saroyanowskiego teatru absurdu i ostateczna ocena obrazu 
komunizmu w 1980 r. 

najlepsi bohaterowie amerykańskich książek to moim 
zdaniem postaci Marka Twaina i Williama Saroyana. Ale 
ten drugi w Warsaw Visitor nadaje każdej postaci własny 
funt dobra z niezmienną dawką funta zła. Samo wylicze-
nie występujących postaci (które Saroyan określa po pro-
stu: „Ludzie”) na pierwszy rzut oka może odstręczać cha-
otycznością, pomieszaniem: Diabeł z tradycyjnymi „rogami 
i ogonem”, doktor Wąsacz, 72-letni pisarz – amerykański 
Ormianin, 22-letnia Marta Mułaruk – tłumaczka z polskie-
go na angielski, sam Saroyan, roger Devonshire – attaché 
kulturalny Ambasady USA w Polsce, pracownica polskiego 
Muzeum Lenina, Alain Schneider – amerykański producent 
i skandalizujący reżyser sztuk Samuela Becketta, poeta Ame-
rykanin, dozorca żydowskiego cmentarza... A i miejsca akcji 
wybierane są nie podług kanonów teatralnych: hotel w Mo-
guncji, lotnisko we Frankfurcie, Hotel Europejski w War-
szawie, rezydencja ambasady USA, PEn Club, limuzyna, 
Teatr Europejski, miejsce urodzenia Chopina, cmentarz ży-
dowski, polskie Muzeum Lenina, Muzeum Żydowskie, a na 
koniec – mieszkanie Saroyana w Paryżu. Ale główna akcja 
sztuki wciąż dzieje się w Warszawie, w roku przełamania 
przez kochających wolność Polaków sztywnych komuni-
stycznych barier, kiedy rozpoczyna się kruszenie mityczne-
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go ducha komunizmu. I chociaż Polska tamtego czasu, od-
wracając się od rosji w stronę Zachodu, jeszcze nie liczyła się 
jako pełnoprawny rynek Europy Zachodniej, już w sierpniu 
tegoż roku partyjni bonzowie ZSrr z samolubnym lękiem 
pisali: „Sytuacja w PrL nadal napięta. Fala strajków nabie-
ra rozmiaru ogólnokrajowego”. Jednakże Warsaw Visitor to 
nie sztuka upolityzowana, ona jest – po ludzku polityczna. 
nawiasem mówiąc, tytułu do niej Saroyan szukał długo. 
Początkowo nazwał ją Kalifornijski podróżnik (tzn. spojrze-
nie Kalifornijczyka), potem Amerykański podróżnik (tzn. 
okiem Amerykanina), następnie Ormiański podróżnik (za-
wężając spojrzenie do jednej narodowości), a ostatecznie za-
trzymał się na Warszawskim podróżniku, szeroko rozwijając 
spektrum dramaturgicznego spojrzenia z miasta, które dało 
nazwę wojskowemu sojuszowi socjalizmu. W długiej i wie-
losłownej sztuce uchwycił wieczne tematy i dokonał ude-
rzającego osiągnięcia w technologii dramy. Opisując samego 
siebie, Saroyana, człowieka zwyczajnego, którego pod koniec 
życia prześladuje osobisty diabeł (czyż u każdego z nas, na 
równi z osobistym aniołem, nie ma osobistego diabła?), osią-
gnął szczyty katharsis winy i niewinności ludzkości. 

Warsaw Visitor (w parze ze sztuką Tales From the Vienna 
Streets – Opowieści weneckich ulic) podsumowuje poszu-
kiwania Saroyana dramaturga. Kluczem do postaci „war-
szawskiego podróżnika” jest sam charakter Warszawy, ta 
sama magiczna polska aura, o której w Moskwie mówił mi 
Saroyan. Przyjechał do Warszawy, tracąc wszelką nadzieję na 
wyleczenie, ale przyjechał nie po to, by żegnać się z życiem, 
lecz by po raz ostatni rzucić okiem na świat i objąć swoim 
spojrzeniem bezgraniczną przestrzeń: od Warszawy do Fre-
sno, od Fresno do Erewania. Przyjechał jako pisarz podróż-
nik, a wyjeżdżał jako dramaturg visitor. Przyznajcie, że to 
nie jedno i to samo, jeśli uznać, że Warsaw Visitor to swoisty 
Faust – tylko z innym znakiem, innymi parametrami, innym 
finałem: w obliczu śmierci człowiek pokonuje diabła.

Jednak pierwsze zdanie sztuki, wypowiadane przez Dia-
bła „z rogami i ogonem” do Wąsala, to: „Czemu tam stoisz, 
wystukując coś na tej maszynce?”. Odpowiedź Wąsala jest 
prosta, choć wcale nie naiwna: „To maszynka piekielna, pi-
sząca maszynka i ona działa”. Dla pisarza Saroyana to zwykła 
maszyna do pisania, dla Diabła – maszyna diabelska.

Kurt Vonnegut powiedział kiedyś, że Saroyan, Hemin-
gway i Steinbeck, mając po 20, 30 lat, pisali lepiej, aniżeli 

mieli prawo. Saroyan swoje dwie ostatnie sztuki (szczególnie 
Warsaw Visitor) pisał już piórem wybitnego mistrza. napisał 
je o wiele lepiej, niż zezwala się na to śmiertelnie choremu 
(symptomy ostatniego stadium raka) dramaturgowi, za to 
przyjmując polską magię, która burzliwymi falami rozejdzie 
się w różne strony od Polski. Czyżby się mylił?

Tak więc: czym jest ta polska magia? Magia to nie jakaś 
sztuczka – magii nie da się ujawnić. Magia to duchowość, 
która chociaż dzieje się nieoczekiwanie, to regularnie i w po-
rę. Magii nie da się opisać, wyobrazić, przekazać. Magię moż-
na jedynie przeczuwać. Jak Saroyan w Warsaw Visitor.

Mój skromny esej nie jest wynikiem naukowych badań, 
nie pretenduje do miana literaturoznawczej czy krytycznej 
analizy – to raczej emocjonalny błysk. Czytając jedną z naj-
bardziej złożonych sztuk światowej dramaturgii, starałem 
się zrozumieć, dlaczego Saroyan napisał Warsaw Visitor, jaka 
magia łączy Polaków i Ormian, dlaczego stary Mistrz z ta-
kim zachwytem odnosił się do Polski. Ale – czyż Saroyan 
jest wyjątkiem?! Także ja, po objechaniu ponad 50 krajów 
i wszystkich stanów USA, niewytłumaczalnie dla samego 
siebie, jeszcze dziś leciałbym do Warszawy, do miasta, gdzie 
moje ormiańskie serce z ormiańskich gór tak chętnie opusz-
cza się ku brzegom Wisły.

P.S. W San Francisco, spacerując główną aleją miasta, za-
wsze zatrzymuję się przy plaży im. Williama Saroyana i przy 
skwerze Josepfa Conrada (Józefa Korzeniowskiego). Mia-
sto uwieczniło dwóch anglojęzycznych pisarzy: Ormiani-
na i Polaka. Może to o takiej magii mówił mi w Moskwie 
Saroyan?

Przełożyła Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska

Rafael Akobdżanian (Hakobjanyan) – pisarz, dramaturg, krytyk literacki, 
ur. w 1949 r. w Erewaniu (Armenia), od 1994 r. mieszka w San Francisco 

(USA). Jest autorem wielu sztuk teatralnych wystawianych w Rosji, 
Armenii i USA, w tym dramatu Gdy nocny ptak przeleci w dzień (druk 

w miesięczniku „Dialog”, 1999, nr 11, polska prapremiera – Teatr Druga 
Strefa, 2003), Ja, córka Rasputina (prapremiera Teatr Druga Strefa, 

wrzesień 2004) oraz wydanej po polsku, rosyjsku i ormiańsku książki 
Polskie wyspy. Z notatnika Don Juana, Wydawnictwo STON 2, Kielce 2004

Plakat informujący o otwarciu 
muzeum w domu Saroyana 
we Fresno, 31 sierpnia 2018 r.

Teatr im. Williama Saroyana we Fresno
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O ile dwie pierwsze wspomniane postaci trwale za-
pisały się na kartach dziejów Drugiej rzeczypo-
spolitej, o tyle o Krybusie – z niewielkimi wy-

jątkami – historia zapomniała. Tymczasem w opinii mu 
współczesnych uchodził za człowieka, który trząsł światem 
warszawskich lupanarów. 

Krybus urodził się w styczniu 1890 r., prawdopodob-
nie przy ulicy Śliskiej, tuż przy skrzyżowaniu z Twardą. 
Z akt metrykalnych wynika, że był to dom nr 1467. Jego 
rodzicami byli Lejbuś i Chaja z Goldfarbów Krybusowie. 
O dzieciństwie bohatera naszej opowieści nie wiemy nic. 
Zdobył jednak z pewnością elementarne wykształcenie – 
potrafił pisać i czytać.

Przyszły „król” warszawskich sutenerów stanął przed 
sądem po raz pierwszy w sierpniu 1913 r. Skazano go 
wówczas na karę czterech miesięcy więzienia za to, że… 
podawał się za osobę, która rzeczywiście popełniła prze-
stępstwo. niewykluczone, że krył znajomego. na bakier 
z prawem bywał jednak już wcześniej. W maju 1910 r. 
„Kurier Poranny” podał w kronice kryminalnej, że na 
placu Za Żelazną Bramą dwóch młodocianych złodziei 
wyrwało z rąk przechodzącej damy woreczek z 59 rubla-
mi. Policji udało się schwytać tylko jednego ze sprawców 
napadu – Jankiela Krybusa. na łamach „Kuriera” napi-
sano wówczas, że był to osobnik bez określonego zajęcia. 
W latach 20. i 30. przedstawiał się już jako szewc. niewy-
kluczone, że zawodu nauczył się w warsztatach szewskich 
więzienia mokotowskiego. 

Kolejny wyrok usłyszał w sądzie niemieckim. W paź-
dzierniku 1917 r. został skazany na cztery miesiące wię-
zienia za kradzież. następny wyrok wydał już sąd polski. 
We wrześniu 1919 r., ponownie za kradzież, decyzją Sądu 
Pokoju okręgu IV miał trafić do więzienia na miesiąc. Jed-

nak pod koniec grudnia tego samego roku stołeczny Sąd 
Okręgowy skazał go na półtora roku bezwzględnego więzie-
nia. na odsiadkę trafił – już tradycyjnie – za kradzież oraz 
za podanie fałszywego nazwiska. również kolejny wyrok,  
z lipca 1924 r., wydany przez warszawski Sąd Okręgowy, 
dotyczył popełnionej przez Krybusa kradzieży. 

Trzy lata później, w maju 1927 r., jeden ze stołecznych 
dzienników donosił o próbie kradzieży w mieszkaniu przy 
ul. Jagiellońskiej 14. Sprawców nakryto w trakcie wyno-
szenia worków ze skradzionymi precjozami. Jeden z nich – 
Icek Album – został złapany. Drugi złodziej zbiegł. Dopro-

Od lewej: Dwojra Tenenbaum, Jankiel Krybus i Bajla Mariem Guteswilen

Skrzyżowanie Twardej, Śliskiej i Siennej; zapewne w tej okolicy urodził się w styczniu 1890 r. 
Jankiel Krybus
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          warszawskich sutenerów
Mateusz	Rodak

„Koronację” z reguły ogłaszano w prasie. dokonywały jej żyjące z szerzenia sensacji bulwarówki 
międzywojenne. Na „króla” ówczesnych kasiarzy wybrano Stanisława „Szpicbródkę” 
Cichockiego, „królem” stołecznych gangsterów ogłoszono „Tatę-Tasiemkę”, natomiast „królem” 
warszawskich sutenerów miał być Jankiel (właściwie Jakub Josek) Krybus vel Trybus

Krol
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wadzony na komisariat Album zeznał, że „zbiegłym jego 
wspólnikiem był Jankiel Krybus. Wspólnikiem to zbyt 
słabe wyrażenie, on był jego złym duchem, on tę kradzież 
uplanował, on zmusił do niej Albuma”. Po niedługim 
czasie na ławie oskarżonych zasiedli Album i nasz boha-
ter. Ten drugi, powoławszy cały szereg świadków, zdołał 
przekonać sąd o swojej niewinności. Jednocześnie Album 
dość szybko przyznał się do kłamstwa. W czasie proce-
su okazało się bowiem, że Krybus – swego czasu wspól-
nik Albuma w kradzieżach – „począł wyręczać Albuma  
w obowiązkach względem pani Albumowej”. Dowie-
dziawszy się o tym, Album miał postanowić sobie, 
że „w najbliższej jego sprawie sądowej oskarży Krybusa 
o współudział”. W tej sytuacji sąd skazał tylko Albuma, 
Krybusa zaś uniewinnił.

Na początku grudnia 1928 r. w policyjnym dossier kry-
busa zanotowano podejrzenie o sutenerstwo. Wiemy 
jednak, że już wcześniej notowano go za stręczycielstwo. 
W lutym 1926 r. lokatorzy domu przy ul. rymarskiej 16 
wystosowali podanie do Wydziału Zdrowia Publicznego 

Komisariatu rządu na m.st. Warszawę, w którym zwra-
cali się z prośbą o uniemożliwienie Krybusowi założenia 
lupanaru w ich kamienicy. Podkreślali, że mieści się tam 
czytelnia dla dzieci i młodzieży, a w niedalekim sąsiedz-
twie znajdować się miało gimnazjum żeńskie Zrzeszenia 
nauczycieli. Śledczy IV brygady Urzędu Śledczego prze-
prowadzili dochodzenie. Ustalono, że obszerną suterenę 
rzeczywiście wynajęto Krybusowi, który mieszkał wów-
czas przy ul. Pańskiej 84. Krybus ustawił w lokalu drew-
niane przegrody, dzieląc w ten sposób duże pomieszczenie 
na sześć mniejszych. nie zdążył jednak ustawić łóżek... 
Lokal został zapieczętowany, a drewniane przepierzenia 
rozebrane. Przesłuchany w tej sprawie zeznał, że pomiesz-
czenie wynajął z przeznaczeniem na skład owoców. Zapła-
cił w sumie 500 zł z góry za pięć miesięcy. Opisał jednocze-
śnie swoje dotychczasowe relacje z lokatorami kamienicy, 
którzy mieli go rzekomo nachodzić i namawiać do opusz-
czenia lokalu, a w odpowiedzi na jego stanowczą odmowę 
wybili kilka szyb w suterenie. W tej sytuacji, jak zeznawał, 
sam zrezygnował z wynajmu. Estera rajza „Kotek” Leben-
zold, żona Krybusa, powtórzyła wersję męża. Śledczym 
nie udało się udowodnić, że Krybus rzeczywiście zamie-
rzał zorganizować przy rymarskiej dom schadzek. Prze-
prowadzona pół roku później w suterenie przy rymarskiej 
rewizja wykazała, że mieścił się tam już magiel.

Czerpanie zysków z nierządu udowodniono Krybusowi 
dopiero kilka lat później. W marcu 1931 r. nasz bohater 
wraz z niejakim Mordkiem Kadukiem trafili do więzienia 
przy Dzielnej jako podejrzani o prowadzenie sieci domów 
publicznych w dzielnicy żydowskiej. Policja suponowała, 
że trzecim wspólnikiem była Bajla Mariem Guteswilen, 
wdowa po Abramie Guteswilenie, który w 1929 r. został 
zamordowany z wyroku dintojry. Bajla, zdaniem śled-
czych, miała przejąć po zmarłym mężu udziały w sute-
nerskiej spółce, która „opiekowała” się lupanarami przy 

Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 14; w jednym z mieszkań w maju 1927 r. Jankiel 
Krybus i Icek Album podjęli próbę kradzieży

Ostańce przy Pańskiej; w tym rejonie w okresie międzywojennym działało kilka lupanarów

W jednym z domów przy ulicy Rymarskiej Jankiel Krybus próbował zorganizować  
dom schadzek
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ulicach: Pańskiej 88 i 80, Grzybowskiej 48a, Siennej 75, 
Żelaznej 42, Pańskiej 13a, Grzybowskiej 49 i Bednar-
skiej 24. Ówczesna prasa, siejąc sensację, podawała znacz-
nie więcej adresów – na jej łamach znajdziemy informacje 
o 17, 20, a nawet 32 lupanarach! 

W czasie procesu zeznawał m.in. rządca domu przy 
ul. Pańskiej 80, który oświadczył, że Krybus miał prowa-
dzić dom publiczny już od początku lat 20. Przesłucha-
ny został również emerytowany przodownik Policji Pań-
stwowej Adolf Bromberg, który Krybusa jako stręczyciela 
poznał już w 1918 r. Przyznawał, że sutener wielokrotnie 
groził mu śmiercią i straszył pobiciem, jeśli ten doniesie 
przełożonym o lupanarach przy Pańskiej. Przed obliczem 
sędziego przewinął się także korowód prostytutek, które 
bądź to oskarżały Krybusa o pobicia, gwałty, zmuszanie 
do nierządu, bądź to przekonywały, że widzą go pierwszy 
raz w życiu lub pozostają z nim w przyjacielskich relacjach. 
relacjonujące proces stołeczne dzienniki obficie cytowały 
zeznania dziewcząt, które były doprowadzane przez sute-
nerów na skraj rozpaczy, zarażone chorobami weneryczny-
mi lub przejawiały objawy chorób psychicznych. Wydaje 
się jednak, że najważniejsze z punktu widzenia procesu 
dowodowego zeznania złożyły prostytutki, które działa-
ły na własną rękę. Widząc w Krybusie i jego wspólnikach 
konkurentów, ze szczegółami opowiadały o stosowanej 
przez nich przemocy i wymuszeniach. Jako że sutener  
z konkurencją wojował publicznie – krążące po Wielkiej 
i Pańskiej prostytutki „kontrolne” (z książeczkami kon-
trolnymi i numerami) obrażał, bił i straszył groźbami na 
ulicy – dość szybko udało się przed sądem udowodnić, 
że jest to człowiek okrutny i niebezpieczny. 

Mechanizm działania sieci domów publicznych był 
prosty i stosowany wówczas powszechnie. Lokale wynaj-
mowane były przez podstawione osoby, a prostytutkami 
opiekowały się zaufane kobiety, które zajmowały się przy-

gotowywaniem posiłków i przyjmowaniem pieniędzy. 
Krybus osobiście lub przez umyślnego zbierał co tydzień 
zgromadzony utarg, a niesubordynowane dziewczęta przy-
woływał do porządku – biciem, groźbami, gwałtem. Wy-
rok ogłoszono w styczniu 1932 r. Oczyszczony z zarzu-
tów Kaduk wyszedł na wolność. Co interesujące, pół roku 
później zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Krybus 
trafił zaś do więzienia na cztery długie lata. Przypusz-
czalnie tak wysoki wyrok był nie tyle skutkiem ostat-
niej działalności przestępczej, co przede wszystkim karą 
za wieloletnie stręczycielstwo.

W więzieniu w Sieradzu, gdzie odbywał wyrok, zacho-
wywał się nienagannie. naczelnik więzienia poparł proś-
bę o warunkowe zwolnienie, Krybus wyszedł więc już 
w grudniu 1934 r. W międzyczasie owdowiał. Zamieszkał 
przy ul. Miłej 46, z czasem wrócił na Pańską i zamieszkał 
w kamienicy pod numerem 46, by w końcu na stałe osiąść 
przy ul. Miłej 38. Związał się jednocześnie z Dwojrą Tenen-
baum, byłą już wówczas prostytutką „kontrolną” nr 3525.

Pół roku po wyjściu z więzienia, w połowie 1935 r., 
do Urzędu Śledczego trafił anonim, z którego można 
się było dowiedzieć, że Krybus ponownie objął „opieką” 
domy publiczne przy ulicach: Grzybowskiej 41a, Sien-
nej 75 i Miłej 38. Sutenera zatrzymano w lutym 1936 r.  
w lokalu przy Siennej. Zastraszone prostytutki solidarnie 
milczały. Jeden z policjantów tłumaczył to bezwzględ-
nością Krybusa. Śledczym VI brygady UŚ nie udało się 
udowodnić przestępstwa. Kolejny anonim trafił na biur-
ko walczących ze stręczycielstwem funkcjonariuszek Po-
licji Kobiecej w marcu 1937 r. Autor donosu nazywał 
Krybusa „królem warszawskich alfonsów”, ponownie 
wymieniał znane nam już adresy, a przy okazji dodawał 
informacje o kolejnych przy ulicach: Pańskiej 11 i 46, 
Elektoralnej 37, Leszno 25 oraz Krochmalnej 57. Wska-
zywał również z imienia i nazwiska wszystkie osoby, na 
które wynajmowane były mieszkania. Informator dys-
ponował imponującym zasobem wiedzy, co może suge-
rować, że autorem donosu był członek konkurencyjnej 
spółki sutenerskiej. Dzielnica żydowska była w owym 
czasie miejscem wyjątkowo intensywnej walki o wpły-
wy między zwalczającymi się mafiami sutenerskimi. Pod 
koniec grudnia 1937 r. Krybus i Dwojra przenieśli się do 
eleganckiego – zdaniem prowadzącej dochodzenie po-
sterunkowej Jadwigi Głodkowskiej – dwupokojowego 
(prasa podawała, że były to cztery pokoje) mieszkania 
przy ul. Złotej 52. Warto dodać, że Głodkowska nazy-
wała Krybusa „prezesem sutenerów”! Zdaniem funkcjo-
nariuszki domy schadzek działały też przy ulicach: Sien-
nej 75, Waliców 14 oraz Grzybowskiej 41a. 

Rok 1938 rozpoczął się dla bohatera tego artykułu fa-
talnie. Już pod koniec 1937 r. gotowy był wniosek Ko-
misarza rządu na m.st. Warszawę, w którym zwracał 
się on do ministra spraw wewnętrznych o umieszczenie 
Krybusa – jako wyjątkowo niebezpiecznego przestępcy –  

Przy ul. Siennej 75 wznoszą się dziś nowoczesne biurowce, w czasach Jankiela Krybusa 
w kamienicy pod tym adresem, obecnie nieistniejącej, miał się znajdować lupanar
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w tzw. Miejscu Odosobnienia w Berezie Kartuskiej.  
W opinii pisał o Krybusie: „Znany wśród prostytutek  
i alfonsów w północnej dzielnicy miasta jako «król al-
fonsów», przejawia aktywność swej działalności prze-
stępczej, jest arbitrem w różnych dintojrach między 
prostytutkami i sutenerami. Jest w stałym kontakcie  
z właścicielami potajemnych domów schadzek. […] obec-
nie jest sutenerem lupanaru przy ul. Grzybowskiej 56 […] 
i przy ul. Bielańskiej 9”. Ministerstwo wniosek poparło 
i w styczniu 1938 r. w doborowym towarzystwie, m.in. 
kilku warszawskich szulerów, kasiarzy i oszustów, sute-
ner przewieziony został do Berezy. 

W Miejscu Odosobnienia Krybus przebywał rok. 
Powrócił do Warszawy 21 stycznia 1939 r. Podczas je-
go nieobecności „opiekę” nad niektórymi z działających 
domów schadzek przejęła Dwojra. Pod koniec listopa-
da 1938 r. do UŚ wpłynął kolejny anonim skierowany 
do „Szanownej Pani Aspirantki VI brygady”, w którym 
autor „miał zaszczyt poinformować panią, co dzieje się 
w świecie sutenerskim”. Wśród wielu cennych informacji 
w anonimie znalazły się również te, które dotyczyły Kry-
busa, a właściwie tego, co działo się z „interesem” podczas 
jego nieobecności. Autor donosu ironizował [zachowano 
oryginalną pisownię – red.]: „Jak panią jest wiadome, to 
król sutenerów Krybus Jankiel został osadzony w Bere-
zie, to jusz ma odznaczać, że został on zlykwidowany, 
nie, kochana pani Komisarzu, jego dwa Lupanary [mowa 
o lokalach przy ul. Grzybowskiej 41a i ul. Siennej 75 – 
M.r.] są czynne i przez te 9 miesięcy, co on siedzi, to ta 
jego kochanka, ona się nazywa Dora, uzbierała 35 ty-
sięcy złotych, a oprócz tego Krybus kupił sobie willę za 
25 tysięcy złotych, a na willę pożycził 8 tysięcy złotych, 
bo brakowało mu, to ta kochanka Dora przez ten czas, 
co on jest w Berezie, spłaciła 4500 złotych, bo ona pła-
ci 500 złotych miesięcznie raty, owszem kochana pani 
Aspirantka, mogła by policja zlikwidować Krybusa Jan-
kla, gdyby skasowali jego dwa Lupanary […], a czas naj-
wyższy zlikwidować ich”. 

rzeczywiście dom schadzek przy ul. Grzybowskiej 41a 
nadal funkcjonował, przy czym z racji zapieczętowania 
lokalu pod numerem 3 prostytutki zmuszone były prze-
nieść się do lokalu pod numerem 2. nie przerwał swojej 
działalności także lupanar przy ul. Siennej 75. W rapor-
tach policyjnych z 1938 r. czytamy, że średni dzien-
ny dochód z każdego z nich wynosił od 60 do 100 zł. 
Dawało to przeciętny miesięczny dochód w wysokości 
około 3 tys. zł, który należy pomnożyć przez dwa. By 
uzmysłowić sobie skalę osiąganych zysków, z których 
znaczna część trafiała do kieszeni zastępującej Krybusa 
Dwojry Tenenbaum, warto pamiętać, że przeciętne za-
robki stołecznego robotnika wynosiły wówczas ok. 80 zł 
miesięcznie! naturalnie sutenerzy część wpływów prze-
znaczali na wysokie łapówki dla policjantów i dozorców 
(dozorca z Grzybowskiej miał otrzymywać 50 zł mie-
sięcznie), pensje kucharek – opiekunek lokali, opłaty za 

wynajem (przy Grzybowskiej było to 750 zł miesięcz-
nie), a część (z reguły 1/3) dziennego utargu pozostawa-
ła w rękach „pracujących” tam kobiet. Przed powrotem 
Krybusa obydwa lokale zostały zapieczętowane. Przesłu-
chiwana Dwojra przyznała, że Krybus jest jej mężem. 
W czasie jego pobytu w Berezie utrzymywać się miała  
z handlu skórami i z wynajmu willi w Falenicy w okresie 
letnim. Zeznała również, że pieniądze na willę – w su-
mie 12 tys. zł – uzbierała w czasach, kiedy sama trudniła 
się nierządem. Złożone przez sutenerkę wyjaśnienia nie 
przekonały śledczych i Dwojra w lutym trafiła do wię-
zienia przy Dzielnej. Krybus – jako słomiany wdowiec – 
ponownie zamieszkał przy ul. Miłej 46.

W ostatnim roku drugiej Rzeczypospolitej próż-
no szukać w stołecznej prasie informacji o „królu” 
miejscowych sutenerów. W dokumentach policyjnych 
odnajdujemy wzmianki o nie do końca wyjaśnionym 
sporze dotyczącym pozostającej pod opieką Krybusa  
i Dwojry dziewczynki o imieniu Łaja – córki małżeń-
stwa Gałeckich, którzy w połowie lat 30. wyprowadzili 
się do Argentyny, rzekomo pozostawiając dziecko pod 
opieką Krybusa. Sutener i jego partnerka wbrew żąda-
niom rodziców nie chcieli odesłać Łai do Ameryki, a sam 
Krybus twierdził uparcie, że to jego córka. Jaki był finał 
tej sprawy, nie udało mi się ustalić. 

Wrzesień 1939 r. zastał Krybusa i Tenenbaum  
w Warszawie. Dwojra prawdopodobnie nadal przebywała  
w więzieniu. W maju 1940 r. została skazana na dwa lata 
więzienia oraz 300 zł grzywny. Wyrok najprawdopodob-
niej dotyczył jeszcze jej działalności z lat 1938-1939 (ak-
ta dochodzeniowe sprawy sporządzone zostały w 1939). 
Zakończenia wyroku chyba nie doczekała. Jankiel na 
pewno żył jeszcze w połowie 1941 r. – 17 czerwca został 
skazany przez warszawski Sąd Okręgowy za „bezprawną 
zmianę stanu cywilnego”. Wymierzono mu karę dwóch 
tygodni aresztu, którą na mocy amnestii jeszcze ze stycz-
nia 1936 r. mu darowano. nadal miał mieszkać przy uli-
cy Miłej i pracować jako szewc. To ostatnia informacja, 
jaką o Jankielu Krybusie udało mi się znaleźć. 

Czy bohater naszej opowieści rzeczywiście zasłużył 
sobie na miano „króla” warszawskich sutenerów? Jego 
pozycja wśród stołecznych stręczycieli była z pewnością 
dość silna – szczególnie na przełomie lat 20. i 30. – choć 
prasa na pewno przesadzała, mnożąc dla większego efek-
tu liczbę lupanarów, którymi miał zarządzać Krybus. 
Takich jak on było w ówczesnej Warszawie co najmniej 
pół tysiąca. Tyloma też interesowały się funkcjonariusz-
ki VI brygady UŚ, które w swoich raportach i wynikach 
dochodzeń to jednak właśnie Krybusa często tytułowały 
„królem”.

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

przestępczości i więziennictwa
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Sto	lat
Mowa z Grochowa

Przemysław Śmiech

Siedzieliśmy sobie którejś niedzieli z pa-
nem Benkiem, mojem sąsiadem rodzo-
nem, w Skaryszaku na ławeczce. naobko-
ło było łono natury i przyrodoznawstwo: 
ptaszki darły dzióbki, wywiórki skikali 
po drzewostanie, dzięcioły przydzwania-
li w kore w celach budowlanych, no – sie-
lanka i słodkie życie.

I tak sobie siedzimy, pociągamy ćwiar-
teczkie, gdyż panowały trudne warunki 
atmosferyczne, czyli dosyć gwiździło, 
i kogóż zobaczyliśmy zdumionem zwro-
kiem? naszego sąsiada z góry, pana Am-
brożego Keksa! Pan Ambroży drałował 
po alejkach w stroju sportowem: seledy-
nowy dres z wypustkamy w kolorze li-
laróż, czapka z daszkiem z napisem Na-
przód Jutrzenko! oraz aliganckie prima 
sort pepegi, doskonały wyrób czechosło-
wackiego przemysłu gumowego. Zatrzy-
mał się przy nas, ciężko oddychając.
– Szaconek!
– Szaconek, panie Ambroży! A co pan tu 
za paraolimpiade uskuteczniasz? – zapy-
tał pan Benek.
– no, no, no, tylko bez takich, bo może 
być nieprzyjemność! – oburzył się pan 
Ambroży.
– Pan się tak nie gorącuje, panie Ambro-
ży, tylko spokojnie pan nam tu wyszcze-
gólni, z powodu dlaczego bierzesz się pan 
za rogi z kulturą fizyczną? nowe facetkie 
se pan przygruchałeś czy jak?
– Żadna facetka. Oćwiczam się z powo-
du lubileuszu.
– Jakiego?
– no nie bądź pan jeden z drugiem 
amnezja umysłowa! Mass mendia trąbią 
o tem na cały legurator, a te stare osły nic 
nie kapują!
– Już się pan tak nad nami nie rozczu-
laj, tylko informuj, co, jak, kiedy i za 
ile – zaznaczyłem.
– Sto lat temu nasza ukochana ojczy-
zna podniosła się z kolan, zerwała kaj-
danki i pogoniła złodziejów, w korone 
drapanych!
– Mianowicie?
– Mianowicie cesarza z Wiednia.
– Skończ y ło  s ię  austr ia ck ie 
gadanie... – wtrąciłem.

– Krakusy troszkie mantykowali...  – do-
dał pan Benek.
– Możliwość. Za to poznaniaki pogoni-
li kota szkopom w nóżkie kopanym. Do 
tego car Mikołaj dał się wysiudać z posa-
dy i fertig! niech żyje Polska! – zawołał 
pan Ambroży.
– niech żyje! – zawołaliśmy z panem 
Benkiem.
– I otóż oraz dlatego właśnie postanowi-
łem uczcić ten lubileusz i na te okolicz-
ność też dożyć do setki – oznajmił z du-
mą pan Ambroży.
– A nie boisz się pan, że jak tak będziesz 
latał, to pulpetacji serca pan dostaniesz? 
Giczoły już nie te, nie niosą już wszak jak 
ta gazela z puszczy Sahary. Żebyś nam 
pan na ten lubileusz nie wykorkował! – 
powiedział pan Benek.
– no. I jeszcze przez te płotki pan ski-
kasz, achrobate pan strugasz, jeszcze pan 
sobie, nie daj Bóg, imponderabilia uszko-
dzisz! – dodałem.
– Jeden doktór tak mi doradził. Sport to 
zdrowie! ruszasz się pan, wszystkie ukła-
dy pracują na wysokie ce i szafa gra!
– Co pan barłożysz, panie Ambroży! – 
wyszed z nerw pan Benek. – Ledwo pan 
się ruszasz! Kostusia już szczerzy kły na 
pana! Już osełką śmiga po kosie, żeby 
pańska sianowna siwa głowa poturlała 
się po tretuarze! nie słuchaj pan tego 
konowała!
– Panie Benku, nie bądź pan fiksat 
z Tworek! Wszak nawet małoletni pętak 
zdaje sobie sprawozdanie, że w zdrowem 
ciele zdrowy duch! Jak polatam sobie po 
dowolnem powietrzu, poddycham ca-
łymi piersiami, to w taki sposób wiosne 
w duszy notorycznie posiadam! A sza-
nowni panowie co?
– no co?
– Bebech wam wisi. Wory pod oczami 
wiszą. Wszystko wam wisi.
– Dobra, dobra, panie Ambroży, nie 
bądź pan taki przytomny! – zawołałem.
– Co w takim razie panowie radzą? – za-
pytał pan Ambroży.
– Wypoczynek – odpowiedziałem.
– Tak jest! Wypoczynku nigdy za wie-
le! – dodał pan Benek.

– Ale jak się uprawia kulture fizyczne, 
zdrowie się posiada i nic nie boli! – po-
wiedział pan Ambroży.
– Mi nic nie boli. A panu, panie 
Benku? – zapytałem.
– Ależ skąd! A pana, panie Ambroży? 
Jak tam giczoły?
– Ciut dokuczają...
– Serce jeszcze wali?
– Wali...
– Kolka męczy? 
– Męczy, a jakże.
– A poza tem po co panu do tej setki do-
jeżdżać na sportowo?
– Wszyscy naobkoło będą się zazdrasz-
czać, zwłaszcza apropos obrządku mał-
żeńskiego – powiedział pan Ambroży.
– Aha, już ide widzieć, jak facetki lecą do 
stulatka – stwierdził pan Benek.
– Jak muchi do miodu – dodałem.
– Ale za to będę zawsze wszystko pamię-
tać, skleroza mie nie ruszy! – krzyknął 
pan Ambroży.
– A co panu skleroza przeszkadza? 
Czasem lepiej zapomnieć i szlus. Panie 
Ambroży, co by to było, jakby wszyscy 
wszystko pamiętali? – zapytałem.
– no co?
– Koniec świata! – odpowiedział pan 
Benek.
– Ale niektórzy pamiętają – bronił się 
jeszcze pan Ambroży.
– rzecz wiadoma. Moja żoneczka na 
przykład. Wszystko pamięta.
– I co? Przeszkadza jej to?
– Jej nie. Ale mi owszem.

Zamyśliliśmy się chwilunie. Poczem 
pan Benek zagaił:
– Panie Ambroży, skoro jeżeli pan tak 
biegasz, może byś pan skoczył po ćwiar-
teczkie? Lub dwie?
– A po co?
– Wypijemy! Za sport!
– Za zdrowie!
– Za piękne panie!
– I za niepodległą!
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Maria Terlecka

Ćwiczenia jogi zalecają lekarze, stosują je rehabilitanci 
i spece od zdrowego stylu życia. Joga ma dobroczyn-

ny wpływ na człowieka i jest panaceum na wszystko. Do-
bra dla ciała i duszy. I modna. nie ma w Warszawie ulicy, 
przy której nie byłoby choć jednej szkoły hatha-jogi. Jogę 
ćwiczy się grupowo na Polu Mokotowskim, na skwerkach, 
placykach, w parkach, nad Wisłą… no, może nie o tej porze 
roku – teraz, w listopadzie, raczej w salach. Joga to filozo-
fia, ale w naszym europejskim wydaniu to po prostu dbanie 
o sprawność fizyczną, leczenie konkretnych dolegliwości, 
nauka prawidłowego oddychania. A oddech to życie!

Prekursorką w propagowaniu hatha-jogi w Warszawie, 
a może nawet w Polsce, była w latach 60. ubiegłego wieku 
Malina Michalska. nikomu uprawianie jogi się wtedy nie 
śniło, naród miał co innego na głowie niż stawanie na niej. 
W Stanach Zjed-
noczonych wraz 
z modą na filozofię 
wschodu już pro-
pagowano zdrowy 
styl życia.

nie pamiętam, 
czy najpierw usły-
szałam o Malinie 
Michalskiej, a po-
tem zapisałam się 
do Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko- 
-Indyjskiej, czy na 
odwrót. TPPI mie-
ściło się przy ulicy 
Wierzbowej – na-
dal ma tam swoją 
siedzibę. Lokal to 
nieduży i miejsca 
do ćwiczeń było mało, więc odbywały się w foyer Teatru 
Klasycznego (obecnie Studio). Aktorzy byli na warunkach 
preferencyjnych, inni płacili za kurs. Z kocykiem pod pa-
chą pilnie uczęszczałam na zajęcia. Uczyłam się pranaja-
my, czyli prawidłowego oddechu, asan – pozycji, sawasa-
ny – relaksu. Hatha-joga urzekała innym podejściem do 
fizyczności, zdrowia. Człowiek odkrywał własne ciało, je-
go możliwości. Malina Michalska była kobietą gumą, mó-
wiła nam, że nie są ważne dokładnie wykonane ćwiczenia, 
ale kierunek ruchu. Wykonywaliśmy więc asany na miarę 
swoich możliwości.

Malina Michalska była tancerką. Zainteresowała się 
gimnastyką zdrowotną, kiedy odkryto u niej schorzenia 
kostne, które dla tancerki były zabójcze. W latach 50. za-
łożyła studio gimnastyki tanecznej, pomagające w utrzy-
maniu zdrowia. Gdy zainteresowała się hatha-jogą, wpro-
wadziła ją na kursach. Jej szkołę odwiedziła w 1966 r. 
założycielka Bihar School of Yoga z Indii – pani Ma Yoga-
shakti – i „namaściła” Michalską na prawdziwą joginkę, za-
kwalifikowała jej studio do International Yoga Fellowship 

Movement, czyli 
do Międzynaro-
dowego Stowa-
rzyszenia ruchu 
Jogi. W lokalu 
TPPI ambasa-
dor Indii dr n.V. 
rajkumar wrę-
czył jej dyplom 
upowa żniający 
do prowadzenia 
szkół hatha-jogi 
z ramienia Bihar 
School of Yoga.

Moja przygo-
da z jogą długo nie trwała, już nie pamiętam, dlaczego 
przestałam chodzić na zajęcia, ale do dziś pamiętam na-
uki prowadzącej. Kiedy mi coś dolega, najpierw szukam 
ratunku w jodze.

Malina Michalska już na przełomie lat 50. i 60. propa-
gowała wegetarianizm lub choćby ograniczenie spożycia 
mięsa. Była wegetarianką, co w tamtym czasie uważano 
za dziwactwo. Teraz nie ma restauracji, w której nie by-
łoby dań vege, a i knajp z samymi roślinnymi potrawami 
jest w Warszawie mnóstwo. A może by tak któraś ze szkół 
jogi przyjęła imię Maliny Michalskiej, pionierki tej formy 
aktywności fizycznej i duchowej w Polsce?

Rys. M. Terlecka
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Wspomnienia	
wczesnogrudniowe

Pierwsza połowa grudnia była dla mnie zawsze wyjąt-
kowo stresująca. Jako osobnik usiłujący zwalczyć w so-

bie przyrodzoną tendencję do zostawiania wszystkiego na 
ostatnią chwilę, a jednocześnie patologicznie obowiązko-
wy, już pod koniec listopada usiłowałem wymyślić i nabyć 
przedmioty, które będą mogły potem spełnić funkcję pre-
zentów świątecznych. nie musiałem tego robić sam, mo-
ja żona była w tym znacznie lepsza, ale problem spędzał 
sen z powiek już choćby z powodu trudności wymyślenia, 
co kupić jej. Z kolei jako odpowiedzialna głowa rodziny 
zarabiająca na utrzymanie – początkowo głównie przy po-
mocy żartów rysunkowych dla prasy – już od połowy listo-
pada skrzętnie notowałem wszystkie pomysły na rysunki, 
w których występowałby no-
wy rok, Święty Mikołaj, cho-
inka, prezenty lub renifer. 

Ponieważ odbywało się 
to z bolesną regularnością,  
co 12 miesięcy, pomysły wyczer-
pały się dość szybko, no bo ile 
krawatów można dać ojcu pod 
choinkę i ile dowcipów z Mi-
kołajem można w życiu wymy-
ślić? Szczególnie rysunki były 
stresogenne, bo jako dość wzię-
ty w latach 50. i 60. zaopatrzy-
ciel prasy w żarty rysunkowe 
wiedziałem, że koniec grudnia 
to mój czas żniw. Każda gazeta 
codzienna, tygodnik, miesięcz-
nik, musiał odfajkować święta i nowy rok przy pomocy 
kilkunastu okolicznościowych żartów. Taki był zwyczaj. 
Zapotrzebowanie było więc ogromne, w grudniu rysowało 
się (i sprzedawało) prawie tyle samo, ile we wszystkich po-
zostałych miesiącach w sumie. Aby zaspokoić popyt, musia-
łem zwalczyć wzrastający niedobór pomysłów i na początku 
lat 60. zdecydowałem się na zaangażowanie podwykonaw-
cy. Zwróciłem się do Bogumiła Kobieli, wtedy już kolegi  
z teatru i telewizji, z prośbą o pomysły.

Pamiętam dokładnie kwotę, którą postanowiłem zachę-
cić Bobka – tak powszechnie zdrabniano jego imię – do 
świadczenia usług. Otóż za każdy wykorzystany pomysł ofe-
rowałem 50 zł. To nie była zupełnie drobna kwota, Bobek 
zarabiał wówczas za spektakl w teatrze Wagabunda 500 zł 

brutto (nie było wtedy jeszcze tajemnicy zarobków!), ja – 
350 zł, bo miałem oczywiście niższą kategorię. Ale za jeden 
rysunek w „Szpilkach” płacili 250 zł, więc stać mnie było 
na godziwe opłacenie pomysłodawcy. Przy oklepanych co-
rocznych tematach pewnie płaciłbym nawet więcej, gdyby 
się podwykonawca potargował, ostatecznie bez pomysłu 
nie byłoby honorarium za rysunek, a pięćset osiemdziesią-
ty ósmy żart z udziałem św. Mikołaja mnie już do głowy 

nie chciał przyjść za żadne skarby. 
Bobek potraktował propozycję 
poważnie, szczególnie że ja by-
łem pracodawcą solidnym, płacą-
cym chętnie i natychmiast. Wal-
cząc o dobrobyt rodziny, często 
(a w pierwszej połowie grudnia 
zawsze) rysowałem w teatrze, sie-
dząc w garderobie. Czasu na ryso-
wanie miałem dużo – jako nowi-
cjusz nie spędzałem na scenie tyle 
czasu co gwiazdy programu (Ko-
terbska, Wysocka, Michnikowski, 
Czechowicz czy właśnie Kobiela). 
Potem się trochę rozwinąłem jako 
wykonawca i musiałem rysować  
w domu. 

I tu zręcznie wrócę do tematu prezentów. Otóż właśnie 
zebrałem swoje teksty kabaretowe – od Wagabundy, po-
przez radiową Sześćdziesiątkę, aż do dziś, monologi głów-
nie, a także ilustracje do nich pasujące – i wydałem (to zna-
czy Wielka Litera wydała) w zbiorku pod tytułem Chamo 
sapiens. Zbiorek jest obfity, również jeśli chodzi o ilustracje, 
wydawnictwo nie żałowało na farby, dużo jest w kolorze, 
więc nawet jak komuś nie chce się za dużo czytać, to ma 
dużo do oglądania i nawet twardą okładkę. To sprawia – 
taaak, odważnie się zareklamuję – że ta książka może li-
kwidować stres podchoinkowy, jest idealnym prezentem 
gwiazdkowym. Dla każdego. no, może poza szczególnie 
zaangażowanymi uczuciowo zwolennikami Partii rządzą-
cej. Całej reszcie serdecznie polecam.

Rys. J. Fedorowicz
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Zwierzę w mieście

Okres przedświąteczny to czas zakupów, w tym gorącz-
kowej gonitwy za prezentami. Często wśród komplet-

nie nietrafionych podarków zdarzają się żywe „rzeczy” – 
ptaki, chomiki, miniaturowe króliki, żółwie, psy i koty. 
Większość z nich ma krótki i smutny żywot. niektóre tra-
fiają szybko na śmietnik (wystawiane w klatce na grudnio-
wy mróz), inne są wypuszczane wiosną i latem „na wolność”, 
czyli wynoszone do parku, albo podrzucane w najbliższym 
zoo. To sezonowa klęska żywiołowa. nikogo już nie dziwią 
psy i koty wyrzucane z jadącego auta lub wiązane do drzewa 
w najbliższym lesie. Wyrzutki i podrzutki wszelkiej maści, 
gatunków i rozmiarów, gdyby tylko umiały mówić, mogły-
by dostarczyć mnóstwa historii na sequel pełnometrażowe-
go Toy Story. Głównie jego dramatyczną część – o tułaczce  
i poniewierce.

Królik, który przetrwał w mało naturalnym „biotopie”, 
jakim jest nasyp kolejowy, ma już nowego właściciela. Po-
mogli dobrzy ludzie, ale i przydomek Pendolino, który 
przemówił do wyobraźni nowej rodzinie małego dziel-
nego zajęczaka. Wielkie szczęście miał chomik, którego 
wypatrzył przy żoliborskim śmietniku kolekcjoner ta-
kich „wyrzutków”. Poprzedni nabytek pojawił się w domu  
w identyczny sposób, dlatego rodzina z uwagą patrzy na 
ręce gospodarza za każdym razem, kiedy ten wraca z wie-
czornego papierosa. 

Widoczne na zdjęciu poniżej szczenię ma już rok, przy-
szło na świat jako najmniejsze, bo ostatnie – siódme. Ta sió-
demka okazała się wyjątkowo szczęśliwa. Wszystkie psiaki 
mają domy, chociaż ich matka, niespełna dwuletnia suka, 
kilkanaście dni przed porodem trafiła na ulicę. Jej później-

szy los stanowi wyjątek po-
twierdzający regułę okrucień-
stwa i bezmyślności. Blizna 
po sterylizacji jest praktycznie 
niewidoczna, rany psiej psy-
chiki znacznie dłużej się goją.  
W głębokim śnie wracają 
tamte wspomnienia. Drży 
wtedy z przerażenia i długo 
po przebudzeniu trzeba ją 
głaskać i zapewniać, że to był 
tylko koszmarny sen.

Schroniska dla zwierząt stosują pod koniec roku żela-
zną regułę otwartych i zamkniętych drzwi. Otwartych 
dla zagubionych i zabłąkanych, wyrzucanych zwierząt,  
a zamkniętych dla ludzi, którzy chcieliby przed świętami 
przygarnąć lub ofiarować pod choinkę „słodkiego szcze-
niaczka” lub „małego kotka”. Wieloletnia praktyka do-
wodzi, że wszelkie sezonowe porywy serca źle się kończą 
dla czworonożnych adopciaków. Czternastoletni Dropsik 
spędził 12 lat w schronisku. Osoba, która go przygarnęła, 
stwierdziła po miesiącu, że codzienne spacery stanowczo 
zbyt mocno kolidują z jej nawykami i planem zajęć. Pies 
miał wrócić do klatki z najgorszych snów. Jednak znala-
zła się rodzina, która jednogłośnie zawiesiła swój kate-
goryczny zakaz adopcji. Drops ma stałe miejsce zarówno  
w sporym stadzie dwu- i czworonogów, jak i przy komin-
ku. Pokrzywione łapy i kręgosłup jakby się prostują –  
ze spaceru na spacer. Siwizna na pysku nie znika, lecz  
w zmętniałych starych ślepiach pojawiła się maleńka,  
acz wyraźna gwiazdka.

Nie	kupuj,	
ADOPTUJ!
Arkadiusz	Szaraniec

My w redakcji nie kupujemy  
naszych podopiecznych, 
przygarniamy bezdomne.
Od góry: Niunia i Lolek –  
które znalazły dom u Ewy  
Kielak-Ciemniewskiej,  
Rysiek – jeden z dwóch kotów 
przygarniętych przez 
Jarosława Zielińskiego,  
oraz Iwan – trzy tygodnie temu 
jeszcze pensjonariusz z numerem 
1091 schroniska Na Paluchu,  
teraz mieszka u sekretarz redakcji 
Katarzyny Komar-Michalczyk
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Niepiękna		
Puławska

Warszawa na starej fotografii

Jarosław	Zieliński

Ulica Puławska, l. 1916-1918, na zdjęciu 
wykonanym przez Ericha Wunderlicha

rzadko w popularnych, a do te-
go rocznicowych publikacjach 
poświęconych Warszawie znaj-

dujemy archiwalne fotografie, które do-
tychczas nie były znane na rynku wy-
dawniczym. Ten rzadki walor cechuje 
opracowanie Odzyskana stołeczność – 
Warszawa 1915-1918, towarzyszące 
wystawie czasowej w Muzeum Warsza-
wy. Zasługą redaktorek – Barbary Hen-
sel-Moszczyńskiej i Anny Topolskiej – 
jest udostępnienie czytelnikowi m.in. 
zestawu zdjęć z lat 1916-1918 autor- 
stwa Ericha Wunderlicha, niemieckiego 
badacza znanego dotychczas varsavia-
nistom właściwie tylko jako dokumen-
talisty warszawskiej Pragi. Przedmio-
tem zainteresowania naukowca były 
jednak ogólnie peryferie miasta i ich 
„egzotyczni” mieszkańcy, traktowani 
przez niemców z pozycji kulturowej 
wyższości i z emocjonalnym zaanga-
żowaniem, które można porównać do 
badania drobnoustrojów pod mikro-
skopem. Dziś jednak to właśnie krajo-
braz przedmieść, które wtedy urosły do 
rangi nowych dzielnic Warszawy, ów-
cześnie zazwyczaj ignorowany przez ro-
dzimych dokumentalistów, budzi naj-
większe zainteresowanie historyków 
miasta. Oto przykład. 

Perspektywiczne ujęcie fragmen-
tu ulicy nowoaleksandryjskiej, która 
w 1918 r. miała się stać Puławską, zo-
stało w publikacji błędnie umiejsco-
wione na odcinku między rakowiecką 

a Grodzką, czyli obecną ulicą Mada-
lińskiego. Tymczasem Wunderlich 
wyprawił się ze swą fotokamerą znacz-
nie dalej na południe – rozłożył sta-
tyw przy narożniku ulicy Belgijskiej 
i zwrócił obiektyw w kierunku Wiktor-
skiej. Okoliczne tereny Mokotowa, do 
1916 r. podmiejskie, już od ostatnich lat 
XIX w. były poddawane intensywnej 
parcelacji dóbr ziemskich Szustrów, co 
zaowocowało powstaniem grupy nieźle 
zurbanizowanych przedmieść, na czele 
z miasteczkiem Mokotów, założonym 
w 1898 r. przez Georga von narbuta. 
Znacznie słabiej jest rozpoznana histo-
ria innych osad i kolonii wydzielonych 
z rzeczonej posiadłości. na szczęście dla 
nas nie ziścił się plan parcelacji i zabu-
dowy parku pałacowego Szustrów, dla 
którego właściciele sporządzili w 1912 r. 
projekt z siecią ulic. Grunty te, zwane 
Kolonią Mokotów BC, sięgały właśnie 
po ulicę Belgijską, wytyczoną krótko 
przed 1895 r. Tereny widoczne po le-
wej stronie kadru należały już do innej 
dziedziny, zaksięgowanej hipotecznie 
jako Kolonia Mokotów 8 i 9, natomiast 
przeciwna strona tego odcinka ulicy 
była przypisana do Kolonii Wiktoro-
wo. U schyłku pierwszej wojny świato-
wej obie te posiadłości były już od lat 
zbiorowiskiem posesji należących do 
różnych właścicieli. Zadziwia intensyw-
ność zabudowy i jednocześnie mizerna 
jej jakość oraz znaczne zróżnicowanie. 
Za domami frontowymi kryły się licz-

ne oficyny oraz zabudowania gospodar-
cze. Elewacje utylitarnych, nieskanali-
zowanych czynszówek nie miały nawet 
gipsowego wystroju i wyglądem przy-
pominały domy stawiane w Warszawie 
dobre ćwierć wieku wcześniej, a przecież 
na zaledwie dwupiętrowej kamienicy 
nr 56 po prawej stronie ulicy pod inicja-
łami A.Ł. widzimy datę 1914. Z 1911 r. 
pochodzi bardziej okazała kamienica  
Goethlów (nr 67), widoczna na pierw-
szym planie przy narożniku Belgijskiej. 
Istnieje do dziś – gruntownie prze-
kształcona po spaleniu w 1944 r. – i jest 
jedynym materialnym świadkiem krajo-
brazu utrwalonego w kadrze. nieco głę-
biej są widoczne duże czynszówki pod 
numerami 69 i 71. Przy prawym skraju 
jezdni uchwycono pociąg wąskotoro-
wej Drogi Żelaznej Grójeckiej. Kiedy 
w 1898 r. układano jej tory, mieszkań-
cy nowaleksandryjskiej protestowali, 
obawiając się zakopcenia firanek i ro-
ślin doniczkowych! Za kolejką wyła-
niają się trzy jednopiętrowe domy na 
posesjach nr 58 i nr 60. Trudno uwie-
rzyć, ale i one zostały wzniesione już 
w XX w. Znacznie wyższa kamienica 
nr 62 zamyka pierzeję przy narożniku 
Wiktorskiej. Ulicę pokrywają „kocie 
łby”, a w głębokich rynsztokach wartko 
płyną nieczystości. Słupy telefoniczne 
to znak nowych czasów, podobnie jak 
nieliczne, słabo świecące lampy uliczne, 
od 1909 r. zasilane z małej, prywatnej 
elektrowni przy ulicy Sandomierskiej. 
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