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 rada m.st. warszawy podjęła de-
cyzję o budowie nowych pomników: 
Jana Olszewskiego, gen. zbigniewa 
Ścibora-rylskiego (w parku im. ry-
dza-Śmigłego na Powiślu) oraz kami-
la krzysztofa Baczyńskiego, o którego 
takie upamiętnienie zabiegało od lat 
Towarzystwo Przyjaciół warszawy. 
Powołany przez TPw zespół ds. ini-
cjatywy budowy pomnika k.k. Ba-
czyńskiego w warszawie oraz komitet 
honorowy, któremu przewodniczyła 
Barbara wachowicz, zaproponował 
ustawienie pomnika w pobliżu Mu-
zeum niepodległości.
 Od września miejsca w żłobkach miej-

skich będą bezpłatne. Przy rekrutacji 
dodatkowe punkty otrzymają dzieci 
szczepione. w prywatnych żłobkach 
Miasto ma wykupić 4 tys. miejsc.

 rada warszawy podjęła decyzję 
o zwiększeniu dofinansowania proce-
dur in vitro do 5,6 tys. zł. Jeśli pierwsza 
próba zakończy się niepowodzeniem, 
będzie można skorzystać z dofinanso-
wania jeszcze dwa razy. Program ma 
trwać do 2023 r.

 Dwukondygnacyjny pawilon przy 
ul. Szarej 10, zwany popularnie Syre-
nim Śpiewem – od nazwy klubu dzia-
łającego tam w latach 70. – został po-
nownie wpisany do rejestru zabytków. 
Poprzedni wpis, z 2017 r., został za-
skarżony do MkiDn i uchylony przez 
resort. 

 kolejne warszawskie i mazowiec-
kie obiekty historyczne pod ochroną. 
Do rejestru zabytków zostały wpisa-
ne: kamienica przy ul. krakowskie 
Przedmieście 29 / koziej 4, teren ogro-
du seminaryjnego – dawnego ogrodu 
klasztornego karmelitów – w warsza-
wie przy ul. krakowskie Przedmie-
ście 52/54 oraz willa „Polakiewicz” 
przy ul. 3 Maja 106 w Józefowie.

 Muzeum Farmacji Oddział Muzeum 
warszawy otrzymało nominację do 
nagrody dla europejskiego Muzeum 
roku 2019. To prestiżowe wyróżnie-
nie przyznawane jest przez europejskie 
Forum Muzeów od 1977 r. ideą, która 
przyświeca tej nagrodzie, jest wzmac-
nianie roli muzeów jako instytucji pu-
blicznych oraz docenianie miejsc, któ-
re najlepiej służą swojej publiczności.

Dwukondygnacyjny budynek przy ul. Hrubieszowskiej 9 na woli zostanie 
przekształcony w dom seniora – z myślą o potrzebach powstańców warszaw-

skich. Obiekt powstał w 1923 r., mieściła się w nim pierwsza polska wytwórnia 
łańcuchów rolkowych Stanisława kubiaka.

Burmistrz woli krzysztof Strzałkowski zaprezentował w lutym koncepcję 
architektoniczną adaptacji budynku, opracowaną przez projektantów z biura 
info.-inż.-Media Sp. z o.o. w budynku o użytkowej powierzchni 701 m2 znaj-
dą się m.in.: punkt informacyjny, sala klubowa, duży pokój dzienny, kuchnia, 
jadalnia, zmywalnia i pomieszczenia magazynowe, a na piętrze – pokój spotkań, 
wielofunkcyjna sala do zajęć, sala rehabilitacyjna, gabinet lekarski i porad, pokój 
do odpoczynku, a nawet gabinet fryzjersko-podologiczny. cały obiekt zostanie 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. wokół budynku staną ław-
ki, które w ciepłe dni będą służyć jako miejsce odpoczynku. całość inwestycji 
pochłonie ok. 10 mln zł z miejskiego budżetu, a modernizacja ma się zakończyć 
w 2020 r. na Hrubieszowską przeniesiony wtedy zostanie Dom wsparcia, otwo-
rzony w październiku 2018 r. w parterowym budynku po dawnych warsztatach 
samochodowych przy ul. nowolipie 22. Placówka świadczy dziś powstańcom 
bezpłatne usługi przez pięć dni w tygodniu w godz. 10-18.

Wielki powrót na Elektoralną
Po niemal półtorarocznej przerwie Mazowiecki instytut kultury powrócił do 

swojej siedziby przy ul. elektoralnej 12. w ramach modernizacji w budynku 
powstała wysoka na dwa piętra sala prób muzycznych i teatralnych, dwie duże sale 
warsztatowe z zapleczem technicznym i szatniami, powiększono salę baletową, od-
nowiono bibliotekę, a biura pracowników zostały przeniesione na nieużytkowane 
dotąd poddasze. Uruchomiono ponownie centrum Sztuki Tańca. na elektoralną 
powróciły też cykliczne wydarzenia Mik, jak comiesięczne koncerty Swing clubu, 
koncerty muzyki kameralnej, wieczory teatru tańca, spektakle Teatru Mazowiec-
kiego, wydarzenia literackie i wiele innych propozycji kulturalnych. Trwają przy-
gotowania do kolejnej edycji projektu polsko-czeska wiosna literatury.

Modernizacja i roz-
budowa siedziby Ma-
zowieckiego instytutu 
kultury  kosztowała po-
nad 7 mln zł. inwesty-
cja została zrealizowana 
przy wsparciu fundu-
szy unijnych w ramach 
rPO wM 2014-2020 
oraz z funduszy Samo-
rządu województwa 
Mazowieckiego.

Hrubieszowska 9
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 w ciągu najbliższych czterech lat 
na stołeczne ulice wyjedzie 213 no-
woczesnych niskopodłogowych kli-
matyzowanych tramwajów. Przetarg 
na ich dostawę – za 1 mld 852 mln zł 
netto – wygrała koreańska firma 
Hyundai rotem company. zakup 
będzie sfinansowany z funduszy  
europejskich. Obecnie po mieście jeź-
dzi ok. 530 tramwajów i dwuwagono-
wych składów tramwajowych.

 Przy ulicy wrzesińskiej na Pradze- 
-Północ otwarto nowoczesne przed-
szkole. Ogród na dachu, labirynt na 
placu zabaw, przestrzenie kreatywne 
do gotowania i majsterkowania – to 
wybrane atrakcje czekające na dzie-
ci. Od stycznia do nowego praskiego 
przedszkola chodzi 150 maluchów. 

 komisja regionalnej izby Obra-
chunkowej uchyliła uchwałę rady 
Miasta w sprawie konsultacji społecz-
nych z mieszkańcami w zakresie bu-
dżetu partycypacyjnego – planowane 
na marzec rozpoczęcie Vi edycji bu-
dżetu obywatelskiego będzie musiało 
zostać przesunięte do przyjęcia nowej 
uchwały. 

 znamy wyniki XiX Plebiscytu na 
najlepszych Sportowców warsza-
wy. Tytuł najlepszego Sportowca 
roku trafił po raz szósty do anity 
włodarczyk – mistrzyni rzutu mło-
tem. Drugie miejsce przypadło zo-
fii noceti-klepackiej (windsurfing), 
trzecie – agnieszce kobus-zawoj-
skiej (wioślarstwo). zwyciężczyniom 
gratulujemy.

 Urząd marszałkowski wojewódz-
twa mazowieckiego został wyróżnio-
ny w kategorii Zdrowe województwo 
w drugiej edycji konkursu Zdrowy sa-
morząd organizowanego przez portal 
samorządowy.pl oraz portal i maga-
zyn „rynek zdrowia” za innowacyj-
ny program zwiększania efektywności 
rehabilitacji narządu ruchu u dzieci 
z mózgowym porażeniem przy użyciu 
zrobotyzowanej ortezy.

 Podpisano umowę na budowę siedziby 
Muzeum Sztuki nowoczesnej w war-
szawie. realizacja jednej z najważniej-
szych inwestycji kulturalnych ostatnich 
lat zakończy się w 2022 r. wykonawcą 
będzie warBUD Sa.

Nowy dom kultury na Gocławiu!
na Gocławiu, u zbiegu ulic 

nowaka-Jeziorańskiego 
i Fieldorfa, powstanie centrum 
edukacyjno-kulturalne. Ostat-
niego dnia lutego w Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe pod-
pisana została umowa na wy-
konanie projektu, który przy-
gotowało Biuro 87a architekci 
z Opola (twórcy m.in. koncepcji 
PrOM-u kultury Saska kępa). 
Przetarg na realizację wygra-
ła firma MTM Budownictwo 
z Tarnowa. Prace już się rozpo-

częły. według pierwotnych planów budowa cek miała ruszyć jeszcze w 2018 r., 
na przeszkodzie stanęły jednak problemy z finansowaniem inwestycji. 

wolnostojący trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 7000 m2 mie-
ścić będzie m.in.: klub kultury Gocław – filię centrum Promocji kultury – 
z salą wielofunkcyjną i salą wykładowo-zajęciową z zapleczami socjalnymi i tech-
nicznymi, europejskie centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego wieku 
z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami gospodarczymi oraz bibliotekę pu-
bliczną. w środku obiektu zaplanowano patio, a na części dachu – zazielenienie. 
na zewnątrz budynku będzie ponadto scena letnia z widownią oraz parking dla 
samochodów i rowerów.

koszt inwestycji to blisko 40 mln zł. według planów z atrakcji nowego pra-
wobrzeżnego domu kultury będzie można korzystać już od grudnia 2020 r.

Nad Wisłą
Otwarto kolejny 

wyremontowany 
odcinek bulwarów nad-
wiślańskich – ostat-
ni z trzech w ramach 
zmodernizowanego 
nabrzeża na wysoko-
ści od Tamki do ulicy 
Boleść. wśród atrakcji 
przestrzeni po remon-
cie znalazły się m.in. 
kaskady wodne i fon-
tanny, kraniki wypuszczające orzeźwiającą mgiełkę przy pomniku Syreny, siedzi-
ska z głazów, skatepark i strefa do ćwiczeń plenerowych. 

w maju tego roku minie 10 lat od rozstrzygnięcia konkursu na projekt urzą-
dzenia dwukilometrowego ciągu bulwarów od Powiśla do Podzamcza. kolejne 
odcinki oddawane były do użytku partiami: w 2015 r. otwarto odcinek mię-
dzy ulicą Boleść a mostem Śląsko-Dąbrowskim, w 2017 r. – między karową 
a mostem Świętokrzyskim oraz karową a mostem Śląsko-Dąbrowskim. zmo-
dernizowany ostatnio odcinek między Tamką a Boleść już czeka na użytkow-
ników. Będą oni w tym miejscu mogli też skorzystać z bezpłatnej sieci bez-
przewodowej wi-Fi.
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w pierwszych pięciu latach po 1918 r. w warszawie 
powstawały tylko nieliczne domy mieszkalne, 

zaś działalność regulacyjna ograniczała się do prowadze-
nia prac projektowych, przy nikłych możliwościach reali-
zacji nowych założeń. w rozwoju stolicy panował zastój. 
Jednym z ważniejszych zadań podjętych wówczas przez 
Biuro ds. regulacji i zabudowania Miasta było prze-
kształcenie pionierskiego Szkicu wstępnego planu regula-
cyjnego miasta stołecznego Warszawy z 1916 r. w precyzyj-
ny plan regulacyjny. wymagało to m.in. przygotowania 
szczegółowych planów geodezyjnych dla przyłączonych 
niedawno rozległych przedmieść. nowe opracowanie, bę-
dące pierwszym oficjalnym planem, przedstawiono ra-
dzie Miejskiej do zatwierdzenia, jednakże wprowadzenie 
poprawek i pierwsze inwestycje spowodowały, że rada 
zaakceptowała plan w 1923 r., a Ministerstwo robót Pu-
blicznych dopiero rok później!

Ustawa o rozbudowie miast miała inspirować samorządy 
miejskie do prowadzenia aktywnej polityki urbanistycznej 
i budowlanej. w myśl nowego rozporządzenia planowano 
przekazanie władzom warszawy i innych miast gruntów 
będących własnością Skarbu Państwa – za darmo, pod uli-

Warszawa między wojnami

W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Jak się okazało – tylko na 20 lat. 
Proces odbudowywania kraju zniszczonego przez zaborców i zawieruchę 
pierwszej wojny światowej miał być wkrótce przerwany nową, jeszcze 
straszniejszą wojną. Zmiany Warszawy i jej drogę od prowincjonalnego miasta 
Cesarstwa Rosyjskiego ku nowoczesnej europejskiej stolicy podczas dwóch 
dziesięcioleci między wojnami prezentować będziemy na łamach kolejnych 
numerów STOLICY w 2019 r.

Nowe dzielnice, 
nowe mieszkania, nowe gmachy
Grzegorz Mika 
Pierwsze lata funkcjonowania Warszawy jako stolicy odrodzonego państwa polskiego były 
okresem trudnym: zdominowanym przez kryzys ekonomiczny, wypełnionym działaniami 
w zakresie kształtowania struktur administracyjnych, jak też walką o utrzymanie nowych 
granic. Do miasta napływali nowi mieszkańcy, a kasy miejskie świeciły pustkami

ce i place, parki i skwery, pod budowę szkół i szpitali. wa-
runkiem było istnienie obowiązującego planu regulacji.

na mocy ustawy powołano komitet rozbudowy Mia-
sta – zespół urzędników i projektantów, którzy pod auspi-
cjami magistratu byli odpowiedzialni za realizację polity-
ki budowlanej. Do obowiązków krM należało również 
opiniowanie wniosków o dofinansowanie, organizacja sys-
temu pożyczek i emisji obligacji komunalnych. komitet 
był też upoważniony do sprzedaży gruntów miejskich pod 
budownictwo prywatne, a przede wszystkim spółdzielcze, 
które stanowiło podówczas praktycznie jedyną formę bu-
downictwa masowego, choć dostępnego w zasadzie wy-
łącznie dla etatowych pracowników umysłowych, ofice-
rów czy funkcjonariuszy państwowych.

Ustawa miejska miała realny wpływ na rozbudowę no-
wych dzielnic warszawy przed wielkim kryzysem. Grunty 
wojskowe w północnej części Pola Mokotowskiego oraz te-
reny w obrębie esplanady cytadeli zostały przekazane wła-
dzom miejskim. Biuro ds. regulacji i zabudowania Mia-
sta opracowało plany nowych dzielnic mieszkaniowych na 
Ochocie i Żoliborzu, zatwierdzone w latach 1922-1923. 
nad projektami pracowali m.in. Tadeusz Tołwiński, an-
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na siedem dużych kolonii. kompozycja urbanistyczna 
nawiązywała do akademickich geometrycznych założeń 
przestrzennych. wewnątrz każdej z siedmiu kolonii wy-
tyczono siatkę uliczek i osiedlowych placyków. Przy pla-
cach i głównych ulicach miała powstać pierzejowa, wysoka 
zabudowa, tworząca urbanistyczny parawan dla zabudo-
wy szeregowej i willowej wewnątrz kwartałów. Dla całej 
dzielnicy zaplanowano bardzo wysoki współczynnik tere-
nów parkowych i zieleni przydomowej, z dużymi ogroda-
mi, skwerami oraz parkiem osiedlowym. w porównaniu 
z niedalekim Muranowem czy biedadomami Marymontu 

Schemat podziału dzielnicowego wg nowego Planu ogólnego, 1928 r.
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toni Jawornicki i Józef Jankowski, współpracujący ze sobą 
już od czasu Szkicu wstępnego z 1916 r. 

Prace komitetu toczyły się równolegle z działaniami 
biura regulacji, funkcjonującego już od 1917 r. Jednak do-
piero po 1924 r. prace teoretyczne i projekty zaczęły się 
urzeczywistniać – dzięki poprawie koniunktury gospo-
darczej. rozwój miasta przyspieszył, przede wszystkim po-
przez inwestycje spółdzielni budowlano-mieszkaniowych. 
Spółdzielcy mogli liczyć na tani wykup gruntów od mia-
sta, przydziały parceli, wsparcie korzystnymi kredytami 
bankowymi. Poprzez ustawy i rozporządzenia o rozbudo-
wie miast, prawie budowlanym czy państwowych fundu-
szach budowlanych państwo polskie starało się przenosić 
odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów miesz-
kaniowych na spółdzielnie oraz inwestorów indywidual-
nych. najwięcej inwestycji spółdzielczych w drugiej poło-
wie lat 20. powstało na Żoliborzu i Ochocie, na dawnych 
gruntach wojskowych będących własnością Skarbu Pań-
stwa, którymi mógł dysponować zarząd Miejski. Jako 
przykłady wystarczy wspomnieć zrealizowany projekt 
nowego Żoliborza dookoła cytadeli, fragmenty tzw. Ser-
ka Bielańskiego, projekty dla Ochoty czy kolonie willowe 
na Sadybie. Jedynie Saska kępa budowana była na grun-
tach prywatnych.

Żoliborz powstawał dosłownie „na surowym korze-
niu”, pośród łąk i piasków dawnej esplanady, odseparo-
wany od miasta linią obwodową. Budowa nowej dzielni-
cy odbywała się w oparciu o plany regulacyjne, stworzone 
w 1923 r. przez Tadeusza Tołwińskiego. co ciekawe, już 
dwa lata wcześniej rozpoczęły się budowy pierwszych wil-
lowych kolonii oficerskich i magistrackich. na rozległym 
terenie wytyczono trzy główne aleje i dwa place miejskie, 
które wraz z mniejszymi ulicami tworzyły geometryczną 
gwiaździstą kompozycję koncentrującą się wokół placów 
oraz najważniejszych skrzyżowań, dzielących Żoliborz 
Budowa domów kolonii Żoliborza Dziennikarskiego  
przy ulicach Karpińskiego i Tucholskiej, 1928 r.
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była to niemalże dzielnica wzorcowa, choć bujna zieleń za-
gościła tu na dobre dopiero w kolejnych latach. w sąsiedz-
twie domów willowych bardzo szybko zaczęły powstawać 
również duże bloki wielorodzinne, wznoszone dla coraz 
liczniejszych spółdzielni.

Również projekt nowej Ochoty powstał w oparciu o hi-
storyczne, akademickie wzorce. w sercu dzielnicy, przy 
kościele niepokalanego Poczęcia nMP w parafii św. Jaku-
ba apostoła, wytyczono nowy plac z siecią promieniście 
wytyczonych ulic i alej – osi widokowych skupiających się 
na dominancie – wieży świątyni. Poza nimi założono jesz-
cze dwie ulice: Mochnackiego i Mianowskiego, a dodatko-
wo wyznaczono ortogonalne kwartały budowlane wzdłuż 
Filtrowej i Grójeckiej.

również na Powiślu, Solcu i na północnym Mokoto-
wie w drugiej połowie dekady sprzedawano i przydziela-
no grunty spółdzielniom mieszkaniowym. znaczna licz-
ba nowych domów, które tu realizowano, powstawała 
już w stylu modernistycznym, niezależnie od swej skali. 
na Mokotowie realizowano zarówno domy wolnostojące 
(np. ul. Słoneczna 50 w 1930 r. wg proj. wacława wekera) 
i szeregowe domy jednorodzinne (w l. 1929-1930 kolonia 
Strzecha Urzędnicza przy Madalińskiego i karłowicza 
wg proj. Bohdana Pniewskiego), jak i domy tworzące całe 
fragmenty kwartałów (np. słynne Szare Domy przy Fałata 
i Łowickiej wg proj. Jana Stefanowicza). 

Dekada niepodległości rozpoczęła się w architekturze 
od stylu dworkowego i klasycznego akademizmu, zaś po 
1925 r. odnotować można już fascynację art déco spod 
znaku sztuki Podhala i warsztatów krakowskich. Jed-
nocześnie w 1926 r. założone zostały awangardowa grupa 

Bloki podoficerskie osiedla mieszkaniowego 
Funduszu Kwaterunku Wojskowego 
przy ulicy Kameralnej, 
proj. Czesław Przybylski, 1928 r.

architektów Praesens oraz Stowarzyszenie architektów 
Polskich (SaP). To drugie w celu popularyzacji nowocze-
snego stylu zorganizowało dwie międzynarodowe wystawy 
architektoniczne w zachęcie. Dekada zakończyła się eks-
pansją i rozpowszechnieniem modernizmu, począwszy od 
pojedynczych domów jednorodzinnych i wnętrz, poprzez 
pierwsze kamienice oraz domy spółdzielni stawiających 
na ekonomiczne rozwiązania w nowym stylu, pozbawio-
nym dekoracji. również skala budownictwa ewoluowała. 
Pierwsze kolonie spółdzielcze lub magistrackie powstawa-
ły w gabarytach jednorodzinnych domów willowych. 

niestety, w 1930 r. w pełni rozwinął się kryzys ekono-
miczny w kraju. Spowodowało to dość znaczące ogranicze-
nie liczby budów, jak i samej działalności organizacyjnej 
rozlicznych spółdzielni. Bezrobocie i redukcje dotknęły 
również urzędników i inteligencję, główne grupy społecz-
ne dotychczas tworzące nowe spółdzielnie. 

Akademickie monumentalne założenia urbanistyczne 
projektowane w planie z 1923 r. miały bardzo totali-
styczny charakter. Śmiało i z rozmachem kreślono wiel-
kie aleje i osie kompozycyjne na dawnych przedmieściach. 
Jednocześnie wywoływało to wiele uwag oraz wniosków 
o zmianę zapisów. właściciele prywatnych parceli i fol-
warków nie zawsze chętnie widzieli na swoim terenie wiel-
kie założenia publiczne zamiast działek dla budownictwa 
indywidualnego. Miasto nie miało tu wolnej ręki jak przy 
dawnych gruntach wojskowych. Skutkiem tego w 1926 r. 
powstał nowy plan regulacyjny, integrujący również bu-
dujące się dzielnice, jak Ochota czy Żoliborz.

nowe opracowanie z 1926 r. powstało już w oparciu 
o precyzyjnie analizowane informacje o cenach grun-



9

  nr 3-4/2019

tów, stosunkach własnościowych, planowanych inwesty-
cjach. nieuregulowane pozostawały kwestie własności 
terenów i rozbudowy węzła kolejowego oraz garnizonów 
wojskowych. 

w projekcie planu z 1926 r. znalazły się propozycje mo-
numentalnych oraz funkcjonalnych założeń przestrzen-
nych, sięgających nierzadko poza granice miasta. niektó-
re z nich pojawiały się już wcześniej i miały akademicki 
charakter, inne były bardzo dalekowzroczne i funkcjonal-
ne. w przestrzeni przedmieść wytyczano rozległe osiowe 

i gwieździste założenia przestrzenne, otaczające ciasne 
Śródmieście. rozmach nowych kompozycji kontrasto-
wał z istniejącym stanem zagospodarowania – realiza-
cja projektowanych założeń wymagałaby wielkich prac 
melioracyjnych. 

Jednocześnie w wielu nowych dzielnicach brakowało 
centrów lokalnych. w samym Śródmieściu planowano 
wyeksponować skarpę wiślaną, na szczycie której stanąć 
miały gmachy muzealne, publiczne i rządowe, lokalizo-
wane wzdłuż alej Ujazdowskich i ulicy Belwederskiej. 

Ogólny plan zabudowania m.st. Warszawy opracowany w latach 1928-1931
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U podnóża planowano niską zabudowę Powiśla, nieprze-
słaniającą zbocza skarpy. na terenach między mostem li-
nii obwodowej i mostem kierbedzia wytyczono nowe za-
łożenia parkowo-ogrodowe, czyniąc przygotowania pod 
budowę praskiego zoo. na Saskiej kępie powstać miały 
rozległe tereny wystawowe, zaś na Bielanach – dzielnica 
szpitalna wzdłuż ulicy Marymonckiej.

w projekcie przewidziano również utworzenie parków 
dzielnicowych i dwóch rozległych ogólnomiejskich – Po-
la Mokotowskiego o powierzchni ok. 220 ha oraz parku 
wystawowego pomiędzy Saską kępą a Gocławiem, o po-
wierzchni 150 ha. co istotniejsze, urbaniści dokładnie wy-
tyczyli układ wielkich klinów zieleni, biegnących od pery-
ferii ku Śródmieściu. Pełnić miały one funkcję korytarzy 
napowietrzających zwarte miasto. koncepcja klinów oka-
zała się trafionym rozwiązaniem i miała kapitalny wpływ 
na dalsze planowanie miasta w kolejnych dekadach.

Proces zatwierdzania planu z 1926 r. trwał aż do maja 
1927 r. Jednak już dwa miesiące po wprowadzeniu nowego 
prawa budowlanego (w lutym 1928 r.) w Dziale regulacji 
i Pomiarów wydziału Technicznego powstał projekt no-
wego Planu ogólnego zabudowania Warszawy. Po wpro-
wadzeniu kolejnych zmian został on ostatecznie zatwier-
dzony przez Ministerstwo robót Publicznych dopiero 
w sierpniu 1931 r., w apogeum wielkiego kryzysu, kiedy 
inwestycje spadły do minimum. realizacja rozległych no-
woczesnych założeń przestrzennych była praktycznie nie-
możliwa, głównie ze względu na złą sytuację finansową 
samorządu. 

Już cztery lata później rozwój miasta przyspieszył na 
tyle, że konieczna stała się rewizja założeń ogólnych oraz 

opracowanie planów szczegółowych. Doprowadziło to 
do powstania ulepszonej wersji planów metropolii w la-
tach 1936-1938, które – choć realizowane poprzez plany 
szczegółowe – przed wybuchem wojny nie zostały „oficjal-
nie” zatwierdzone przez MSw w formie planu ogólnego. 
co interesujące, Plan ogólny z 1931 r. obowiązywał for-
malnie aż do końca lat 40.!

W pierwszych latach niepodległości problemem by-
ło samo funkcjonowanie nowego państwa. Polskę ad-
ministracyjnie budowano praktycznie od zera, tworząc 
ministerstwa, zarządy i dowództwa, równolegle z prowa-
dzoną wojną i odbudową ze zniszczeń poprzedniego kon-
fliktu. warszawa z dnia na dzień awansowała z peryferyj-
nego gubernialnego miasta garnizonowego do roli stolicy  
30-milionowego kraju. nowa funkcja wymagała utwo-
rzenia i koncentracji kilkudziesięciu urzędów admini-
stracji centralnej w mieście w zasadzie pozbawionym 
dzielnicy rządowej oraz nowoczesnych budynków biuro-
wych i urzędowych. Spuścizną i rP i królestwa kongre-
sowego były rozliczne pałace magnackie oraz pojedyncze 
gmachy rządowe, jak Pałac komisji Przychodów i Skarbu 
przy placu Bankowym. Przez prawie 90 lat poprzedza-
jących rok 1918 w architekturze miasta dominowała bi-
zantyjska architektura caratu, wojskowe budynki w sty-
lu koszarowym oraz eklektyczne kamienice czynszowe, 
wynajmowane również na biura i kancelarie. w Śród-
mieściu istniały również wystawne gmachy bankowe, 
np. bank Landaua czy Dom pod Orłami, sądowe oraz 
nieliczne budynki biurowo-handlowe, np. Pasaż Simon-
sa, wznoszone na przełomie stuleci aż do 1914 r. Dostęp-

Dom własny Romualda 
Gutta, pionierski przykład 
funkcjonalizmu z 1926 r., 
fot. Czesław Olszewski
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ny zasób nieruchomości był niewystarczający na potrze-
by ministerstw i nowych centrali.

nawet na siedzibę parlamentu trudno było znaleźć od-
powiednie lokum. Ostatecznie zdecydowano się na naby-
cie i adaptację do nowej funkcji mało reprezentacyjnych 
budynków dawnego instytutu Mariańskiego – szkoły dla 
panien przy ulicy wiejskiej. Dopiero po 1924 r. rozpoczę-
ła się budowa nowych pomieszczeń, w tej samej lokaliza-
cji, autorstwa kazimierza Skórewicza, z dekoracjami Jana 
Szczepkowskiego. Parlamentarzyści do nowego budynku 
wprowadzili się dopiero w 1928 r. Ministerstwa, sztaby, 
archiwa czy muzea wynajmowały budynki od prywatnych 
właścicieli. Bardzo często były to stare pałace magnackie 
lub kamienice-domy biurowe, adaptowane naprędce na 
potrzeby nowej administracji. niestety, wiele z tych obiek-
tów było zaniedbanych bądź zbyt małych, aby skutecznie 
pełnić nową funkcję. 

z biegiem lat kolejne „szczęśliwe” instytucje przenosiły 
się do nowych budynków, ale aż do samej wojny wynajmo-
wano stare pałace – przykładowo Sztab Główny wojska 
Polskiego zajmował historyczny, lecz wielokrotnie prze-
budowywany Pałac Saski. w 1923 r. czesław Przybylski 
przebudował trzy koszarowce przy ulicy nowowiejskiej 
(dziś jej część w obrębie alei wyzwolenia) na potrzeby Mi-
nisterstwa Spraw wojskowych.

w pierwszej dekadzie niepodległości budownictwo 
publiczne zdominowane było przez projekty budyn-

Projekt konkursowy Zdzisława Mączeńskiego gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w alei Szucha, 1927 r. 

Budynek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek przy ulicy Koszykowej, 
proj. Romuald Gutt, 1927 r.
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ków szkolnych, instytucji naukowych i społecznych. 
Od 1922 r. powstawały gmachy należące do najbardziej 
rozpoznawalnych obiektów, reprezentujących tradycyjną 
architekturę stylu dworkowego i akademizmu: siedziby 
Państwowego zakładu Higieny przy chocimskiej, Pań-
stwowego instytutu Geologicznego przy wiśniowej, no-
wej kreślarni Politechniki przy noakowskiego i SGGw 
przy rakowieckiej. Jedynie budynki warszawskiej Szkoły 
Handlowej przy rakowieckiej oraz gmach aerodynami-
ki Politechniki (1924 r., wg proj. karola Jankowskiego) 
zaprojektowane zostały w stylu art déco, inspirowanego 
sztuką podhalańską.

Dopiero w 1927 r. ruszyła budowa pierwszego gmachu 
ministerialnego wznoszonego całkowicie od podstaw dla 
centralnej administracji państwowej. Budynek Minister-
stwa wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego w alei 
Szucha powstał w oparciu o otwarty konkurs, rozpisany 
rok wcześniej. wybrano do realizacji projekt zdzisława 
Mączeńskiego był utrzymany w stylistyce modernistycz-
nego monumentalizmu, uzupełnionego dekoracjami 
i wnętrzami wykonanymi w duchu art déco. 

w tym samym roku rozpoczęły się budowy innych zna-
czących gmachów publicznych: warszawskiej Szkoły Pie-
lęgniarek przy ul. koszykowej 78 (proj. romuald Gutt) 
oraz centrali Banku Gospodarstwa krajowego na rogu 
nowego Światu i alej Jerozolimskich autorstwa rudol-
fa Świerczyńskiego. Latem 1927 r. zainaugurowano rów-
nież budowę gmachu Muzeum narodowego projektu 
Tadeusza Tołwińskiego. wspomniane budynki stały się 

Projekt konkursowy na gmach Muzeum Narodowego, Tadeusz Tołwiński, 1927 r.

Gmach Państwowego Banku Rolnego przy Nowogrodzkiej, proj. Marian Lalewicz, 1927 r.

sztandarowymi przykładami trzech najważniejszych nur-
tów nowoczesnej architektury dwudziestolecia: funkcjo-
nalizmu, strukturalizmu oraz modernistycznego monu-
mentalizmu. w tym samym czasie Marian Lalewicz nadal 
tworzył projekty akademickie, jak Państwowy Bank rol-
ny przy nowogrodzkiej czy kompleks Dyrekcji Okręgo-
wej kolei Państwowych przy Targowej, także realizowane 
od 1927 r. [cdn.]

Grzegorz Mika – architekt, varsavianista, doktorant Wydziału  
Architektury Politechniki Warszawskiej,  

autor strony internetowej Warszawski modernizm 1905-1939
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zaraz po nowym roku, z datą niedzielną 6 stycz-
nia 1924 r., ukazał się nowy tygodnik o tytule 
„wiadomości Literackie”. czasopismo liczyło 

wtedy raptem cztery strony formatu gazetowego. Jego 
cena wynosiła 200 tys. marek polskich (był to okres hi-
perinflacji). nikt się nie spodziewał, że wkrótce stanie 
się ono ważną trybuną, z której swe poglądy będą głosić 
krytycy, recenzenci, felietoniści, a poeci – publikować 
wiersze. Po przeczytaniu pierwszego numeru Tuwim 
chciał wycofać swoje utwory; nie wierzył wtedy w suk-
ces tytułu.

niewiele brakowało, a tygodnik w ogóle by nie po-
wstał. w 1923 r. o mało nie doszło do rozłamu w grupie 
„Skamandra” – Lechoń, Tuwim i Słonimski dość mie-
li „dyktatury” redaktora Mieczysława Grydzewskiego 
i postanowili założyć własne czasopismo. Tak się jed-
nak nie stało i „Skamander” nadal się ukazywał, cho-
ciaż były kłopoty ze sprzedażą. z miesięcznika wkrótce 
stał się kwartalnikiem. w 1924 r. ukazał się tylko jeden 
potrójny numer. w związku z trudnością przebicia się do 
odbiorców skamandryci przyjęli pomysł „Grydza”, żeby 
stworzyć nowy tygodnik literacki. zaprzyjaźniony z ni-
mi Bolesław wieniawa-Długoszowski stwierdził, że no-

Grydz i jego ekipa 
Na okoliczność okrągłej rocznicy 
powstania „Wiadomości Literackich”
Piotr Łopuszański 
W styczniu minęło 95 lat od ukazania się pierwszego numeru „Wiadomości Literackich”, 
tygodnika propagującego nową literaturę, głównie skamandrytów. Do dziś patrzymy 
na dwudziestolecie międzywojenne przez pryzmat poglądów głoszonych właśnie 
przez to czasopismo

we czasopismo rzuca tak mroczny cień na ich dobre imię, 
że powinni ogłosić protest. kiedy jednak poeci zobaczyli 
kolejne numery, uznali tygodnik za swój.

W słowie wstępnym redakcja oznajmiła, że czasopismo 
nie reprezentuje żadnej szkoły estetycznej, nie walczy 
o żadną doktrynę, „proklamuje hasła poszanowania 
i czci dla każdego sposobu i każdego przejawu uczciwej 
pracy w imię sztuki”. wbrew tym zapewnieniom tygo-
dnik reprezentował poglądy liberalne, a później i lewico-
we pokolenia urodzonego w latach 90. XiX stulecia, ata-
kował estetykę młodopolską, twórców konserwatywnych 
i prawicowych. regułą stały się ataki na prasę narodo-
wą i „głupich endeckich pismaków” – jak pisał Tuwim. 
nie do pomyślenia była pozytywna recenzja utworu rey-
monta, Józefa weyssenhoffa, wacława Grubińskiego, 
Jana Lorentowicza, a nawet kornela Makuszyńskiego, 
z którym skamandryci popijali jednocześnie w astorii. 
krytycy nazywali „wiadomości Literackie” kliką lub si-
twą, a i poeci sami o sobie mówili, że są „kapliczką nie-
ustającej, wzajemnej i najemnej adoracji”. w pierwszym 
numerze znalazł się wywiad Lechonia ze Stefanem Że-
romskim, patronem skamandrytów. 



14

  nr 3-4/2019

„wiadomości Literackie” były wzorowane na 
czasopismach francuskich (zwłaszcza „Les nouvelles 
littéraires”). zawierały – już później – sporą liczbę 
ilustracji, co przyciągało wzrok. Podobny w formie 
był „Tygodnik i l lustrowany”, 
konser wat y wny w ideolog i i . 
Dopiero w latach 30. pojawiły 
się konkurencyjne czasopisma: 
prorządowy „Pion” i narodowe 
„Prosto z Mostu”. Mieczysław 
Grydzewski (właściwie Grycendler − 
o zmianę nazwiska w ystąpił 
w 1930 r.) był synem urzędnika 
p o c h o d z e n i a  ż yd o w s k i e g o . 
zarówno redakcja „Skamandra”, jak 
i „wiadomości Literackich” mieściła 
się przy ul. złotej 8, w trzypiętrowej 
kamienicy znajdującej się w miejscu 
d zi s ie jsz ego  w ylot u  pa sa ż u 
wiecha tuż obok dawnego kina 
relax. Dom należał do matki 
redaktora. Grydzewski mawiał, 
że jest liberałem. Jego czasopismo 
popierało Piłsudskiego, wtedy 
jeszcze przebywającego w Sulejówku 

na dobrowolnym wygnaniu. z poetami przyjaźnili się 
piłsudczycy: wspomniany wieniawa-Długoszowski, 
walery Sławek, adam koc, Bogusław Miedziński. Poeci 
chadzali z kolegami wojskowymi do astorii, ziemiańskiej, 
adrii. Grydzewski nie lubił tłumów, rzadko chodził do 
kawiarni, wolał zaszyć się w bibliotece albo w redakcji 
i czytać. 

A wszystko zaczęło się 29 listopada 1918 r., 10 dni po 
wyjściu z Warszawy ostatnich żołnierzy niemieckich. 
w filii słynnej Udziałowej przy nowym Świecie 57 
otwarto kawiarnię poetów Pod Picadorem, w której po 
raz pierwszy ujrzano recytującego Lechonia, Tuwima 
i czytających swoje wiersze Słonimskiego, wierzyńskie-
go (wystąpił jako gość), a potem iwaszkiewicza. Pierwszy 
wieczór był specjalny. Przybyły tłumy gości zaproszonych 
przez poetów. Później za słuchanie poezji trzeba było pła-
cić 5 marek. nie było to mało; gimnazjalistów nie było stać 
na wstęp. Po latach Leon kruczkowski napisał w wierszu 
O kawiarni „Pod Pikadorem” wspomnienie:

„«Pod Pikadorem» wieczory żarliwe
Podsłuchiwałem przez lustrzaną szybę – […]
O, smutku pięciu marek – o, smutku wieczora:
Jakżeście byli okrutni, poeci «Pikadora»”.

Początkowo frekwencja była znakomita. warszawiacy 
chcieli zobaczyć coś nowego. Szybko się jednak znudzili. 
Po kilku miesiącach, kiedy Picador został przeniesiony do 
Hotelu europejskiego, impreza okazała się klapą. Moda 
na Picadora minęła, wieczory z poetami spowszedniały, 

Mieczysław Grydzewski (1894-1970), redaktor czasopism „Wiadomości Literackie” 
i „Skamander”

Grupa literatów, widoczni m.in.: Jarosław Iwaszkiewicz (pierwszy z lewej), Jan Lechoń 
(drugi z lewej), Antoni Słonimski (stoi wyżej), Kazimierz Wierzyński (pierwszy 
z prawej)

Zd
ję

cia
: W

iki
pe

di
a,

 N
AC



15

  nr 3-4/2019

a wydarzenia polityczne, zwłaszcza wojna polsko-radziec-
ka, sprawiły, że warszawiacy zajęli się innymi sprawami. 
Sami poeci wyruszyli na front – jako żołnierze albo kore-
spondenci wojenni.

Skamandrytów – jak podkreślał kazimierz wierzyń-
ski − niewiele łączyło. Lechoń i Słonimski pochodzili 
z warszawy, toteż przerzucali się plotkami warszawskimi, 
których iwaszkiewicz nie rozumiał. wierzyński urodził 
się w Drohobyczu, iwaszkiewicz – na dalekiej Ukrainie, 
więc ich język był inny. Słonimski uwielbiał pure nonsens, 
Tuwim – zabawy językowe, Lechoń znał każdą plotkę 
z warszawskich sfer rządowych. wszyscy oni chcieli na-
tomiast mieć czasopismo, w którym zamieszczaliby swoje 
utwory. Tak powstał „Skamander”, który zaczął wycho-
dzić w styczniu 1920 r. redaktorem został, o czym się dziś 
nie pamięta, władysław zawistowski, wcześniej redaktor 
studenckiego czasopisma „Pro arte et Studio”, w którym 
pracował też Mieczysław Grycendler, od 1922 r. redaktor 
naczelny „Skamandra” .

w „Skamandrze” pisywali także autorzy starszego 
pokolenia, np. Żeromski, nowaczyński, irzykowski czy 
Stanisław ignacy witkiewicz, który nazywał czasopismo 
żartobliwie „Skafandrem”. adolf nowaczyński miano-
wał poetów „skamanderwiszami” i uznał, że spóźnili się 
o 10 lat. 

Jednocześnie z publikowaniem „poważnych” utworów 
skamandryci pisali szopki polityczne i primaaprilisowe 
dodatki do „kuriera Porannego”. Słonimski z Tuwimem 
wydali jednodniówkę „Pracowita Pszczółka”, parodię po-
radnika rolniczego. nie znaleźli wielu nabywców, bo prze-
ciętnego czytelnika nie interesowały porady dla rolników, 

Obiad wydany przez Polskie 
Towarzystwo Literackie 
z okazji jubileuszu Wacława 
Sieroszewskiego w hotelu 
Polonia, widoczni m.in.: 
Józef Piłsudski, Wacław 
Sieroszewski (po prawej 
stronie marszałka), minister 
Jędrzej Moraczewski (siedzi 
pierwszy z prawej), Andrzej 
Strug (czwarty z lewej 
w górnym rzędzie), Juliusz 
Kaden-Bandrowski (stoi 
za marszałkiem), Julian 
Tuwim, Jan Lechoń (stoi 
z tyłu w okularach), 
Ferdynand Goetel (stoi 
za Piłsudskim, z prawej 
strony Kadena), luty 1927 r.

Zofia Nałkowska w swoim mieszkaniu, 1935 r.
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a chłopi nie rozumieli zamiesz-
czonych w nim żartów w ro-
dzaju „Gryka jest to miły i po-
żyteczny ptak” albo ogłoszeń 
w rodzaju: „Plamy wywabiam 
na schody i piorę po gębie”. 

Skamandryci nie uznawali 
poezji młodopolskiej, chociaż 
ich gust kształtował się przecież 
przed pierwszą wojną, a idolem 
Tuwima był Leopold Staff. cza-
sopismo atakowało Leśmiana 
i regionalistów (zegadłowicza). 

Grydzewski zapraszał tylko przyjaciół, utrudniając druk 
utalentowanym pisarzom spoza swego kręgu, np. witka-
cemu. Dlatego też autor Tumora Mózgowicza nazwał re-
dakcję „gniazdem gadów”. 

Jako redaktor Grydzewski był satrapą. Mawiał, że słup 
telefoniczny to dobrze zredagowana sosna. Sam oceniał 
teksty, skracał artykuły, zmieniał tytuły tekstów, usuwał 
pierwsze akapity, spolszczał obcobrzmiące słowa na ro-
dzime. kłócił się o fakty, daty, chociaż zdarzało mu się 
pomylić Mickiewicza ze... Słowackim, a Puszkinowi dał 
na imię Sergiusz. 

„Wiadomości Literackie” były adresowane do szerokiej 
publiczności. O muzyce pisał iwaszkiewicz, Słonimski 
prowadził dział recenzji najgorszych książek i zamiesz-
czał krytyki przedstawień teatralnych. Lubował się „za-
łatwiać odmownie” twórców spektakli. Pisał: „nie warto 
chodzić. Jak się już pójdzie, nie warto słuchać”. w recen-
zji przedstawienia Faust napisał, że dekoracje wskrzesza-
ją „najświetniejsze karty z atlasu chorób skórnych i we-
nerycznych”. Jako zwolennik racjonalizmu był głuchy na 
awangardę. Skrytykował sztukę witkacego Pragmatyści 
i niebawem dostał kartkę od autora: „zawiadamiamy Pa-
na niniejszym, że został Pan przeniesiony na naszej liście 
przyjaciół z miejsca numer 3 na miejsce numer 48 (poni-
żej chwistka)”. Słonimski „nie czuł” twórczości norwida, 
Leśmiana, Szaniawskiego, cenił zaś wyspiańskiego i lite-
raturę anglosaską. 

Grydzewski zaprosił do współpracy m.in. anatola 
Sterna, Melchiora wańkowicza, Jana Parandowskiego, 
andrzeja Struga, Juliusza kadena-Bandrowskiego i Ma-
rię Pawlikowską. Obok wspomnień endeka adolfa no-
waczyńskiego drukował wiersze komunisty władysława 
Broniewskiego i katolika Jerzego Lieberta. wincenty rzy-
mowski napisał fraszkę o Grydzewskim:

„zbiera co najlepsze przysmaki na tacy,
Od jaj święconych do żydowskiej macy.
czego jeszcze namiętnie pożąda,
To – dobrać do współpracy
Trockiego i Hlonda”.

karol irzykowski ogłaszał 
na łamach „wiadomości Li-
terackich” artykuły, które 
potem weszły do zbioru Słoń 
wśród porcelany. w latach 30. 
zofia nałkowska publikowa-
ła tu fragmenty powieści Gra-
nica. Boy ogłosił Tajemnicę 
Pascala, Mistyfikację Wolte-
ra, szkic o encyklopedii fran-
cuskiej, Obrachunki fredrow-
skie. eseje zamieszczali Jan 
Parandowski i Stefan napier-
ski. Tutaj też po raz pierwszy 
ukazała się słynna Lokomoty-
wa Tuwima. 

Początkowo nakład tygodnika wynosił 3 tys. egzem-
plarzy, później – 9 tys. Dla porównania, konkurencyjny 
w latach 30. „Pion” miał nakład kilkudziesięciu tysięcy, 
a dodatek do popularnego ikc „kurier naukowo-Lite-
racki” – ponad 100 tys. egzemplarzy.

„Grydz” nigdy nie drukował wierszy nadesłanych. cza-
sopismo, w założeniu popularne, miało być elitarne, jeśli 
chodzi o publikacje. na łamy naczelny wpuszczał tylko 
znajomych. „wiadomości Literackie” były więc bardzo 
warszawskie, a nawet środowiskowe. Stąd wiersze o Fe-
liksie Przysieckim, którego nie znano w kutnie, kartu-
zach, Grodnie czy w Tarnopolu. 

Współpraca Broniewskiego z tygodnikiem zaczęła się 
od nieporozumienia. Grydzewskiemu spodobały się 
wiersze młodego poety. Powiedział wtedy: „Bardzo do-
bre! Broniewski... też dobre! a jak on się naprawdę na-
zywa?”. Sądził, że autor jest pochodzenia żydowskiego 
i jak wielu innych zmienił nazwisko (tak jak eiger stał się 
napierskim, a agatsein – Jastrunem). Później zatrudnił 
Broniewskiego w redakcji, chociaż poeta był komunistą, 
a więc wrogiem Polski Odrodzonej. „Grydz” na to nie 
zważał. w związku z zatrudnieniem Broniewskiego w re-
dakcji mówiono o „wiadomościach Literackich”, że to ży-
dokomuna, jako że Grydzewski był Żydem, a Broniewski 
reprezentował komunę.

za wiersz Giełdziarze środowiska żydowskie wylewa-
ły na Tuwima kubły pomyj. Prasa żydowska oskarżyła go 
o „zdradę swojego narodu”. z kolei za erotyki i pacyfizm 
atakowała go prasa narodowa. w 1921 r. władysław rab-
ski w „kurierze warszawskim” napisał, że Tuwim nie pi-
sze po polsku, tylko „w polskim języku” i pluje „na wszyst-
kie ołtarze Polski”. Poeta odpowiedział w czasopiśmie 
„naród” niewybrednym wierszem, w którym przedsta-
wił genealogię żony rabskiego, zuzanny, córki historyka 
aleksandra kraushara pochodzenia żydowskiego, wnucz-
ki bankiera Majera Bersohna. w sposób wulgarny odpo-
wiedział na ataki „żydożercy” Stanisława Pieńkowskiego 
fraszką Na pewnego endeka. Gdy prasa endecka oskarżyła 

Andrzej Strug (1871-1937)

Anatol Stern (1899-1968)
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Tuwima o „bolszewizm” i „zatruwanie polskiej duszy”, po-
eta odpowiedział żartobliwym wierszem Mój dzionek:

„Ledwo słoneczko uderzy
w okno złocistym promykiem
Budzę się hoży i świeży
z antypaństwowym okrzykiem. […]
komunizuję godzinkę,
zatruwam ducha, a później
albo szkaluję troszeczkę,
albo, gdy święto jest, bluźnię […]”.

Słonimski i Tuwim odpowiadali na zaczepki atakami na 
pisarzy i publicystów prawicowych, rostworowskiego, no-
waczyńskiego, Grzymałę-Siedleckiego, rabskiego, niemo-
jewskiego. Lechoń drwił z Perzyńskiego, nowaczyńskiego 
i Dołęgi-Mostowicza („Dołęgi, niedołęgi, diuki weyssen-
hoffa”). wróżył, że „chłopi zatłuką reymonta”. 

w lipcu 1926 r. ukazał się specjalny numer „wiadomości 
Literackich”, swoista autoparodia czasopisma z winietą „Ja-
dą Mośki Literackie”. Swoje teksty zamieścili w nim m.in. 
Tertulian Juwim i Frantoni Słorymski, pojawił się tu wiersz 
Moralna podróż do Rygi oraz wiersze poety Lichonia.

w latach 30. łamy „wiadomości Literackich” otworzyły 
się dla autorów o poglądach lewicowych, a nawet komu-
nistycznych. Boy pisał o księżach jako okupantach Polski, 
Słonimski kpił z patriotycznych utworów pisarzy prawico-
wych, lansował (podobnie jak Tuwim) pacyfizm, co w ów-
czesnej sytuacji geopolitycznej nie było rozsądne. Obaj 
stali się więc nieświadomie tymi, których Stalin nazwał 
„pożytecznymi idiotami”. w tym czasie często ingerowała 
cenzura i tygodnik ukazywał się z „białymi plamami” po 
zdjętych utworach. w numerze 20 z 1933 r. na pierwszej 
stronie oprócz wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
nie było nic, cała niemal strona pozostała niezadrukowana, 
bo cenzura zdjęła reportaż Mariana czuchnowskiego.

w 1974 r. Jan Parandowski we wspomnieniu o Boyu 
napisał o czytaniu tygodnika w ziemiańskiej: „w kawiar-
ni była zawsze jakby premiera nowego numeru «wia-
domości Literackich». redaktor Grydzewski niósł pod 
pachą parę tuzinów egzemplarzy i rozdawał wszystkim 
obecnym. Od razu zaczynały się rozmowy, dysputy, na-
stręczone treścią numeru, który każdy z nas otwierał 
z łakomą ciekawością. Szukało się przede wszystkim 
własnych utworów, a gdy ich nie było, poprzestawało się 
na tchnących świeżą farbą nowościach”.

iwaszkiewicz wspominał, że do ziemiańskiej Gry-
dzewski wpadał „zasapany, jak zwykle, gdy zdarzyło się 
coś w «literaturze»”. w 1922 r. czytał tu na dwa głosy 
z Lechoniem książkę Magdaleny Samozwaniec Na ustach 
grzechu – pastisz Trędowatej. niebawem autorka rozpo-
częła współpracę z tygodnikiem. Sensacją był Kochanek 
Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego – agenta 
wywiadu, a potem przemytnika, który został osadzony 
w więzieniu i tam napisał swoją książkę. Grydzewski lan-
sował też zapomnianego dziś poetę Feliksa Przysieckiego, 
reportera ksawerego Pruszyńskiego i zbigniewa Uniłow-
skiego, „młodego gniewnego”, autora Wspólnego pokoju. 

„wiadomości Literackie” wydawały specjalne nume-
ry o warszawie, Gdańsku, rosji Sowieckiej, był numer 
o życiu i twórczości Prusa. w 1938 r. podsumowały dwu-
dziestolecie Polski niepodległej. Boy demaskował życie to-
wiańczyków, pisał też o Janie iii Sobieskim i Marysieńce, 
ogłosił szkice o powieści W poszukiwaniu straconego czasu 
Marcela Prousta, którą we fragmentach w swoim tłuma-
czeniu drukował wcześniej w „Skamandrze”. ze szkiców 
miała powstać książka Boya Proust i jego świat, lecz wojna 
przerwała te zamiary.

na łamach „wiadomości Literackich” ogłaszano kon-
kursy i ankiety. w związku ze sprowadzeniem zwłok Ju-
liusza Słowackiego z Francji pytano czytelników, gdzie 
autor Kordiana powinien ich zdaniem spocząć. Pisarze 

Jury Państwowej Nagrody Literackiej 
podczas obrad, od lewej: Tadeusz Żeleński 
Boy, Andrzej Strug, Józef Ujejski, Wincenty 
Rzymowski, Władysław Zawistowski, 
29 grudnia 1935 r.
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opowiadali o swych doświadczeniach szkolnych i planach 
na przyszłość. w 1925 i 1931 r. ogłoszono plebiscyty na 
członków akademii Literatury. wyniki były zaskakujące. 
Okazało się, że najbardziej cenione jest starsze i średnie 
pokolenie pisarzy. Skamandryci jeszcze nie weszli do świa-
domości czytelników. zwyciężył Żeromski, po nim zna-
leźli się reymont, kasprowicz, Sieroszewski, Staff, Przy-
byszewski. w 1931 r. zwyciężył Boy-Żeleński, drugi był 
Staff, trzeci – kaden-Bandrowski. na kolejnych miejscach 
znaleźli się Berent, Sieroszewski, Strug, Tetmajer, Goetel, 
nałkowska. Tuwim zajął dziesiąte miejsce, wierzyński – 
siedemnaste, Słonimski – dziewiętnaste, zaś Lechoń zna-
lazł się na dwudziestym pierwszym miejscu. 

Legendą jest więc rzekoma popularność poetów od 
pierwszego wieczoru w Picadorze. Sława skamandrytów 
przyszła dopiero w połowie lat 20., po zamachu majo-
wym. a i wtedy czasopismo redagowane przez Tuwima 
(„To-To”) upadło po kilku numerach, a sam „Skamander” 
został zawieszony w 1928 r. Podobnie było później z „kul-
turą” wierzyńskiego, istniejącą pół roku. 

Tuwim utrzymywał się głównie z pisania dla kabaretu 
Qui Pro Quo. zarabiał 4 tys. miesięcznie, przy przecięt-

nej pensji 200 zł. Był wyłącznym dostawcą tekstów dla 
Hanki Ordonówny. Pisywał scenki szmoncesowe i wiersze 
satyryczne. Słonimski żartował, że sam dostaje honoraria 
z Qui Pro Quo za to, że... nie pisze. wierzyński pracował 
jako redaktor „Przeglądu Sportowego”, a Lechoń, zanim 
wyjechał do Paryża, redagował satyryczny tygodnik „cy-
rulik warszawski” i był sekretarzem „Pamiętnika war-
szawskiego”, krytycznie ocenianego przez Słonimskiego. 
iwaszkiewicz pracował w MSz. 

kiedy w 1931 r. Boy ogłosił w „wiadomościach Literac-
kich” szkic Śmiech, gdzie padły słowa o różnicy „między 
dużą kupą a kurzą dupą”, Jerzy Paczkowski napisał satyrę 
Pochwała czterech liter:

„i nagle: grom! Heureka! 
król-Duch! 44!
Oto kraj się doczekał:
cztery jak wół litery.
naród przed Boyem klęka
Ślubując ideowo
i rośnie jak piosenka
nieprzyzwoite SŁOwO!”.
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Grupa polskich uczestników X Kongresu PEN Clubów w Budapeszcie, wizyta w poselstwie polskim, drugi od lewej Mieczysław Grydzewski, ponadto wśród stojących m.in.: Juliusz 
Kaden-Bandrowski, Szalom Asz, Melchior Wańkowicz, Stefania Podhorska-Okołów, Kazimierz Wierzyński, maj 1935 r.
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Doroczne posiedzenie Polskiej Akademii Literatury, za stołem prezydialnym siedzą członkowie PAL, od prawej: Wacław Sieroszewski, Leopold Staff, Tadeusz Żeleński Boy, 
Tadeusz Zieliński, Karol Irzykowski, Jerzy Szaniawski, 8 listopada 1935 r.

W latach 30. skamandryci rozeszli się ideowo. Tuwim 
i Słonimski opowiadali się przeciw polityce sanacji, wie-
rzyński nadal popierał marszałka i drukował w sanacyjnej 
„Gazecie Polskiej”, iwaszkiewicz i Lechoń przyjęli posady 
w dyplomacji i wyjechali na placówki zagraniczne. O swych 
poglądach na rzeczywistość Słonimski pisał w kronikach 
tygodniowych, publikowanych od 1927 r., w których ata-
kował Żydów ortodoksyjnych za zacofanie i zabobony, a en-
deków za antysemityzm. kroniki wydawał potem w książ-
kach, a jedną z nich zatytułował Moje walki nad Bzdurą 
i podpisał: gen. antoni Słonimski. Po latach wspominał, 
że książkę tę w księgarniach umieszczano w dziale wojsko-
wości lub batalistyki, a nie wśród publicystyki. 

Po osadzeniu byłych posłów opozycji w Brześciu Tu-
wim, Dąbrowska, nałkowska, Świętochowski, Pawlikow-
ska i Boy napisali protest. Słonimski, tak wrażliwy na spra-
wy politycznie, początkowo kpił z osadzonych i nie chciał 
się podpisać pod protestem, bo za największe zło w Polsce 
uważał nie sanację, lecz endecję.

Grydzewski stworzył dodatek do „wiadomości Lite-
rackich” – „Życie Świadome”, gdzie propagowano aborcję 
na życzenie, małżeństwa na próbę itd. wywołało to prote-
sty nie tylko w środowiskach klerykalnych, ale i u samych 
skamandrytów. iwaszkiewicz, konserwatysta z przekonań, 
od 1927 r. pracownik MSz, coraz bardziej krytycznie od-
nosił się do ewolucji „wiadomości Literackich”. w jednym 
z listów do żony napisał: „czy może być bardziej zatęchła 
prowincja niż ta, którą rządzi Grydzewski z krzywicką. [...] 
a gdy im się zdaje, że wietrzą, to smród tylko wpuszczają”. 

Satyrycy kpili z dodatku. Pisano, że „wiadomości Literac-
kie” ujmą się za życiem seksualnym schizofreników w dziale 
Świadomy obłąkaniec. Drwiono też z krzywickiej:

„i krzywicka, śladem Boya,
nowy kult wyznaje święcie, 
zaś symbolem tego kultu –
− Pokalane niepoczęcie”.

w 1932 r. Słonimski odbył podróż do zSrr i swoje 
wrażenia przedstawił w cyklu reportaży w „wiadomo-
ściach Literackich”. nie dał się uwieść radzieckiej pro-
pagandzie, pisał, co widział i co mówili mu mieszkańcy 
Moskwy. w 1937 r. ogłosił w „wiadomościach Literac-
kich” sensacyjną informację, że Stalin został carem i że 
pojawił się samozwaniec, twierdzący, że na tronie zasiadł 
sobowtór, niejaki Garuzin, tapicer z nowosybirska. arty- 
kuł okraszono zabawnymi fotomontażami, które były 
specjalnością tygodnika. Jeden z kontrowersyjnych dziś 
kolaży reklamował Polski Monopol Tytoniowy tytułem 
Przyjaciele „Wiadomości Literackich” palą i przedstawiał 
pisarzy z papierosem (wierzyńskiego, Boya, Tuwima, 
Goetla, Pawlikowską, Słonimskiego i innych). 

Jedną z legend jest opowieść o słynnym stoliku skaman-
drytów na półpięterku w ziemiańskiej przy Mazowieckiej. 
Miał na półpięterko przychodzić np. Żeromski. Tymcza-
sem rozbudowę Małej ziemiańskiej o piętro przeprowadzo-
no dwa lata po śmierci pisarza. nie jest prawdą, że przy sto-
liku na półpiętrze bywali czajka-Stachowicz, Leśmian czy 
Gombrowicz. Jan Lechoń dopuszczał tylko znajomych. By-
wali Parandowscy, Lilka Pawlikowska i jej siostra Madzia, 
Janina konarska, wieniawa, „Tonio” Sobański, Ferdynand 
Goetel, Boy, Járosy. krzywicka przyszła kiedyś w jednym 
bucie czarnym, a drugim czerwonym. Fiszer przestał tam 
przychodzić po jednym z ataków na Leśmiana, z którym 
się przyjaźnił. Boy-Żeleński siedział któregoś razu z ponu-
rą miną i wzdychał. Parandowski spytał, co się stało. autor 
Brązowników odparł, że atakują go, ale łagodnie: że łajdak, 
że drań, że powinien stanąć pod pręgierzem. Parandowski 
zdumiał się: „no, jeśli to dla pana łagodnie…”.

kres czasopismu przyniosła druga wojna. Ostatni numer 
ukazał się pod koniec sierpnia 1939 r. z datą 3 września.

Piotr Łopuszański – z wykształcenia filozof, od 1991 r. zajmuje się 
publicystyką kulturalną i historyczną, autor 11 książek, w tym biografii 

Bolesława Leśmiana i Gustawa Holoubka oraz Warszawy literackiej w PRL
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Juliusz wiktor Gomulicki w Alejach czarów, prze-
chadzając się we wspomnieniach literackim no-
wym Światem, zajrzał do księgarni arcta (nowy 

Świat 35). Obok Gebethnera i wolffa, Trzaski i Michal-
skiego oraz Mortkowicza była to chyba najważniejsza spo-
śród setek warszawskich księgarni i antykwariatów mię-
dzywojennej warszawy. założona przez Michała arcta 
już w 1887 r., ulokowała się przy nowym Świecie. wy-
dawała książki i periodyki. Gomulicki wspominał anty-
kwariat działający na tyłach księgarni w czasie drugiej 
wojny światowej, prowadzony przez Tadeusza Sokołow-
skiego: „Bywali w nim wszyscy bodaj stołeczni miłośnicy 
dobrej książki, a między nimi wacław Borowy, karol w. 
zawodziński, Jerzy andrzejewski, czesław Miłosz, a tak-
że młodzi poeci z pokolenia karola Topornickiego (czyli 
Tadeusza Gajcego)”. Gomulicki wspominał, że w 1937 r. 
zaprzyjaźnił się ze Stefanem napierskim (Markiem eige-
rem), wybitnym poetą i krytykiem, zamordowanym przez 
niemców na początku okupacji. razem wpadali do arcta, 
potem wędrowali nowym Światem: „wykwintny smakosz 
nie mógł się powstrzymać, żeby podczas takiego spaceru 
nie wpaść na chwilę do delikatesowego sklepu Braci Hirsz-
feldów przy nowym Świecie 27 i nie złasować tam, na sto-
jąco, jakiegoś smakołyku […]” – wspominał Gomulicki. 

Księgarz i wydawca Kościelski
Spośród księgarni działających w pierwszej poło-

wie XX w. przy nowym Świecie najwspanialsza była – 
otwarta w 1925 r. – księgarnia Domu Polskiego. nieste-

Z restauracji, barów i kawiarni przy 
Nowym Świecie dochodził niegdyś gwar 
rozmów i zapach kawy, w księgarniach 
można było spotkać znanych pisarzy, 
a chodniki przemierzali dziennikarze 
pracujący w zlokalizowanych tu redakcjach 
czasopism

Przedwojenny  
Nowy Świat – księgarnie 

i wydawnictwa
Jerzy S. Majewski

Nowy Świat dwudziestolecia międzywojennego rozświetlony był neonami sklepów i kawiarni
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ty, istniała zaledwie do 1933 r. Jej założyciel, ziemianin 
władysław august kościelski, popełnił samobójstwo. 
Był postacią wybitną; dziś w warszawie kojarzony jest 
głównie z kamienicą przy placu zamkowym. Ten poeta, 
znawca sztuki i literatury, światowiec prowadził interesy, 
gospodarzył w majątku w wielkopolsce. w Paryżu z Lu-
dwikiem Hieronimem Morstinem wydawał miesięcznik 
literacki „Museion”, a w czasie pierwszej wojny świato-
wej założył wydawnictwo Polnische Bibliothek w Mona-
chium. w 1919 r. kupił w Bydgoszczy zakłady graficzne 
oraz kolejne wydawnictwo, które nazwał Biblioteką Pol-
ską. rozwijało się świetnie. Prezesem rady nadzorczej zo-
stał Jan kasprowicz, prezesem dyrekcji – władysław ko-
ścielski, zaś kierownikami księgarni przy nowym Świecie 
byli: włodzimierz arbaszewski (w dziale polskim) i Hen-
ryk Dzięgielewski (w dziale zagranicznym). Dla księgarni 
kościelski wystawił nowy budynek. Gmach ukończono 
w 1924 r., a w styczniu 1925 r. otwarto w nim księgarnię. 
„Sale, w których mieści się biblioteka, imponują piękną, 
nieomal pałacową architekturą, utrzymaną w stylu stani-
sławowskim, dekoracjami ściennemi, zharmonizowanemi 
z całością umeblowania […]. Obszerne, jasne sale księgarni 
czynią na wchodzącym wrażenie nie tyle sklepu z książka-
mi, co pięknej sali bibliotecznej” – czytamy w „Świecie” 
z 1925 r. księgarnia działała z powodzeniem do 1929 r. 
Potem nastał kryzys i zaczęły się problemy. Ogromny lokal 
okazał się zbyt kosztowny. Po śmierci kościelskiego księ-
garnię przeniesiono do znacznie mniejszego pomieszcze-
nia po drugiej stronie bramy kamienicy numer 25.

Fiszer gorszy 
w 1898 r. w kamienicy pod numerem 9 rozgościła się 

księgarnia Jana Fiszera. Jak ustaliła klaudia kowalczyk 
w opublikowanej w 2006 r. książce Księgarstwo warszaw-
skie w drugiej połowie XIX w., Fiszer specjalizował się 
w książkach francuskich i polskich. wydawał literaturę 
popularnonaukową i beletrystykę. w 1904 r. oburzył mo-
ralistów, krytyków literackich i publicystów prasowych po 
tym, jak opublikował dochodowe serie periodycznych kry-
minałów i wydawnictw fabularnych. Było to ewidentne 
obniżenie lotów. Przeważały cienkie i tanie zeszyty po 5, 
6 kopiejek za sztukę, wydawane w ogromnych nakładach. 

W 1932 r. przyziemia domów przy Nowym Świecie wypełnione były sklepami, lokalami gastronomicznymi i siedzibami firm; na zdjęciu przejazd polskich olimpijczyków przez Nowy Świat

Nowy Świat od strony skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi, z lewej strony pałac 
Kossakowskich, za którym znajdowało się kino Nowy Świat, 1930 r.
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Samych zeszytów o przygodach Sherlocka Holmesa Fiszer 
wydał ponad dwa miliony. 

Prawdziwie literackim domem była kamienica przy 
nowym Świecie 41. Przewinęły się przez nią całe zastę-
py postaci, których nazwiska znaczyły wiele w literaturze 
polskiej XiX i XX w. Jeszcze w XiX w. mieściła się tu księ-
garnia nakładowa Teodora Paprockiego, specjalizująca się 
w publikacjach naukowych – zarówno humanistycznych, 
jak i poświęconych naukom ścisłym. Paprocki ze swoim 
wspólnikiem – Dłużniewskim – drukował też literaturę 
piękną. Po śmierci Paprockiego w latach 90. XiX w. fir-
mę przejęła wdowa po nim, zofia, która w 1896 r. sprze-

dała ją wydawcom tygodnika „wędrowiec” – Saturnino-
wi Sikorskiemu i Julianowi Gronowskiemu. ci do 1911 r. 
prowadzili księgarnię pod dawną nazwą. w czasie, kiedy 
w kamienicy przy nowym Świecie 41 mieściła się księ-
garnia Paprockiego, dom był własnością innego wydaw-
cy – Salomona Lewentala. i on prowadził tu księgarnię 
oraz duże wydawnictwo. Był m.in. głównym właścicielem 
„kuriera warszawskiego” – od 1887 r. skupował udziały 
gazety. w salonach Lewentala zapadły decyzje dotyczące 
strategii działania dziennika. Salomon Lewental pocho-
dził z żydowskiej rodziny z włocławka. Po zmianie wy-
znania przyjął imiona Franciszek Salezy, pozostając przy 
nazwisku Lewental. w karierze pomogły mu małżeństwa. 
Po raz pierwszy ożenił się córką Jana Glüksberga, jedne-
go z najbardziej znanych wydawców warszawskich. Gdy 
Glüksberg zmarł, Lewental odziedziczył po nim wydaw-
nictwo wraz z drukarnią. Jego kolejną żoną została córka 
warszawskiego finansisty, Mathiasa Bersohna, siostra żony 
historyka aleksandra kraushara. „w wydawnictwach Le-
wentala nie było nigdy makulatury, przeciwnie – wszyst-
kie książki cenne, pozytywne i posiadające trwałą war-
tość” – pisał „Tygodnik ilustrowany” po śmierci wydawcy 
w 1902 r. Gdy Salomon zmarł, współrządy po nim w „ku-
rierze warszawskim” przejęła wdowa, Hortensja z Bersoh-
nów. Miała ambicje artystyczne. w domu przy nowym 
Świecie założyła salon, o którym Juliusz wiktor Gomu-
licki pisał z przekąsem, że realizowała się tu „literatura 
buffo”. wdowa ściągała pisarzy starszego pokolenia i mło-
dych, m.in. skamandrytów. „U niej czupurny Jan Lechoń 
starł się w roku 1918 z sędziwym Janem kotarbińskim na 
temat głośnej Wiosny Tuwima, budząc w umyśle gospody-

Lokal Gastronomia przy Nowym Świecie 16

Występ aktora i komika Władysława Waltera w Cafe Club przy Nowym Świecie 17, 
sylwester 1937/1938 r.
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ni «rozkoszne złudzenie», że prowadzi prawdziwy salon 
warszawski, gdzie romantycy walczą na noże z klasyka-
mi” – czytamy u Gomulickiego w Alei Czarów.

Literatura obecna była też w oficynach kamienicy. w jed-
nej z nich, przy pierwszym podwórzu, ulokowała się redak-
cja popularnego czasopisma kobiecego „Bluszcz”. Także je-
go redaktorka, zofia Seidlerowa, co czwartek zapraszała do 
salonu: „wśród czwartkowych gości matka moja miała sła-
wę znakomitej kucharki. Gustaw Olechowski, felietonista 
«Bluszczu» mawiał: «Pani zofia jest uniwersalna; jedną 
ręką przyrządza pasztet, drugą pisze artykuł, pracuje od świ-
tu do nocy i na wszystko ma czas»” – wspominała córka Se-
idlerowej, anna Peche, na łamach „Stolicy” z 1962 r. innym 

wydawcą i księgarzem, przez całe lata mieszkającym w tej 
samej kamienicy, był Ferdynand Hoesick, zmarły w 1941 r. 
historyk literatury i pisarz, syn Ferdynanda wilhelma – 
właściciela księgarni przy Senatorskiej, założonej w 1865 r. 
Hoesick w swoim mieszkaniu miał ogromną bibliotekę, 
w której nie brakowało białych kruków i autografów zna-
nych pisarzy polskich.

Ulica redakcji 
w dziejach historii sztuki i kultury w Polsce początku 

XX stulecia trwałe miejsce zajęło czasopismo artystyczne 
„chimera”. Jego redakcja działała w kamienicy przy nowym 
Świecie 22. Tytuł ukazywał się w latach 1901-1907. Miał nie-

Nowy Świat 35 z księgarnią Michała Arcta

Edward Okuń, winieta okładkowa Noc, „Chimera”, 1903 r.
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zwykle starannie opracowaną szatę graficzną, nad którą czu-
wał Stanisław Turbia-krzyształowicz, autor m.in. zdobią-
cych gazetę secesyjnych inicjałów i ozdobników. zdaniem 
Mieczysława wallisa, autora książki o secesji, obok publika-
cji ilustrowanych przez wyspiańskiego „chimera” należy do 
najpiękniejszych dzieł polskiej grafiki książkowej początku 
XX w. naczelnym „chimery” był poeta i krytyk literacki 
zenon Przesmycki „Miriam”. czasopismo wychodziło na 
dobrym papierze, a Przesmyckiemu zależało, by zgodnie 
z duchem secesji uczynić je dziełem sztuki całościowej – czy-
li poświęconej wszelkim przejawom twórczości artystycz-
nej. autorami niezwykłych ilustracji byli głównie malarz 
edward Okuń i grafik Franciszek Siedlecki. Ozdobniki „go-
ścinnie” rysowali też inni wybitni artyści, m.in. Józef Mehof-
fer. ilustracje Okunia poruszały wyobraźnię – nasycone sym-
boliką, tworzyły światy mrocznej fantastyki. „«chimera» 
głosiła hasło «sztuki dla sztuki», propagowała elitaryzm, este- 
tyzm, eskapizm. nic dziwnego przeto, że jej aspołeczna 
i antydemokratyczna postawa, szczególnie rażąca w okresie 
rewolucji 1905 r., stała się przedmiotem gwałtownych ata-
ków [...]. Pozbawiona oparcia w szerszych kręgach czytelni-
ków «chimera» przestała wychodzić w 1907 r.” – oceniał 
wallis. 

w tym samym budynku kilka lat po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości narodził się pierwszy warszawski 
„czerwoniak” – jak z uwagi na krzyczące nagłówki na-
zywano przedwojenną prasę sensacyjną. „Brałem udział 
w tych narodzinach. Był rok 1922, kwiecień. […].Polecono 
mnie redaktorowi Henrykowi Butkiewiczowi jako kandy-
data na dziennikarza. zgłosiłem się i zostałem przyjęty. 
właśnie przygotowywano pierwszy numer gazety, jakiej 
jeszcze nie było – w każdym razie w warszawie” – wspo-
minał Jan zbrożek na łamach „Stolicy” w 1964 r. nowo-
ścią była też pora ukazywania się tytułu. Dotąd na rynku 
gazety miały wydania poranne i popołudniowe. Ta po-
jawiała się o godzinie 12, czyli w samo w południe. re-
dakcja ulokowała się w pokoju z kuchnią na pierwszym 
piętrze. „Pokój był średniej wielkości, stało w nim pięć 
stołów, kilkanaście krzeseł, szafa i podobny do wysmu-
kłej jodły wieszak na palta” – czytamy we wspomnieniu. 
Gazeta nosiła początkowo tytuł „kurier informacyjno-
Telegraficzny”. wkrótce tę przydługą nazwę zmieniono 
na „kurier czerwony”. Początki były skromne. „Mieliśmy 
wszystkiego dwa telefony i jedną, a potem dwie maszyny 
do pisania” – pisał zbrożek, który został szefem reporta-
żu. ale redakcja miała jeszcze jedną rewelację techniczną. 
Był nim prymitywny radioodbiornik – nazywany przez 
dziennikarzy stacją odbiorczą. „nowość była tak szoku-
jąca, że Ministerstwo Poczt i Telegrafów opieczętowało 
naszą radiostację. Dopiero po dłuższych staraniach udało 
się ją zwolnić” – wspominał zbrożek. Już w 1923 r. ga-
zeta osiągnęła taki sukces, że na rynku ukazał się jeszcze 
jeden tytuł „express Poranny” – ale to były przecież złote 
czasy prasy! 

w „expressie Porannym” nad kroniką miejską czu-
wało nie byle jakie pióro – kazimierza wierzyńskiego. 
Przerabiał na sposób literacki wzmianki agencyjne i ko-
munikaty magistratu. „redaktor Butkiewicz nie uzna-

Cafe Dancing przy Nowym Świecie 23, 1930 r.

Wejście do Pasażu Italia przy Nowym Świecie, ok. 1930 r.
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wał nożyczek i kleju. cała gazeta musiała być napisana 
własnymi słowami – jeszcze dziś pamiętam jeden z ty-
tułów poety wierzyńskiego do notatki o szczęśliwym 
stłumieniu pożaru” – czytamy we wspomnieniu. Migaw-
ki z życia wielkomiejskiego pisywał roman zrębowicz. 
recenzje teatralne – Jan Lorentowicz. nadsyłał je do 
redakcji zwykle przez kucharkę. Sam zjawiał się rzad-
ko. „Szlagiery na pierwszą stronę robił Stanisław Pacior-
kowski. Sprawy bieżące omawiała Jadwiga krawczyńska. 
O damskich modach i kłopotach zabawnie pisała Janina 
Orynżyna. nowiny polityczne przynosił z sejmu Tade-
usz Garztecki. Tytuły na trzy i cztery szpalty rozstawiał 
z niespotykaną w innych gazetach fantazją artysta ma-
larz władysław waroszewski, zaś sprawozdania z wy-
ścigów konnych pisane z zawadiackim humorem przy-
nosił aleksander Powojczyk («Powój»)” – czytamy. Jak 
zapewniał zbrożek, Powojczyk sprawozdania pisywał 
w cukierni Szwajcarskiej przy chmielnej, posługując 
się przodkiem długopisu ze sztyfcikiem i rezerwuarem 
atramentu. Dłonie miał zawsze umazane inkaustem, 
a gdy go zabrakło, maczał pióro w czarnej kawie. w po-
łowie lat 20. koncern tak się rozrósł, że przeprowadził się 
najpierw do większego lokalu przy nowym Świecie 39, 
a w końcu lat 20. – do nowoczesnego Domu Prasy przy 
ul. Marszałkowskiej 3.

Jeszcze więcej piszących
w spacerze po redakcjach czasopism przy nowym 

Świecie nie sposób pominąć „wędrowca”. redakcja mie-
ściła się we własnej kamienicy przy nowym Świecie 47, 
zbudowanej w latach 90. XiX w. zgodnie z projektem Bro-
nisława Brodzić-Żochowskiego. Budynek o ładnej neo-
barokowej fasadzie, z dwiema kondygnacjami szklanych 
witryn w przyziemiu, wyskakiwał niczym rakieta spo-
śród niższej zabudowy. Brzydkie ściany szczytowe przed 
1914 r. ożywiała reklama w językach polskim i rosyjskim 
z napisem: WĘDROWIEC, redakcja i administracja No-
wy Świat 47. Był to popularny tygodnik artystyczno-lite-
racko-krajoznawczy, założony już w 1863 r. przez Józefa 
Ungera. w roku 1892 czasopismo przeszło na własność 
wspomnianych wydawców i dziennikarzy Saturnina Jó-
zefa Sikorskiego oraz Franciszka Juliusza Granowskiego, 
którzy wznieśli nowy budynek. niestety, tygodnik upadł 
już w 1905 r., w czasie rewolucji, a Granowski przeniósł się 
do wilna. Dodajmy, że na piątym piętrze kamienicy „wę-
drowca” w latach 1924-1929 mieszkał słynny kompozytor 
karol Szymanowski. 

w 1937 r. prawdziwą efemerydą istniejącą zaledwie 
kilka miesięcy była redakcja radykalnie lewicowego 
„Dziennika Porannego”, organu związku nauczyciel-
stwa Polskiego. Dziennik krytykował autorytarny cha-
rakter rządów sanacyjnych. redakcja mieściła się przy 
nowym Świecie 57. w jej skład wchodzili: naczelny Jan 
czarnocki, a po jego ustąpieniu Stefan Grostern, an-
toni wieczorkiewicz, Jerzy Borejsza, wiktor Grosz, 

Bar Mars przy Nowy Świecie 24, lata międzywojenne

wojciech Skuza, Marcelina Grabowska, Jadwiga kraw-
czyńska, Maria i Halina krüger, waldemar Babinicz 
i inni. „Jak widać, pracowali ludzie lewicy, komuniści, 
radykalni chłopi, socjaliści […]. Okres bujnego, gorącego 
wrzenia w tej redakcji, zakończony strajkiem okupacyj-
nym pracowników w lokalu zawieszonego przez władze 
dziennika, był dla mnie okresem wytężonej pracy […]. 
Pisałam wówczas dużo i z weną” – wspominała Jadwiga 
krawczyńska w książce Zapiski dziennikarki warszaw-
skiej 1939-1947 (warszawa 1971).

nowy Świat został poważnie zniszczony we wrze-
śniu 1939 r. Dzieła zniszczenia dokończyło Powstanie 
warszawskie. Po wojnie ulica miała wiele szczęścia – 
odtworzono ją w skali z początku XiX w., kreując har-
monijną całość. niestety, budynki straciły oficyny i za-
plecza. Dziś nowy Świat jest ulicą knajp i kawiarni. 
Tętni życiem. Jest to jednak całkiem inne tętno niż to 
przed 1939 r. 
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Służba w elitarnej jednostce, choć chwalebna, była też 
trudna – wszak miano „maskotki warszawy”, jak 

określano 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, zo-
bowiązywało. kawaleria w ii rzeczypospolitej owiana 
była legendą i ozdobiona nimbem chwały pól bitewnych, 

z których nierzadko nie opadł jeszcze pył zakończonych 
wojen. To kawalerzyści nieśli ze sobą glorię spod krecho-
wiec, rokitny, komarowa. Byli spadkobiercami tradycji 
czarnieckiego i chodkiewicza, napoleona oraz księcia 
Józefa Poniatowskiego. chwałę oręża polskiego uosabiali 

Dobry kawalerzysta 
myśli nawet w galopie
Adrian Sobieszczański
„Siedzą sobie tak w Warszawie, przy kieliszku i przy kawie” – śpiewano o warszawskich 
szwoleżerach w żurawiejce, czyli krótkiej kawaleryjskiej rymowance. W tych wersach 
zawarta jest tylko część prawdy o pułku, któremu w zaszczycie przypadł Garnizon 
Warszawa. Doskonałej lokalizacji, a co za tym idzie bliskości wielkiego świata, zazdrościły 
warszawskim szwoleżerom żołnierze innych pułków

1 Pułk Szwoleżerów z trębaczami 
przed pomnikiem Jana III Sobieskiego na Agrykoli, l. 1928-1930 
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oficerowie, których widok na ulicy wzbudzał powszechny 
zachwyt, zazdrość oraz przyspieszone bicie kobiecych serc. 
Będący „symbolem nieznośnej przedwojennej warsza-
wy”, jak określał go antoni Słonimski, Bolesław wienia-
wa-Długoszowski uważał, że są tylko dwa zawody godne 
wyzwolonego i niepodległego mężczyzny: poeta i kawa-
lerzysta. i nie wróżył kariery temu, kto nie był jednym 
lub drugim, a sam chętnie występował w takiej właśnie 
podwójnej roli.

1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego był najstar-
szym pułkiem kawaleryjskim odrodzonej polskiej jazdy 
w okresie ii rzeczypospolitej, a jego bezpośrednim zaląż-
kiem stał się oddział siedmiu żołnierzy, którymi dowo-
dził por. władysław Belina-Prażmowski. Przez 1 Pułk 
Ułanów Legionowych przewinęli się nie tylko później-
si czołowi dowódcy armii, ale i liczni artyści czy litera-
ci, jak zygmunt rozwadowski, andrzej Strug i wacław 
Sieroszewski. nic dziwnego, że o Legionach mówiono ja-
ko o „najinteligentniejszej armii świta”. wypadki zwią-
zane z kryzysem przysięgowym i internowaniem Piłsuds- 
kiego doprowadziły do rozwiązania pułku. Jednostka 
pod wodzą pretorianina Józefa Piłsudskiego – Gustawa 
Orlicz-Dreszera – została odtworzona jesienią 1918 r. na 
chełmszczyźnie. w niedługim czasie, bo już w grudniu, 
pułk stoczył bitwę pod Dołhoby-
czowem, w rocznicę której rok-
rocznie obchodził później swoje 
święto. Dniem szczególnym dla 
jednostki było nadanie mu wyróż-
niającej go nazwy – Szwoleżerów. 
Miano to posiadały zaledwie trzy 
pułki z 40 kawaleryjskich jedno-
stek odrodzonej rzeczypospolitej. 
Jeszcze zimą 1919 r. pułk został 
przetransportowany do warsza-
wy, jednak w niedługim czasie 
wyjechał, aby wziąć udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Do stoli-
cy, z którą związał się w kolejnych 
latach, pułk wkroczył uroczyście 
22 maja 1921 r. 

Garnizon Warszawa
k awa ler y jsk im za kątk iem  

warszawy były od czasów carskich koszary położone 
nieopodal Łazienek królewskich. Do pierwszej wojny 
światowej mieściły się tam m.in. koszary elitarnych Lejb- 
-Gwardyjskich pułków: Grodzieńskiego Pułku Huza-
rów oraz Pułku Ułanów Jego wysokości. 1 Pułk Szwo-
leżerów został zakwaterowany właśnie na czerniakowie, 
u podnóża Belwederu. nie było to przypadkowe, jako że 
mieszkający od 29 listopada 1918 r. w Belwederze Józef 
Piłsudski był honorowym szefem pułku – co zresztą za-
znaczono w nazwie jednostki. Było to dla szwoleżerów 
nobilitacją i powodem do dumy. „ciesz się bracie szwole-

żerze, masz protekcję w Belwederze” – rozbrzmiewało nie 
tylko w warszawie, ale i całej rzeczypospolitej. Sam Pił-
sudski nazywał żołnierzy pułku swoimi dziećmi, oni zaś 
na znak przywiązania nosili splecione inicjały marszałka 
jako monogramy na swoich naramiennikach. identyczny 
monogram znalazł się na zaprojektowanej przez oficera 
pułku ppor. Stanisława Szygiella, a wykonanej przez gra-
wera wiktora Gontarczyka odznace pułkowej. Piłsudski 
często wybierał sobie adiutantów właśnie spośród szwole-
żerów – jak chociażby aleksandra Hrynkiewicza, będą-
cego podczas wojny komendantem V Obwodu Mokotów 
armii krajowej. Piłsudski pilnował też, aby wszyscy do-
wódcy elitarnej jednostki byli kawalerami Orderu Virtuti 
Militari – tak jak i cały pułk, którego sztandar był ozdo-
biony srebrnym krzyżem za wojnę polsko-bolszewicką.

rozlokowane po obu stronach Dolnej agrykoli, czyli 
dzisiejszej ulicy Szwoleżerów, budynki koszarowe mogły 
pomieścić ponad dwa tysiące osób oraz prawie 800 koni. 
warto zaznaczyć, że część tzw. kirasjerskich koszar wybu-
rzono pod budowę stadionu i basenu wkS Legia. w ra-
mach kompleksu koszarowego pułku znajdowały się liczne 
budynki mieszkalne, stajnie, kryte ujeżdżalnie, magazyny, 
kasyno oraz kościół garnizonowy, który do dzisiaj stanowi 
jedną z nielicznych pamiątek po całym zespole. Ta zlokali-

zowana pomiędzy ulicą Ułańską 
(ob. Szwoleżerów) a czerniakow-
ską świątynia, zaprojektowana 
przez Leontija Benois w 1906 r., 
służyła pułkowi do 1939 r. (dziś 
jest to katedra pw. św. Ducha). 
warunki życia żołnierzy i ofice-
rów w tych koszarach w porów-
naniu z innymi garnizonami 
w kraju były całkiem dobre. Dla 
podoficerów wzniesiono przy uli-
cy Szwoleżerów, w ramach Fun-
duszu kwaterunku wojskowe-
go, modernistyczny budynek 
mieszkalny. Gmach na rzucie li-
tery L zaprojektował kazimierz 
Tołłoczko, realizację ukończono 
w 1931 r. wjazd na teren koszar 
po północnej stronie akcentowa-

ła reprezentacyjna brama z mono-
gramem szefa pułku i wartownia. Piętrowy, otynkowany 
budynek cechowała prosta architektura, a jedyną dekorację 
stanowił pokryty klinkierem cokół i klinkierowy naroż-
nik. Obszar po drugiej stronie wyglądał bardziej kameral-
nie. za zadrzewionym terenem, blisko czerniakowskiej, 
znajdowało się kasyno pułkowe, zaś bliżej ulicy 29 Listo-
pada – ogród z fontanną, ogródkiem jordanowskim i kor-
tami tenisowymi. 

Mianowany dowódcą pułku w 1926 r. Bolesław wie-
niawa-Długoszowski mieszał wraz z rodziną, żoną Broni-
sławą i córką zuzanną, w Pałacu Myślewickim w Łazien-

Kotlarz pułku, koszary przy ulicy Huzarskiej, 1931 r.
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kach. Jak wspominał gen. Józef kuropieska, płk wieniawa 
z niezwykłą punktualnością zaglądał co rano do stajni 
pułkowych. z mianowaniem wieniawy na stanowisko 
adiutanta wiąże się zabawna anegdota. Józef Piłsudski 
miał rzekomo przykazać pułkownikowi, aby ten pilnował, 
by jego żołnierze i oficerowie za dużo nie pili. „nie będą 
pili więcej ode mnie” – odpowiedział wieniawa. 

1 Pułk Szwoleżerów pełnił w stolicy rolę reprezen-
tacyjną, co było jednocześnie i zaszczytne, i uciążliwe. 
Pokazowy charakter jednostki nie dawał taryfy ulgo-
wej służącym w niej żołnierzom i oficerom. Pułk często 
wyjeżdżał w szyku zwartym na ulice warszawy z okazji 
wizyt głów państw i zagranicznych gości, czasami tylko 
„wyręczany” przez 1 Pułk Strzelców konnych z Garwoli-
na. Pułk maszerujący agrykolą i alejami Ujazdowskimi 
w kierunku Śródmieścia z okazji świąt państwowych bu-
dził dumę warszawiaków. Szwadron pułku towarzyszył 
też dyplomatom jadącym na zamek królewski w celu 
złożenia listów uwierzytelniających prezydentowi igna-
cemu Mościckiemu. 

Mali chłopcy marzyli o tym, by zostać szwoleżerami. 
Stanisław Ledóchowski, syn edwarda Ledóchowskiego, 
oficera żywnościowego pułku, wspominał, jak podczas 
powrotu pułku z defilady ojciec wziął go przed siebie na 
siodło i tak wjechali razem, na koniu, na teren koszar.

 

„Bo w sercu ułana, gdy wyłożyć je 
na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest, 
przed panną tylko koń” 

nie od dziś wiadomo, że dla kawalerzysty liczyły się trzy 
litery k: konie, kobiety i koniak, a kawaleryjskie przykazanie 
zabraniało pożądać kobiety i konia kolegi. koń był przyja-
cielem każdego kawalerzysty, towarzyszem żołnierskiej doli 
i niedoli. Pięknym wyrazem umiłowania koni była tradycja 
dzielenia się z nimi opłatkiem w wigilijny wieczór. zuzanna 
Długoszowska, córka wieniawy, w swoich wspomnieniach 
zaznaczała, że wigilijna wieczerza w czasach, kiedy ojciec do-
wodził 1 Pułkiem Szwoleżerów, rozpoczynała się w domu 
późno w nocy, po powrocie ojca z koszar. Pierwszą rodziną 
dowódcy był jego pułk – żołnierze, oficerowie i konie. 

niektórzy oficerowie związani byli z końmi od dziecka. 
wieniawa już jako mały chłopiec krzepko siedział w siodle 
i podchodził zwierzynę. inni, zanim związali z koniem 
swoje życie, wcześniej widzieli te zwierzęta głównie przy 
dorożce, jak jeden z bardziej utalentowanych później pol-
skich jeźdźców adam królikiewicz. w sierpniu 1914 r. 
walczył pod kielcami. któregoś dnia spostrzegł w pustym 
polu zabłąkanego konia w pełnym rynsztunku. Dosiadł 
zwierzę – po raz pierwszy w życiu – i dał się wynieść z po-
la bitwy. nie wiedział jeszcze, że będzie to początek dłu-
giej drogi, którą naznaczą 94 zawody hippiczne, w tym 
24 zwycięskie. Przygotowania Olimpijskiej konnej Gru-
py Sportowej do zawodów hippicznych odbywały się czę-
sto właśnie w koszarach 1 Pułku Szwoleżerów. w 1924 r. 

Rysunek satyryczny Wieniawa w Oazie Warszawskiej, 1930 r.

Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski jako dowódca 1 Pułku Szwoleżerów, 1931 r.
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królikiewicz – razem ze swoim koniem Pikadorem – się-
gnął po brązowy medal olimpijski, który był pierwszym 
medalem dla Polski w konkurencji indywidualnej.

Prawdziwą legendą wśród szwoleżerskich koni okrył 
się Jasiek – koń zabrany wraz z jego siostrą Małgosią ze 
zrujnowanego majątku nad Bugiem jesienią 1918 r. Jasiek 
ze swym jeźdźcem sięgali po laury zwycięstwa w rzy-
mie i nicei, a gdy przyszedł czas emerytury zasłużonego 
wierzchowca, jego właściciel wykupił go jako żywą legendę 
pułku. w stajni szwadronu dowodzonego przez królikie-
wicza zwierzę miało boks udekorowany trofeami. Odwie-
dzali go znamienici goście i sportowe sławy. wypuszczany 
z boksu, swobodnie chodził po terenie koszar. Podskubu-
jąc rośliny i wyjadając z ogródka jarzyny, przyglądał się 
życiu pułkowemu. na dźwięk trąbki wzywającej do ob-
rokowania sam biegł do stajni, bo – jak każdy kawaleryj-
ski koń – znał wszystkie sygnały lepiej niż niejeden kawa-
lerzysta. największą pasją Jaśka były kąpiele, dlatego nie 
przepuszczał nawet kałuży. kąpiel w stawie przykoszaro-
wym w grudniu 1933 r. przypłacił życiem, gasnąc w pięk-
nym końskim wieku 28 lat. 

wizytówką pułku była też jedyna etatowa w armii ii rP 
kawaleryjska orkiestra konna, wyróżniająca się barwny-
mi mundurami, amarantowymi czaprakami pod siodłami 
oraz przepięknymi płomieniami, czyli proporcami przy-
wieszonymi do fanfar. ich wykonanie dla pułku wsparł 
wieniawa-Długoszowski, który wystarał się o niebagatel-
ną wówczas kwotę 5 tys. zł na ich wykonanie. Projektem 

płomieni zajął się oficer pułku Michał Bylina. wzorowane 
były na tych używanych przez szwoleżerów gwardii napo-
leona, do których odwoływał się 1 Pułk Szwoleżerów. Sam 
Bylina był uczestnikiem wojny obronnej w szeregach swe-
go pułku, a czasie Powstania warszawskiego walczył na 
Mokotowie. Po wojnie wykładał na warszawskiej aSP. 

Prawdziwą „ozdobą” orkiestry był kotlista i jego koń. 
Jadąc na czele, wybijał rytm, uderzając pałkami w przy-
troczone do siodła bębny. z racji zajętych rąk powodował 
koniem wodzami przymocowanymi do strzemion. Grał 
w ten sposób nawet w pełnym galopie. według bowiem 
słów wieniawy „dobry kawalerzysta to taki, który potrafi 
myśleć nawet w galopie”. 

Przesuwanie szaf
każdy przedwojenny pułk kawaleryjski uważał, że jest 

najlepszy. każdy też przypisywał sobie rolę tego, który 
wypijał roczną produkcję lwowskiej wódki Baczewskie-
go, będącej nieodłącznym elementem zabaw przedwojen-
nych elit. Oficerowie 1 Pułku Szwoleżerów z racji służby 
w warszawskim garnizonie nie mogli narzekać na brak 
rozrywek. O ile pozwalał na to czas i portfel, korzystali 
z całego wachlarza możliwości, jakie dawała przedwojen-
na warszawa. Okrągłe czapki z amarantowym otokiem 
można było spotkać w teatrach i na stadionach, w kawiar-
niach i restauracjach. „raz spytano go się szczerze, gdzie 
ty mieszkasz Szwoleżerze. Pułk mój stoi na Ułańskiej, ja 
ze sztabem tu w ziemiańskiej” – pisał antoni Słonimski 

Pozowana scena z koszar 1 Pułku Szwoleżerów, czyszczenie koni Elektroluxem (!), 1931 r.
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o swoim koledze ze stolika w ziemiańskiej – wieniawie- 
-Długoszowskim. Tego ostatniego spotykano też u Gru-
bego Joska, gdzie wśród „gęsiny, pieczonych skórek gę-
sich i flaków nad ranem śpiewano piosenki intonowane 
przez generała i poetów, dorożkarzy i prostytutki”. Jego 
kontakty, sposób życia i miłość do warszawy sprawiły, że 
w krótkim czasie stał się jedną z najbardziej rozpoznawal-
nych postaci stolicy. Jedna z anegdot, którymi żyła przed-
wojenna warszawa, głosiła, że przed przybywającymi do 
pułku młodymi oficerami stawiano kilka bądź kilkana-
ście kieliszków wódki. Po wypiciu możliwie jak najwięk-
szej ilości alkoholu z pierwszych liter nazw rozpoznanych 
trunków należało ułożyć słowo. większość nie wychodzi-
ła poza słowo „sos”, kiedy wieniawa układał „nabucho-
donozor”. w rzeczywistości nie namawiał nikogo do pi-
cia, a Józef Garliński, będący abstynentem, kiedy przybył 
z przydziałem do pułku, dostał od wieniawy na powita-
nie szklankę mleka. Gdy młodszy stopniem oficer znalazł 
się w lokalu ze starszym stopniem kolegą, rachunek płacił 
ten drugi. czasami młodszy oficer mógł sam uregulować 
swoją część rachunku, ale tylko wtedy, kiedy uzyskał na 
to zgodę starszego. 

czas wolny, którego w kawaleryjskich jednostkach za-
wsze było mało, upływał żołnierzom także w urokliwym 
zaciszu kasyna pułkowego, w atmosferze koleżeńskich roz-
mów i zabawy niezmąconej przez towarzystwo kobiet, ma-

jących tu całkowity zakaz wstępu. Jedynym odstępstwem 
od tej zasady były bale pułkowe. Odbywały się kilka ra-
zy w roku, a okazją mogło być święto pułkowe czy wizy-
ta specjalnego gościa. Pierwszym toastem na balu był ten 
za pułk. zabawę kończono nad ranem białym mazurem. 
Mimo powiedzenia, że „wódka czysta ani munduru, ani 
honoru nie plami”, oficera, który przesadził z alkoholem, 
należało odprowadzić do oddzielnego pokoju bądź do do-
mu. za nieuratowanie munduru przed zniewagą groziła 
kara twierdzy.

atmosferę dwudziestolecia oddaje historia związana 
z posiadającym szwoleżerski rodowód gen. Stanisławem 
Grzmot-Skotnickim, który cieszył się ogromnym powodze-
niem wśród kobiet. na jednym z rautów generał wraz z płk. 
witoldem Morawskim komentowali urodę wchodzących 
dam. „zobacz, one dla mnie się tak ubrały” – powiedział 
Skotnicki do pułkownika. „a dla mnie będą się rozbiera-
ły” – odparł z kawaleryjską fantazją płk Morawski.

w 1 Pułku Szwoleżerów dobrze zapamiętano bal z oka-
zji przybycia do warszawy włoskiego ministra spraw za-
granicznych Galeazza ciana w lutym 1939 r. Pełniący 
wówczas obowiązki oficera służbowego pułku por. Ma-
rian nitecki już jako generał wspominał, że dostał tele-
foniczny rozkaz zorganizowania balu dla ministra ciana, 
ministra Becka oraz wieniawy wraz z ich małżonkami. 
Bal zorganizowano w trzy godziny, a młodzi oficerowie 
dostali rozkaz obtańcowywania wszystkich starszych pań. 
wśród oficerów nazywano ten proceder „przesuwaniem 
starych szaf ”. w konsekwencji dystyngowane panie nie 
umiały zrozumieć niewytańczonych młodych dziewcząt, 
które siedziały przez większą część balu. 

krystyna królikiewicz, córka adama królikiewicza, 
po latach wspominała bal podchorążych w Grudziądzu, 
na który ojciec nie chciał jej puścić, tłumacząc, że będzie 
miała jeszcze wiele takich okazji. Skapitulował, widząc 
córkę w gotowej sukni. Był rok 1938. „Tańczyłam na tym 
balu jak na styku dwóch epok” – napisała w przedmowie 
do książki swojego ojca. 

na styku dwóch epok stał już cały ówczesny świat. 
1 Pułk Szwoleżerów walczył w 1939 r. w składzie Mazo-
wieckiej Brygady kawalerii. Szwoleżerowie brali udział 
w walkach Polskich Sił zbrojnych na zachodzie, ginę-
li w katyńskim lesie i bronili warszawy na barykadach 
podczas Powstania. kiedy za ostatnimi oficerami 1 Pułku 
Szwoleżerów – zmarłym jesienią 2017 r. ppłk. zbignie-
wem Makowieckim (wieloletnim prezesem zrzeszenia 
kół Pułkowych kawalerii w Londynie) i zmarłym 27 lu-
tego bieżącego roku emilem Mentlem (absolwentem cen-
trum wyszkolenia kawalerii w Grudziądzu) – zamknęło 
się wieko trumny – nastał prawdziwy koniec świata szwo-
leżerów. Bezpowrotnie skończyła się pewna epoka.

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

Warszawy historia ukryta

Olgierd Pobóg-Kiersnowski, ilustracja do żurawiejki; w zbiorach Muzeum 
im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
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„Myślałam o cioci wandzie, o Jej życiu na 
scenie! widziałam Ją tylko raz jako sta-
ruszkę w «Domu kobiet», a przecież 

mam wrażenie, i z relacji starego pokolenia wiem, że by-
ła wspaniałą aktorką, chociaż w historii teatru tak mało 
jest o jej rolach! a przecież publiczność miała dla niej 
wielkie uznanie” – zapisała pod datą 23 czerwca 1955 r. 
w swoich nieopublikowanych pamiętnikach jej bratani-
ca, elżbieta Barszczewska (1913-1987).

wanda Teofila Barszczewska urodziła się w warszawie 
18 grudnia 1862 r. przy nowym Świecie 5, w domu, w któ-
rym jej ojciec, pedagog Jan Barszczewski, prowadził znany 
i ceniony podówczas zakład naukowy dla chłopców. „wy-
wodziła się z rodu o znamiennym w polskim pozytywi-
zmie pogłębieniu umysłowym, okrzepłym ideami Szkoły 
Głównej” – pisał adam Grzymała-Siedlecki w Świecie ak-
torskim moich czasów. Jej dziadek Leopold Sumiński, ciot-
ka Jadwiga Ochorowiczowa i wuj Maksymilian Łyszkow-
ski byli znanymi w ówczesnej warszawie nauczycielami. 
rodzonym bratem aktorki był pisarz Stefan Barszczewski 
(1861-1937), bratem ciotecznym – psycholog i wynalazca 
Julian Ochorowicz (1850-1917), a bratem stryjecznym – 
podróżnik i fotograf Leon Barszczewski (1849-1910).

wanda była jedną z pierwszych absolwentek powstałej 
w 1874 r. renomowanej pensji dla dziewcząt izabeli Smo-
likowskiej, w której uczyli m.in. Tadeusz korzon i karol 
Dunin (w 1896 r. pensja przeszła na własność Pauliny He-
welke – to obecne iX LO im. klementyny Hoffmanowej). 
Po ukończeniu nauki uzupełniającej uzyskała patent na 
wyższą nauczycielkę. Jej marzeniem było jednak… zostać 
aktorką. Studia przygotowawcze do upragnionego zawodu 
odbyła pod kierunkiem wincentego rapackiego. zade-
biutowała w przedstawieniu amatorskim 4 marca 1884 r. 
w warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. nie zo-
stała jednak zauważona, mimo że w scenach grupowych 
„pracowała z talentem, zdobywając liczne oklaski”.

Tajemnice damy z medalionu
Igor Strojecki
Kiedy Wanda Barszczewska liczyła niewiele ponad 20 lat, już miała hasło o sobie 
w encyklopedii Orgelbranda. Choć na kilka lat „zaczepiła się” w Krakowie, to jednak 
większość życia spędziła w Warszawie. Grywała na scenie ze sławną Heleną Modrzejewską. 
W jej romansie z aktorem Mieczysławem Frenklem ostatecznie nie zaiskrzyło i aktorka 
związała się ze swoją koleżanką ze sceny, Zofią Noiret. Bolesław Prus w egzemplarzu swojej 
ostatniej powieści Dzieci zamieścił dla niej 8 czerwca 1908 r. dedykację: Pannie Wandzie 
Barszczewskiej od przyjaciela Jej i Jej rodziny

27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Teatru.  
Z tej okazji przypominamy artystkę dramatyczną Warszawskich 
Teatrów Rządowych – Wandę Barszczewską (1862-1941)

Wanda Barszczewska w krakowskim atelier
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Tego samego roku, dla pogłębienia nauki zawodu, uda-
ła się do krakowa. zamieszkała przy ul. Grodzkiej 48. 
na krakowskiej scenie zadebiutowała w połowie wrze-
śnia w komedii Gustava von Mosera W gościnie, czyli Reif 
z Reiflinger rolą antoniny, która zapewniła jej powodze-
nie i sympatię publiczności. „zaledwie parę miesięcy mi-
nęło od czasu, gdy panna Barszczewska po raz pierwszy 
wstąpiła na deski teatralne, a jednak już dziś wielki moż-
na widzieć postęp. Oprócz darów przyrody, sympatycz-
nej postaci, pełnego i dźwięcznego głosu przyniosła młoda 
adeptka na scenę coś, czego się nie nabywa w przeciągu 
kilku miesięcy; wykwintny układ towarzyski” – pisano 
na łamach „nowej reformy”. 1 marca 1886 r. karol es-
treicher w liście do przebywającej już wówczas w amery-

tym krzesełkiem z hukiem o scenę, tuż za ciocią. Przerażona 
niespodziewanym hukiem – krzyknęła, a wtedy koźmian 
z uśmiechem rzekł: «O! właśnie tak trzeba krzyknąć, teraz 
było dobrze». no i trudność została pokonana”.

Niespełnione zauroczenie
z krakowa artystka zamierzała przenieść się do Lwowa. 

Jednak zrezygnowała z tego planu za radą swojego kolegi 
ze sceny Mieczysława Frenkla (1858-1935), który już wcze-
śniej wyjechał na występy do tamtejszego teatru. Mieczy-
sław Frenkiel był postawnym mężczyzną. Jego twarz była 
„jasna, pogodna, dość duża, nadawała się do gry wyrazi-
stej”. Miał „ruchliwe oko i nos wielce charakterystycz-
ny”, głos donośny i dobrą dykcję. zauroczony młodziutką 

ce Heleny Modrzejewskiej informował ją o kondycji pol-
skiego teatru: „kochana Pani! nasz teatr chromieje. […] 
Między aktorkami jedna Barszczewska, piękny materiał 
do dramatu, ale wiele jej pracy potrzeba. O innych nie ma 
co mówić”.

Barszczewska była więcej niż średniego wzrostu brunet-
ką, o klasycznej figurze, wyrazistej twarzy i dużych, ciem-
nych oczach, obdarzoną ciepłym, dźwięcznym altowym 
głosem o głębokim brzmieniu oraz wspaniałą dykcją i ta-
lentem tragiczno-dramatycznym, który rozwijała w kra-
kowie pod kierunkiem wybitnego reżysera Stanisława 
koźmiana. Jej siostrzenica, wanda Strojecka (1892-1976), 
w opowiadaniu Cienie przeszłości wspominała incydent 
z czasów pierwszych kroków scenicznych, o którym opo-
wiedziała jej ciocia: „Miała rolę, w której w pewnej chwili 
musiała krzyknąć przerażona. Scena ta cioci zupełnie się nie 
udawała. koźmian powtarzał: «Ten krzyk pani jest sztucz-
ny i nieprawdziwy». ciocia była bardzo zmartwiona nie-
udanymi próbami, ale koźmian nie zniechęcał się, kazał 
raz jeszcze powtórzyć scenę, sam stanął za krzesłem cioci, 
opierając się na jakimś krzesełku. Gdy nadszedł moment, 
w którym ciocia miała krzyknąć, niespodziewanie rąbnął 

wandą, musiał za nią bardzo tęsknić ze Lwowa, bo słał 
czułe listy, w których tytułował ją swoją „królową” lub 
„najdroższą europką”. Mając nadzieję na poważniejszy 
związek, pisał: „europka jest to nadal przyjemna część 
świata i nie chce się z niej wyjeżdżać”, „całuję z zapałem 
zamorusane od rękawiczek, a pomimo to śliczne rączki po 
milion razy”. Podczas jednego z jego gościnnych występów 
w krakowie musiało jednakowoż „coś” się między nimi 
wydarzyć. Być może „europka” została zdobyta, bo, jak 
potem pisał: „Po tej małej przyjemności, jakiej zaznałem 
w europce, teraz strasznie przykro i więcej nic. całuję mo-
je śliczne łapeczki wraz z dołkami i pagórkami po milion 
razy na minutę”.

niestety, Frenkiel nie mógł liczyć na wzajemność i chy-
ba nie potrafił zrozumieć braku zainteresowania uczucio-
wego ze strony wandy. w miłosnej korespondencji szukał 
wyjaśnienia tej sytuacji: „Pani wybaczy moje narzucanie 
się z listami i jakkolwiek jestem przekonany, że łaskawej 
odpowiedzi nie otrzymam, gdyż coś, o czym ja nie wiem 
zupełnie, stoi temu na przeszkodzie, to jednak pozwolę 
sobie jeszcze życzyć Pani jak najprzyjemniejszej podróży 
na tak daleką drogę, w jaką się Pani udaje, i w tak miłym 

Wanda Barszczewska na fotografii portretowej oraz w kreacjach scenicznych; „Nie sięgaj po laury – ukochaj swe ciernie” – Wanda Barszczewska, „Album Teatralne”, 1897 r.
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i dobranym towarzystwie”. nieodwzajemnione uczucie 
z czasem wygasło. Mimo tego miłosnego zawodu darzy-
li się nadal wzajemnym szacunkiem i często występowa-
li wspólnie na deskach teatralnych. Mieczysław Frenkiel 
kilka lat później ożeni się z urodziwą aktorką Stanisławą 
Pysznik (1863-1945), a Barszczewska już w warszawie „za-
opiekuje się” chorującą na astmę koleżanką ze sceny, zofią 
noiret (1865-1922).

wanda Strojecka w opowiadaniu Cienie przeszłości 
wspominała: „ciocia miała naturalnie wiele adoratorek 
i adoratorów, mimo to z żadnym z nich nie chciała związać 
się w małżeństwie […]. Pamiętam, gdy uczęszczałam do 
szkoły dramatycznej, Mieczysław Frenkiel, który zresztą 
znał mnie od dziecka, razu pewnego rozmawiając ze mną 
o cioci, rzekł: «Myśmy wszyscy młodzi w teatrze kochali 
się w twojej cioci, a ona trzymała nas o tak!» (tu zacisnął 
obie pięści obrazując zachowanie się cioci wobec nich). 
w życiu swoim miała dwie wielkie przyjaźnie. Pierwszą 
w latach wczesnej młodości była niegdyś przyjaźń z Ga-
brynią Lucyńską, zmarłą bardzo młodo. Drugą, która 
przetrwała lata całe, była przyjaźń z zofią noiret. Pozna-
ły się w teatrze. zofia noiret była osobą bardzo piękną 
i ogromnie utalentowaną. rokowali jej wielką sławę, lecz, 
będąc szalenie wrażliwą i uczuciową, nie mogła znieść pa-
nujących stosunków teatralnych, ciągłych intryg, zawiści, 
odsuwania od odpowiednich, dobrych ról. O mało nie 
rozchorowała się nerwowo i z nadszarpniętym zdrowiem 
wycofała się z życia teatralnego. nawiązawszy serdeczną 
przyjaźń z ciocią wandą, uczestniczyła całym sercem w jej 
sukcesach, studiując z zapałem wraz z ciocią każdą rolę. 
również, jak ciocia, za mąż nie wyszła, gdyż po śmierci 
swego narzeczonego, którego bardzo kochała, nie chciała 
wstępować w związki małżeńskie”.

Powrót do Warszawy
w 1887 r. wanda Barszczewska powróciła do warsza-

wy. Początkowo zamieszkała w pobliżu teatrów, w kamie-

nicy przy ul. włodzimierskiej 14 (po parzystej stronie dzi-
siejszej ulicy czackiego, w miejscu, gdzie obecnie znajduje 
się Ministerstwo Finansów). niemal z marszu wystąpiła 
na scenie Teatru Letniego w Ogrodzie Saskim, obok wy-
bitnego aktora alojzego Gonzagi Żółkowskiego, w kre-
acji Pani de nohan w Mężu na wsi. Jej występ okazał się 
udany, udowodnił, że „jest artystką poważną, posiadającą 
wiele warunków scenicznych, a przede wszystkim odzna-
czającą się inteligencją, tak ważną w rolach charaktery-
stycznych, do których panna Barszczewska zda się mieć 
właściwe upodobanie” – donosiło „echo Muzyczne, Te-
atralne i artystyczne”. 

Drugim jej debiutem była rola Marii Letelière, ekscen-
trycznej amerykanki, w komedii emila augiera Rodzina 
Fourchambault. Powodzenie kolejnej roli Barszczewskiej 
skłoniło dyrekcję warszawskich Teatrów rządowych, 
za prezesury Longina Gudowskiego, do włączenia pani 
wandy w poczet swoich artystek. Jej początkowa gaża 
wynosiła 550 rubli rocznie – nie było to zbyt wiele. Dla 
porównania, w podobnym okresie Jadwiga czaki, wpraw-
dzie już z dziesięcioletnim stażem scenicznym, zarabiała 
1900 rubli rocznie. „Panna Barszczewska powinna zna-
leźć się w otoczeniu lepszych artystów, na scenie większej, 
w repertuarze starannie dobieranym, słowem – pośród wa-
runków, które dać jej może scena warszawska. natomiast 
panna Barszczewska da naszej scenie dystynkcję formy, 

„Gdyby od aktorki 
żądano tyle talentu, 
zamiłowania do sztuki 
i pracy – scena miałaby 
więcej artystek, a świat 
mniej… wykolejonych” 
– Zofia Noiret, „Album 
Teatralne”, 1897 r.

Aleksandra Lüde, Mieczysław Frenkiel i Wanda Barszczewska w sztuce Szekspira 
Jak wam się podoba
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poprawność dykcji i tę ważną dla każdej sceny inteligen-
cję artystyczną, z której dobry reżyser wykrzesać może po-
datną do właściwych ról siłę, brakującą właśnie dzisiej-
szemu naszemu personelowi” – pisano w lipcu tamtego 
roku na łamach „echa Muzycznego, Teatralnego i arty-
stycznego”. w kolejnych latach aktorka będzie występo-
wać z największymi ówczesnymi sławami scen warszaw-
skich, jak: aleksandra rakiewiczowa, aleksandra Lüde, 
Jadwiga czaki, Maria wisnowska, u boku m.in. Bolesła-
wa Leszczyńskiego, Bolesława Ładnowskiego, Mieczysła-
wa Frenkla czy wincentego rapackiego. 6 lutego 1891 r. 
w Teatrze Letnim dostąpiła zaszczytu zagrania obok słyn-
nej Heleny Modrzejewskiej podczas jej gościnnych wystę-
pów w warszawie. w komedii Victoriena Sardou Odetta 
Modrzejewska kreowała rolę tytułową, Barszczewska gra-
ła zaś Baronową cornaro Doria.

Szopenizowała osnowę chłopską
wanda Barszczewska potrafiła uchwycić rysy każdej 

postaci. nie cofała się nawet przed dosadną charaktery-
styką – szpecąc twarz, wydobywała z niej właściwy wyraz 
i wnikała w subtelne szczegóły postaci. Uwagę zwracała 
rozległa skala jej głosu, sięgająca od tonów niemal męskich, 
po rzewne i pieszczotliwe. To właśnie tonacja głosu i we-
wnętrzne budowanie postaci scenicznych, ich kreowanie, 
były najsilniejszymi środkami aktorskimi Barszczewskiej. 
chwalono ją szczególnie za Helenę alving w Upiorach 
Henryka ibsena, „wspaniałą w tragicznym wyrazie bólu 
i cierpienia, pełną dramatyzmu” tytułową Balladynę czy 
Matkę w Klątwie Stanisława wyspiańskiego. 30 kwiet-
nia 1909 r. dyrekcja warszawskich Teatrów rządowych 
z okazji 25-lecia pracy aktorki uhonorowała ją benefisem 
na scenie Teatru wielkiego, z którego znaczna część do-
chodu przeznaczona była dla samej artystki. ze względu 
na bezpośrednią możliwość zakupu biletów „mieszka-
nie benefisantki-jubilatki (aleje Jerozolimskie 25 m. 5) 

p. wandy Barszczewskiej od kilku dni mię-
dzy godz. 3-cią a 7-mą po południu znajduje 
się w prawdziwym oblężeniu” – informował 
„kurier warszawski”. wystawiono Beatryks 
Cenci Juliusza Słowackiego z Barszczewską 
w roli głównej. „Publiczność uczyniła jej bar-
dzo gorącą i długą owację. Dziękowano arty-
stce za działalność poważną, pełną szczerego 
oddania się sztuce. Pani Barszczewska przez 
25 lat była u nas jedną z tych przedstawicielek 
nieposzlakowanej pracy artystycznej, na której 
opiera się honor i dobra tradycja sceny”– zano-
tował w swojej książce Dwadzieścia lat temu 
Jan Lorentowicz.

adam Grzymała-Siedlecki, wspominając 
sezon 1915/1916, kiedy w Teatrze rozmaito-
ści wystawiono Noc listopadową Stanisława 
wyspiańskiego, pisał o Barszczewskiej jako 

Demeter i o wypowiadanej przez nią kwestii, w której po-
kazała zdumionej młodzieży aktorskiej, w co stara szko-
ła umiała przetwarzać tekst: „Już na próbie Barszczewska 
odezwała się. Przez słuchaczy przeszło jedno i to samo 
wrażenie: z jakąż «nadmową» ona mówi!! Jakżeż rośnie 
wiersz w jej mówieniu! z zapartym tchem słuchało się, jak 
Barszczewska szopenizuje osnowę chłopską”.

wanda Barszczewska zagrała w sumie w ok. 200 rolach. 
Jak na owe czasy nie było to wiele. Jej niekwestionowany 
talent tragiczny nie został przez teatr w pełni wykorzysta-
ny. Obsadzano ją w rolach mniej eksponowanych, słabiej 
zapadających w pamięć krytyki i publiczności. Być mo-
że „pasmo zgryzot, rozczarowań i udręki” spowodowało, 
że już w 1914 r., w wieku zaledwie 52 lat, przeszła na eme-
ryturę. Ostatni raz wystąpiła w 1930 r. na scenie Teatru 
Polskiego w roli babki celiny Bełskiej w Domu kobiet zo-
fii nałkowskiej. Premiera tej sztuki w reżyserii Marii Przy-
byłko-Potockiej odbyła się w 21 marca. Jan Lechoń w swej 
recenzji uwypuklił mistrzostwo gry aktorskiej Barszczew-
skiej, jej „gest, dykcję i najświetniejszą klasyczną szkołę ak-
torską”, a Maria Dąbrowska odnotowała w Dziennikach: 
„Stare wielkie aktorki – Barszczewska, Leszczyńska i Sie-
maszkowa – wybornie grały – mistrzowsko nawet”.

Mieszkanie przy Hożej
wanda przez ostatnie lata życia zajmowała niewielkie 

mieszkanie na drugim piętrze w oficynie kamienicy przy 
ul. Hożej 32. Po śmierci zofii noiret wolny pokój zajęła 
siostra aktorki, tłumaczka literatury francuskiej, karolina 
z Barszczewskich Bobrowska (1864-1946). w rodzinnych 
wspomnieniach wnuczki karoliny zachowały się szczątko-
we informacje o tym, jak wyglądało to mieszkanie. wia-
domo, że z niereprezentacyjnej klatki schodowej z podwó-
rza wchodziło się do niedużego przedpokoju. Po lewej 
stronie była mała kuchnia z wnęką dla służącej Maryni, 
na wprost duży pokój, jadalnio-salon, ze sporym stołem na 
środku, miękkimi kanapami i serwantkami. na wytape-

Wanda Barszczewska na łamach „Album Teatralnego”
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towanych ścianach wisiały obrazy oraz rodzinne fotogra-
fie. Stamtąd drzwi wiodły do dwóch pokojów – jeden był 
pokojem wandy, jej „teatralnym sanktuarium” i azylem. 
wanda była osobą dystyngowaną, ale bardzo bezpośred-
nią, o wielkim autorytecie w rodzinie. zawsze elegancka, 
nieskazitelnie ubrana i uczesana, jakby zdjęta z malarskie-
go portretu. Skupiała zainteresowanie dzieci. Była dla nich 
bardzo ciepła, choć sama rodziny nie założyła. anegdota 
rodzinna z czasów okupacji mówi, jak to aktorka pewne-
go dnia poszła do sklepu po herbatę. zobaczywszy przed 
sklepem tłum ludzi, zapytała swym donośnym i nadal 
jędrnym, teatralnym głosem: „czy jest herbata Tonga?!” 
(to nazwa ówczesnej kombinacji suszu marchwi z dodatka-
mi, produkowanej po sąsiedzku, przy ul. Hożej 23, przez 
Dom Handlowo-Przemysłowy J. Machnicki, T. Urbański 
i S-ka). Podobno swą teatralną ekspresją tak zaskoczyła 
ludzi, iż ci oniemieli i rozstąpili się na boki, dzięki czemu 
starsza już wtedy pani dostała się do lady bez kolejki.

Tajemnica roku narodzin
Już jako bardzo młoda artystka miała Barszczewska ha-

sło m.in. w Encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbran-
da, jednak wkradł się tam, utrwalony na całe życie, „błąd” 
dotyczący roku jej urodzenia. Odjęto jej… trzy lata! Błąd 
ten powielony został w Słowniku biograficznym teatru pol-
skiego 1765-1965 i – w konsekwencji – na płycie nagrobnej 
Barszczewskiej na cmentarzu Powązkowskim, którą umie-
ściłem tam zaledwie kilka lat temu. w niniejszym artykule 
po raz pierwszy podano właściwy rok jej urodzin – 1862. 
wanda Barszczewska zmarła 9 grudnia 1941 r. w swoim 
mieszkaniu przy Hożej. Marian wyrzykowski, wybitny 
aktor i pedagog, przyszły mąż elżbiety Barszczewskiej, 
zanotował w swoich Dziennikach 1938-1969 pod datą 13 
grudnia 1941 r.: „Przyjechałem na Powązki punktualnie. 
na pogrzebie było mało osób. Skromnie było, ale bardzo 
poważnie. Pięknie śpiewał [aleksander] Michałowski 
i [adam] Dobosz, przy wyprowadzeniu [Jan adam] Ma-
klakiewicz i [Jan] romejko grali marsza chopina”. ciało 
wandy Barszczewskiej spoczęło w rodzinnym grobowcu 
w kwaterze D na Starych Powązkach – w tej samej kwate-

rze, w której kilkanaście lat wcześniej, zaledwie kilka gro-
bów dalej, została pochowana zofia noiret.

„Obrałaś sobie służbę sztuki – nie sprzeniewierzaj się jej 
nigdy, służ jej wiernie, a choć droga «ad astra» najeżona 
jest kolcami, nieraz bardzo bolesnymi. Jednakże chwilami 
daje taki wypoczynek, że gorycz i ból tępieją” – taką, bodaj 
ostatnią, aktorską wskazówkę wanda Barszczewska zapi-
sała dla swojej bratanicy elżbiety w styczniu 1940 r.

P.S. kilkanaście lat temu otrzymałem wykonany przez 
rzeźbiarza czesława Makowskiego w 1911 r. w wiśle gip-
sowy medalion z popiersiem wandy Barszczewskiej. Posta-
nowiłem podarować go jakiemuś muzeum, ale wcześniej 
zrobiłem kilka kopii i przekazałem je m.in. do Muzeum 
Teatralnego i instytutu Teatralnego. Oryginał złożyłem 
na ręce dr Marii kwiatkowskiej, kierującej wówczas Ga-
lerią rzeźby w Łazienkach królewskich. Medalion włą-
czono do zespołu prac czesława Makowskiego, wybit-
nego warszawskiego rzeźbiarza, i obecnie eksponowany 
jest on w królewskiej Galerii rzeźby w Starej Oranżerii 
obok m.in. maski pośmiertnej Juliana Ochorowicza, także  
autorstwa Makowskiego. rękopisy wandy Barszczewskiej 
przechowywane są dziś w Pracowni Historii Szkolnictwa 
akademii Teatralnej im. a. zelwerowicza w warszawie.

autor artykułu pragnie podziękować użytkownikom portalu Warsza-
wy historia ukryta za podpowiedź dotyczącą herbaty Tonga.

Igor Strojecki – pasjonat genealogii, publicysta, fotografik. Autor książek 
Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji 

Środkowej i Leon Barszczewski (1849-1910). Od Samarkandy do Siedlec. 
Z zapałem przywraca pamięć o swoich niezwykłych przodkach, 

m.in. aktorce Elżbiecie Barszczewskiej, psychologu i wynalazcy Julianie 
Ochorowiczu oraz pradziadku Leonie Barszczewskim; jest autorem 

artykułów, prelekcji i ok. 150 wystaw

Wanda Barszczewska w swoim mieszkaniu 
przy ul. Hożej 32; zdjęcie zrobiła jej 
bratanica Elżbieta w 1940 r.
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Ulica Fredry (wcześniej ul. hr. Pawła kotzebue) 
w tamtych latach nie kończyła się przy ogrodzie, 
a skręcała w kierunku północnym i łączyła z nie-

całą. na rogu, pod numerem 10, stała kamienica Bachra-
rów (braci arona i izraela przybyłych pod koniec XiX w. 
do warszawy z rosji) z domem handlowym pod firmą Bra-
cia Bachrar, następny budynek zajmował zaś Hotel Brüh-
lowski. Przed jego szerokim frontem znajdował się staw, 
do dziś cieszący swym widokiem spacerowiczów. Parter bu-
dynku braci Bachrarów przed pierwszą wojną zajmowany 
był przez sklepy. Oba gmachy przy ulicy Fredry, zbudowane 
w latach 1878-1879, zostały zbombardowane w 1939 r. Pla-
cu przy ogrodzie do dziś nie zagospodarowano. Pałac Brüh-
la został wysadzony przez niemców w 1944 r.

W latach 1896-1897 na terenie posesji przy ul. Fredry 8 
wzniesiono zaprojektowany przez inżyniera budowni-
czego i architekta Kazimierza Loewego gmach Banku 
Dyskontowego. Obiekt w dość dobrym stanie przetrwał 
wojnę i szczęśliwie nie został rozebrany, a w końcu lat 80. 

wyremontowano go według projektu Tadeusza Gonera 
z odtworzeniem sali operacyjnej banku. w budynku zna-
lazł siedzibę warszawski oddział Polskiego wydawnictwa 
Muzycznego (PwM). Mieszczące się tu archiwa PwM li-
czą dziś przeszło 120 tys. obiektów należących do zbiorów 
nutowych. „Dział wypożyczeń zajmuje się odpłatnym udo-
stępnianiem partytur, wyciągów fortepianowych, głosów 
orkiestrowych, chóralnych oraz librett polskich i zagranicz-
nych utworów na potrzeby wykonawcze instytucji muzycz-
nych. w zbiorach biblioteki znajdują się utwory kompozy-
torów polskich i zagranicznych od epoki baroku po czasy 
współczesne” – informuje wydawnictwo na swojej stronie 
internetowej. znaczna część tych drogocennych zbiorów 
zgromadzona jest w podziemiach budynku. korzystają 
z nich studenci akademii muzycznych i polscy muzycy.

w sierpniu 2017 r. PwM ogłosiło konkurs na opra-
cowanie koncepcji przebudowy swojej siedziby, głównie 
pod kątem fachowego zabezpieczenia zbiorów. Projekt 
miał obejmować stworzenie nowoczesnej infrastruktury 
biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków 

Bank Dyskontowy
Krzysztof Traczyński
Biegnącą od Wierzbowej w kierunku Ogrodu Saskiego ulicę Fredry wytyczono w 1876 r. 
Przed wojną była zabudowana z obu stron. Południowo-wschodnią pierzeję w znacznej części 
zajmował pałac Brühla, w którym mieściło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w willi 
blisko z nim sąsiadującej od zachodu znajdowała się rezydencja ministra Józefa Becka

Budynek Banku Dyskontowego przy ul. Fredry 8, lata międzywojenne

N
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muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego. 
Trzy miesiące później ogłoszono wyniki. Przewodniczący 
Sądu konkursowego Tomasz konior, anonsując je, zapew-
nił: „niezwykły to konkurs, bardzo trudny, w wyjątkowej 
lokalizacji, a za najlepszą pracą kryje się zespół, który bę-
dzie zobowiązany do tego, żeby w sposób konstruktywny 
pracować z użytkownikiem i doprowadzić do dobrej reali-
zacji, bo ona jest celem tego przedsięwzięcia”.

Decyzją Sądu konkursowego pierwszą nagrodę przy-
znano pracowni aMc – andrzej chołdzyński (absolwent 
wydziału architektury Politechniki krakowskiej; studia 
podyplomowe – L’école d’architecture de Paris Villemin, 
architektoniczne – L’École nationale supérieure d’archi-
tecture de Paris-Val de Seine, z zakresu kultury i cywiliza-
cji francuskiej – Sorbona). nie przyznano drugiej nagrody, 
tylko dwie równorzędne trzecie. Otrzymały je pracownie: 
claudio nardi architetto z Florencji oraz Bulanda Mucha 
architekci. w budynkach po modernizacji będą się znaj-
dować: sala koncertowa, studio nagrań, księgarnia mu-
zyczna, sala tańca, pomieszczenia na warsztaty muzyczne, 
biblioteka, mediateka, archiwum, część biurowa, a także 
kawiarnia oraz pokoje gościnne z tarasami otwartymi na 
Ogród Saski. Projekt zakłada rozbiórkę części północ-
nej budynku i realizację w tym miejscu nowej struktury 
o wysokości sześciu kondygnacji. na najwyższych piętrach 
znajdzie się archiwum, w części środkowej – sala koncer-
towa. nowy budynek będzie miał co najmniej dwie kon-
dygnacje podziemne. 

Latem 2018 r. zostałem poproszony o przeprowadze-
nie badań geotechnicznych koniecznych dla projektowa-
nej przebudowy. kiedy pierwszy raz udałem się na spo-
tkanie do gmachu przy ul. Fredry 8, nie spodziewałem 
się zobaczenia tak wyjątkowego miejsca. Po wejściu do 
obiektu niespodziewanie znalazłem się w pięknym wnę-
trzu z minionej epoki – sali operacyjnej dawnego banku. 
Prowadzą do niej schody z białego marmuru. Salę o wy-

sokości dwóch kondygnacji przykrywa szklany dach o sta-
lowej konstrukcji. na parterze mieszczą się okienka kaso-
we w oprawach snycerskich z drewnianymi naczółkami, 
a na piętrze biegnie galeria z balustradą. Posadzkę zdobią 
wielobarwne ceramiczne płytki. Ogromne wrażenie czyni 
klatka schodowa ze stopniami z białego marmuru, z ba-
lustradą o bogatym rysunku. na cokole w sieni widnieje 
napis: Gmach wybudowany w roku 1897 przez warszawskie 
biuro architektoniczno-budowlane Karol Kozłowski i Ska 
podług projektu i pod kierunkiem architekty Kazimierza 
Loewego.

zwiedzając ten pochodzący z końca XiX stulecia bu-
dynek, ze zdziwieniem zorientowałem się, że ma on dwie 
podziemne kondygnacje – rzecz to rzadka w tamtej epo-
ce. Jak wykazały wykonane później pomiary, posadzka 
najniższego poziomu znajduje się 5,4 m poniżej poziomu 
terenu wokół budynku. w otworach badawczych wyko-
nanych przez nas wokół obiektu woda gruntowa wystę-
powała na głębokości 7 m, czyli 1,6 m poniżej posadzki. 
To dlatego budowniczowie banku mogli bez kłopotów 

Wnętrze sali operacyjnej Banku Dyskontowego, 1897 r.
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Ulica Fredry nosiła pierwotnie miano 
hr. Pawła Kotzebue
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wykonać tak głęboki wykop, bez narażania piwnic na 
przeciekanie wody gruntowej. Suche piwnice pozwalały 
na bezpieczne przechowywanie w nich zbiorów.

– w tym pomieszczeniu znajdował się bankowy skar-
biec – poinformowała mnie dyrektorka oddziału war-
szawskiego PwM, Teresa kozak, kiedy znaleźliśmy się na 
dolnym poziomie piwnic. – To słynny skarbiec – dodała. 
– wie pan, z czego zasłynął? nie wiedziałem. Okazało 
się, że to do tego skarbca próbowali się dostać włamywa-
cze w 1926 r., którą to historię przypomniał film Hallo 
Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy Mieczysła-
wa Jahody i Janusza rzeszewskiego z 1978 r., z Piotrem 
Fronczewskim w roli głównej.

napad na Bank Dyskontowy pojawił się też w rozdziale 
Kasiarze książki Szemrane towarzystwo niegdysiejszej War-
szawy Stanisława Milewskiego (warszawa 2009). kiedy 
literacki kierownik „brygady kradzieżowej” Urzędu Śled-
czego m.st. warszawy Henryk Lange wszedł do bankowe-
go skarbca, ujrzał przez otwór w podłodze wejście do jamy 
znajdującej się pod metrowej grubości betonową podło-

gą skarbca. w jamie leżał wycięty blok betonowy, lewa-
ry samochodowe i rurki metalowe do przebijania muru. 
Do pomieszczenia ze skarbcem włamywacze dostali się tu-
nelem o długości kilkudziesięciu metrów, wymiarach 75 x 
75 cm i ścianach zabezpieczonych deskami i ze sztolniami, 
w których kopiący mogli się wyprostować. Tunel prowa-
dził do kamienicy przy ul. niecałej 7 – do umieszczonych 
w jej piwnicach drewnianych skrzyń wywożono małym 
wózkiem cały urobek.

Włamywacze nie dostali się jednak do skarbca, w któ-
rym spoczywał milion dolarów. Jak podaje Stanisław 
Milewski, nie udało im się przeciąć palnikiem acetyleno-
wym 25-milimetrowej stalowej płyty, ponieważ dusili się 
gazem powstającym w trakcie jego pracy. Sprawców nie 
ujęto. O przeprowadzenie akcji podejrzewano znanego 
w świecie włamywaczy Stanisława cichockiego – Szpic-
bródkę. Podobną metodą dostał się on do skarbca banko-
wego w rostowie. Przeprowadzono doń tunel z piwnicy 
kamienicy usytuowanej po drugiej stronie ulicy, uprzed-
nio wynajętej na lokal do produkcji ciasteczek!

akcja w rostowie bardzo przypomina scenariusz filmu 
woody’ego allena Drobne cwaniaczki. Bohaterowie w wy-
najętym lokalu w piwnicach, skąd zaczynają kopać tunel 
do banku, w celu ukrycia rzeczywistych zamiarów otwie-
rają cukiernię. Produkowane przez żonę jednego z włamy-
waczy ciasteczka cieszą się sławą w całym mieście. Może 
sławne staną się ciasteczka podawane w kawiarni w prze-
budowanym budynku PwM przy ulicy Fredry? na razie 
zapraszamy na koncerty organizowane w hali kasowej!

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

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

geologią i historią Warszawy

Balustrada schodów w gmachu dawnego Banku Dyskontowego

Projekt złożony przez AMC – Andrzej Chołdzyński Sp. z o.o. Sp. komandytowa otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie  
na przebudowę siedziby PWM
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Grają czysto od 74 lat!
Ewa Sośnicka-Wojciechowska

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Strona internetowa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego może oszałamiać. Oprócz działalności 
wydawniczej – co naturalne – PWM działa na różnych polach muzycznej kultury, promując 
muzykę polską nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. A jak jest z przedstawionymi na stronie 
projektami w praktyce? O to, między innymi, zapytałam dyrektora – redaktora naczelnego Polskiego 
Wydawnictwa Muzycznego, dr. Daniela Cichego

na początek trochę historii: Polskie wydawnictwo 
Muzyczne powstało tuż po zakończeniu drugiej 
wojny światowej, w 1945 r., i zostało umiejscowio-

ne w krakowie. Pierwszym jego dyrektorem został Tade-
usz Ochlewski, muzyk (ukończył konserwatorium w klasie 
skrzypiec), organizator i propagator muzyki. Piastował to 
stanowisko przez 20 lat, także w okresie socrealizmu i póź-
niejszej „żelaznej kurtyny”, praktycznie odcinającej PwM 
od świata. w 1954 r. jego zastępcą został Mieczysław To-
maszewski [zm. 14 stycznia 2019 r. – red.], który później, 
w 1965 r., został dyrektorem i redaktorem naczelnym – i był 
nim do 1988 r. Dyrektor Daniel cichy: – Obydwu tych 
dyrektorów nazywam „ojcami założycielami”. Ochlewski 
sformułował kilka zadań dla oficyny na początek. Po pierw-
sze PwM miało wspierać polską muzykę poprzez publika-
cję dzieł kompozytorów polskich i prac z dziedziny historii, 
teorii i etnografii muzycznej. Po drugie – promować mu-
zykę polską w kraju i na świecie. Po trzecie – stworzyć sys-
tem wypożyczania materiałów wykonawczych dla orkiestr 
i przygotowywać oraz dostarczać materiały wykonawcze. 
Po czwarte – upowszechniać muzykę (a więc położono 
nacisk na materiały edukacyjne). wreszcie po piąte – wy-
dać polską edycję wszystkich dzieł chopina. natomiast 
prof. Tomaszewski poddał ideę, do której jestem absolut-
nie przywiązany – koncepcję wydawnictwa integralnego, 

w którego centrum aktywności jest dzieło muzyczne, ale nie 
tylko jako zapis nutowy. Dla profesora PwM nie było wy-
łącznie drukarnią nut, lecz także instytutem naukowym, 
środowiskiem, w którym się dyskutuje o muzyce, snuje re-
fleksje na temat dzieła, czego skutkiem są książki, wreszcie 
chodziło o łączenie dzieła z jego wykonaniem, koncertami 
i nagraniami płytowymi, a więc także i promocję. Sukcesem 
profesora było jeszcze jedno: wypchnięcie PwM w świat. 
Uważam, że w sferze muzyki chopin, a potem my – to 
obecnie najbardziej rozpoznawalne marki na świecie. i są 
ludzie na międzynarodowym polu wydawniczym, którzy 
dziś doskonale pamiętają i pytają mnie o prof. Tomaszew-
skiego – podkreśla dyrektor cichy.

Po 1989 r. PwM stało się firmą komercyjną, która mia-
ła przynosić zysk. Tymczasem wydawanie kolejno wszyst-
kich dzieł chopina czy Szymanowskiego wymaga wielkie-
go nakładu pracy, jest kosztowne, a nie przynosi dużych 
profitów. Ówczesny dyrektor zaczął ciąć koszty, nastą-
piły też zwolnienia grupowe oddanych wydawnictwu 
pracowników. w 1999 r. miało miejsce przekształcenie 
PwM z przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skar-
bu Państwa – PwM Sa. Od 2008 r. rozpoczęły się sta-
rania dyrekcji o to, by przejść pod kuratelę Ministerstwa 
kultury i Dziedzictwa narodowego. Trwało to siedem lat, 
ale w końcu w 2015 r. dzięki specjalnej ustawie wydawnic-
two zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowa-
dzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
(wówczas Małgorzatę Omilanowską) i w 2016 r. faktycz-
nie powróciło pod skrzydła ministerstwa. Od 2013 r. jako 
redaktor naczelny pracował w PwM-ie dr Daniel cichy, 
który w 2016 r. został zastępcą dyrektora i redaktorem na-
czelnym, a w 2017 r. – dyrektorem wydawnictwa. 

– Dzięki możliwości otrzymywania dotacji podjęliśmy 
kilka ważnych przedsięwzięć, nowych, lub odnowiliśmy 
dawne działania dyr. Tomaszewskiego, które powinny być 
misją PwM-u. Jednym z nich jest wydawanie nut źródło-
wych i opracowań źródłowo-krytycznych utworów Mo-
niuszki, wieniawskiego, nowowiejskiego, kurpińskiego, 
elsnera i innych – mówi dyrektor. 

Jednak największym projektem oficyny jest 100 na 
100. Muzyczne dekady wolności. Podstawowy zamysł to 
100 utworów muzyki polskiej na stulecie niepodległości. 

Daniel Cichy, dyrektor Państwowego Wydawnictwa Muzycznego
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Specjalnie powołana rada Programowa układała nieby-
wale trudną szaradę: wybranie jednego utworu jednego 
polskiego kompozytora, który powstał w danym roku, po-
cząwszy od 1918 r. najważniejsze było kryterium wartości 
artystycznej, dlatego niektóre nazwiska (np. Szymanow-
ski, Lutosławski czy Penderecki) pojawiają się nie raz. Jest 
też wiele nazwisk nieznanych szerszej publiczności, jak 
kazimierz Sikorski (1919), roman Maciejewski (1922), 
Michał kondracki (1930) czy roman Padlewski (1939, 
zginął w Powstaniu warszawskim) i wielu innych. Mamy 
teraz okazję, by poznać świetne kompozycje muzyki pol-
skiej, które mało kto słyszał. a można je poznać dzięki 
nagraniom – wszystkie kompozycje zostały utrwalone na 
płytach we współpracy z wybitnymi artystami i orkiestra-
mi polskimi (60 nowych nagrań i 40 rejestracji z archiwów 
Polskiego radia oraz Polskich nagrań). 

Uroczystym zwieńczeniem przedsięwzięcia 100 na 100 
było zorganizowanie 11 koncertów w Polsce i 11 koncertów 
za granicą 11 listopada 2018 r. – Prawie nikt nie wierzył, 
że nam się to uda przeprowadzić… – przyznaje dyrektor ci-
chy. a to się naprawdę stało! Ponad 100 utworów zagrano 
jednocześnie na czterech kontynentach, bo te koncerty od-
były się w chicago, Frankfurcie nad Menem, kopenhadze, 
Londynie, Lwowie, Mediolanie, Melbourne, nowym Jorku, 
Paryżu, Tokio, wiedniu i w 11 miastach w Polsce. – naj-
wcześniej, bo o 5 rano naszego czasu, rozpoczął się koncert 
w australii. Obliczyliśmy, że w 22 koncertach i 60 nagra-
niach z muzyką polską zagrało ponad 3000 muzyków z ca-
łego świata – przybliża szczegóły projektu dyrektor.

PwM dystrybuuje polską muzykę nie tylko w formie 
papierowej, publikuje również w internecie. wydawnic-
two podpisało umowę z serwisem streamingowym nkoda, 
który oferuje publikację nut największych wydawnictw na 
świecie. Obecnie PwM zamieściło tam ponad 600 party-
tur łącznie z listą kompozytorów 100 na 100, które mogą 
być pobierane i grane na całym świecie! a ponieważ oprócz 
partytury pakiet zawiera też poszczególne głosy orkiestro-
we, zespół może zagrać dany utwór z nut na… tabletach!

Poza tym w ramach projektu 100 na 100 powstały eks-
kluzywne boxy z płytami cD i monografią stulecia pol-
skiej muzyki. Mają być dostępne na rynku od marca.

Projekt 100 na 100 proponuje także różnorodne formy 
edukacyjne. Sonia w krainie Sonostworów to trzy książecz-
ki dla młodszych dzieci: Glissando, Ostinato i Alikwoty. ich 
bohaterka wprowadza czytelników w świat niezwykłych 
zjawisk dźwiękowych spotykanych nie tylko w muzyce, ale 
i w otaczającej nas sonosferze. Dopełnieniem książeczek są 
aplikacje mobilne do darmowego pobrania i gra pamięcio-
wa W krainie Sonostworów. Powstała też maskotka projek-
tu 100 na 100, jest nią Bambak wojtek kompozytor, a dla 

nauczycieli – scenariusze lekcji do wykorzystania w szko-
łach artystycznych oraz podstawowych.

ważną filią krakowskiego PwM-u jest oddział war-
szawski, który istnieje od stycznia 1949 r., najpierw z sie-
dzibą przy ul. Hibnera 15. 1 października 1958 r. decy-
zją ministra kultury i sztuki została powołana centralna 
Biblioteka nutowa, stanowiąca odtąd trzon Oddziału 
warszawskiego PwM przy ul. Senatorskiej 13/15. Od-
dział warszawski PwM przeniesiono z Senatorskiej na 
ul. Fredry 8 w styczniu 1989 r., a w 1990 r. wydawnictwo 
nabyło prawo własności tego obiektu. To ważne, ponieważ 
obecnie dyrektor Daniel cichy planuje mocno poszerzyć 
działalność warszawskiego oddziału, który służy muzy-
kom jako Dział zbiorów nutowych. Projekt architekto-
niczny już został wybrany w konkursie i niebawem, bo za 
jakieś trzy lata, w warszawie będzie działać wielkie cen-
trum muzyczne – właśnie przy ul. Fredry 8. – chciałbym, 
aby ta przestrzeń służyła wszystkim – dzieciom, muzy-
kom, melomanom, emerytom – i była otwarta od 8 do 
21, a działalność programowa będzie zasadzona na na-
szej podstawowej aktywności, czyli planie wydawniczym. 
Takie były założenia merytoryczne konkursu na projekt. 
w centrum warszawy powstanie kameralna sala koncer-
towa na 100 osób, świetnie wyposażona, bo spełniająca 
również inne funkcje: studia nagrań, sali prób i sali kino-
wej (muzyczne filmy) – opowiada dyrektor cichy. – Bę-
dzie też kameralne studio nagrań, bo – zgodnie z obec-
nymi wymogami – prezentacja zapisu nutowego wymaga 
fragmentu tego utworu w formie audio. Jeśli więc, przy-
kładowo, wydajemy utwory dla dzieci na skrzypce i for-
tepian, to chcemy mieć możliwość dodania wzorcowego 
nagrania z komentarzami itp. zaplanowaliśmy kilka prze-
strzeni warsztatowych dla dzieci i młodzieży (dla dzieci 
będzie też sala do zajęć ruchowych), studentów muzyki 
czy kompozycji młodych realizatorów dźwięku, wykłady 
dla nauczycieli. w programie zajęć znajdą się też spotka-
nia z kompozytorami, koncerty edukacyjne, planujemy 
także umożliwienie pracy zespołom amatorskim i mo-
że powstanie chór i orkiestra? na dwóch kondygnacjach 
umieszczona będzie mediateka. rozmawiamy ze związ-
kiem kompozytorów Polskich i z Polskim centrum in-
formacji Muzycznej, żeby połączyć nasze zbiory i żeby 
każdy muzykolog czy inna zainteresowana osoba mogli 
tu przyjść i mieć dostęp do wszelkich materiałów dotyczą-
cych polskiej muzyki współczesnej. w piwnicach chcemy 
wprowadzić z kolei pierwiastek krakowski – klub jazzo-
wy. nie zabraknie świetnie wyposażonej księgarni oraz ka-
wiarni. nie ma takiego miejsca w warszawie. a z badań, 
które przeprowadziliśmy, wynika, że na taką przestrzeń 
jest w naszej stolicy duże zapotrzebowanie – podkreśla 
dyrektor cichy.

W 2015 r. PWM obchodziło swoje 70-lecie 
z hasłem Gramy czysto od 70-ciu lat! 

Dziękuję dyrektorowi Danielowi Cichemu za rozmowę –  
Ewa Sośnicka-Wojciechowska
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Z dr Eleonorą Bergman 
rozmawia Mateusz Kaczyński

W jaki sposób Emanuelowi Ringelblumowi i grupie 
Oneg Szabat udało się zbudować tak obszerne 
archiwum w warunkach okupacji? 
Myślę, że to Pan je określa jako obszerne, bo zamierzenia 
Oneg Szabat były znacznie większe. niemniej jednak 
to, co udało im się zrobić, jest imponujące. Bardzo 
ważna była osobowość emanuela ringelbluma oraz jego 
przygotowanie i doświadczenie w pracy z ludźmi. 

Co dokładnie ma Pani na myśli? 
nawet jeżeli emanuel ringelblum nie jest uważany 
za wybitnego pisarza czy historyka, postrzega się go jako 

świetnego organizatora. w pewnym sensie był także 
wizjonerem, ponieważ zwracał szczególną uwagę na to, 
że wszystkie zjawiska należy dokumentować. w stworzeniu 
archiwum kluczowe okazało się doświadczenie wyniesione 
ze zbąszynia, gdzie pomógł ludziom wygnanym z niemiec 
zorganizować się i odzyskać wiarę, że mogą pomóc sobie 
i innym. Od początku września 1939 r. miał świadomość, 
że w Polsce zaczyna dziać się coś bez precedensu i że należy 
to utrwalić. Było to w jakimś sensie rutynowe działanie 
historyka. Trzeba też podkreślić, że był przewidujący, 
bo bardzo wcześnie zaczął notować wydarzenia. 

Emanuel Ringelblum nie mógł jednak sprostać tak 
wielkiemu zadaniu w pojedynkę. 
Organizowanie zespołu i tworzenie archiwum odbywały 
się stopniowo. nie każdy nadawał się do pracy w Oneg 
Szabat, musieli działać tam ludzie absolutnie zaufani. 
Organizacja ta, określana czasem mianem podziemnego 
instytutu naukowego, nie miała jasnej i określonej 
struktury. Osobiście znało się tam nawzajem jedynie 
od sześciu do ośmiu osób, które wiedziały, jaka praca 
jest wykonywana i zbierały na nią pieniądze. Drugi 
krąg współpracowników liczył od 50 do 60 osób. 
w obydwu grupach działało kilka osób, które nie tylko 
same gromadziły informacje, lecz także poświęcały 
czas na kopiowane materiałów i odbieranie wywiadów. 
Tu pojawia się kolejny wątek. Jeżeli nie znamy autora 
czy autorki – a często nie znamy – to nigdy do końca 
nie będziemy wiedzieli, co i jak zostało powiedziane, 
a co zredagowane przez odbiorcę wywiadu. 

Kryptonim Oneg Szabat
W 1999 r. Archiwum Ringelbluma zostało wpisane na listę UNESCO Pamięć Świata. Kolekcja 

liczy 2063 jednostki archiwalne: 1505 w części pierwszej, odnalezionej 18 września 1946 r., 
i 558 w części drugiej, odnalezionej 1 grudnia 1950 r. Razem jest to niemal 29 tys. kart – po-
nad 35 tys. stron. Na każdą jednostkę składa się od jednego do kilkunastu dokumentów, liczą-
cych od jednej do nawet kilkuset stron. Wiele z nich, zwłaszcza w części pierwszej, zniszczyły 
pleśń i wilgoć. Większość materiałów pozostaje anonimowa. Pisane są po polsku, żydowsku, 
hebrajsku, niemiecku. Większą część kolekcji stanowią rękopisy, maszynopisy, jak również ich 
odręczne lub maszynowe kopie. Powstawały często z wykorzystaniem papierów firmowych 
lub makulatury, kart wszelkich rodzajów i wymiarów. Pisane były piórem, atramentem, nieraz 
ołówkiem kopiowym. W archiwum zachowało się też kilkadziesiąt fotografii, kilkaset rysun-
ków, a także obrazy akwarelowe.

W 1997 r. Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, od 2009 r. noszący imię Emanuela 
Ringelbluma, rozpoczął publikowanie tomów polskiej edycji Archiwum Ringelbluma. Znajdują się w nich wszystkie odnalezione do-
kumenty z archiwum. Nad materiałami pracuje ponad 60 osób, redaktorów i tłumaczy. Od samego początku w prace zaangażowana 
była dr Eleonora Bergman, obecnie nad wydawnictwami czuwa ona wspólnie z prof. Tadeuszem Epszteinem i dr Katarzyną Person. 
Materiały zostały podzielone na tomy tematyczne. Jest ich 36, w tym dwa podwójne. Obejmują one relacje z okupowanych terenów, 
także z ośrodków zagłady, listy i dzienniki, spuścizny ludzi związanych z Oneg Szabat (przede wszystkim pisma Ringelbluma); na sie-
dem tomów składa się prasa konspiracyjna warszawskiego getta. Zakończenie wydawania polskiej wersji językowej przewidziane jest 
na bieżący rok. W 2013 r. podjęte zostały prace nad edycją angielską; dotychczas ukazały się dwa tomy: Warsaw Ghetto. Everyday 
Life oraz Accounts from the Borderlands. 
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Co kierowało członkami Oneg Szabat, 
którzy w warunkach całkowitej konspiracji 
postanowili zebrać historię Żydów mieszkających 
w warszawskim getcie?
Przede wszystkim – nie tylko w tym getcie, ale w całej 
okupowanej Polsce. Mieli poczucie misji przekazania 
prawdy o tym, co się działo. Brzmi to może górnolotnie, 
ale właśnie o to chodziło. Pojawiało się jednak pytanie, 
jak tę prawdę przekazać. nie można było założyć, że roz-
mowa z każdym, kto opowie o swoim miasteczku, pozwo-
li zgromadzić całokształt informacji. Bardzo ważne było, 
aby przesłuchać jak najwięcej osób z danej miejscowo-

ści. Powtarzające się relacje dawały się w ten sposób po-
twierdzić. rozmówcy musieli umieć słuchać i zanotować 
wszystko po wywiadzie, a nie w jego trakcie. 

Emanuel Ringelblum był historykiem 
z doświadczeniem zawodowym, ale członkowie 
Oneg Szabat pochodzili z różnych środowisk. 
Czy korzystali z konkretnej metodologii pracy 
przy tworzeniu archiwum? 
Dziś nazwalibyśmy ich pracę zeznaniami wywołanymi. 
wywoływanie informacji to bardzo popularna metoda 
socjologiczna. Pracownicy Oneg Szabat byli jednak 
ekonomistami, nauczycielami, a nie socjologami 
i zawodowymi historykami. Posługiwali się narzędziami 
stworzonymi w JiwO, czyli w Żydowskim instytucie 
naukowym w wilnie. Były one pomyślane tak, 
by dać narzędzie pracy osobom bez wykształcenia 
historycznego. zachowane w archiwum ringelbluma 
ankiety i formularze są tego znakomitym przykładem. 
Dotykają wszystkich sfer życia, od religii po zajęcia 
młodzieży. niektórzy notowali wypowiedzi słowo 
w słowo, a inni opracowywali materiał, jak pochodzący 
z aleksandrowa kujawskiego Daniel Fligelman. 
Był absolutnie fenomenalny, dodawał do faktów 
błyskotliwe komentarze. Miał tylko 20 lat, studiował 
i świetnie pisał. wielu podobnych mu ludzi odnalazło się 
w pracy dla archiwum. 

Jakie znaczenie dla ludzi z Oneg Szabat miała 
praca przy zbieraniu materiałów? Byli przecież 
zamknięci w getcie. 
wszyscy mieli świadomość, że robią coś ważnego. 
Starali się dokumentować to, działo się na ich oczach. 
nie było tak, że czekali na śmierć. wiele z dokumentów 
to wyraźnie robocze zapiski, co świadczy o myśleniu 
o przyszłości. Po zakończeniu wojny planowali 
przekazać światu prawdę o wydarzeniach z getta. 
nie wiedzieli, że umrą. Poczucie to narastało stopniowo. 
Trudno powiedzieć, czy działaliby inaczej, gdyby mieli tę 
świadomość od początku. warto raz jeszcze podkreślić, 
że zebrane przez Oneg Szabat materiały dotyczą całego 
kraju, a nie tylko warszawy. zagadką pozostaje jednak 
pewna luka. w archiwum ringelbluma nie ma niczego 
o zbrodniach takich jak w Jedwabnem. Dzieje Żydów 
na terenach przy granicy Generalnego Gubernatorstwa, 
z których wycofywali się rosjanie, a wkraczali niemcy, 
nie są udokumentowane.

Myśli Pani, że to przypadek? 
nie wiemy, czy takie dokumenty powstały. Może 
powstały, a nie przetrwały. w archiwum ringelbluma 
znajduje się spis druków z listą ok. 900 pozycji 
przeznaczonych do ukrycia. nie zachowało się z tej listy 
zupełnie nic. w lecie 1942 r. większość warszawskich 
Żydów została wywieziona na śmierć. ci, którzy 

Emanuel Ringelblum, ok. 1930 r.

Tłum w getcie, zdjęcie z Archiwum Ringelbluma
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przeżyli, chodzili po domach i szukali dzienników, 
zapisków. Dopiero później dowiadywali się o zniszczeniu 
wielu z nich jeszcze przed wywózką autorów tych treści. 
Mamy więc to, co mamy, ale ile więcej materiałów było – 
nie wiadomo. 

W pewnym momencie działalność Emanuela 
Ringelbluma i Oneg Szabat zaczęła wiązać się 
z przygotowaniami do zbrojnego oporu w getcie. 
Czy myśli Pani, że gromadzenie świadectw zbrodni 
zaowocowało wolą walki wśród Żydów? 
To dość trudne pytanie. nie można powiedzieć, 
że działalność Oneg Szabat przyczyniła 
się do organizacji zbrojnego oporu. z całą 
pewnością możemy mówić o oporze cywilnym. 
Gromadzenie informacji i wysłanie ich w świat 
było przeciwstawieniem się niemcom, którzy mieli 
wszystkich wymordować, a ślad po tej zbrodni miał 
zaginąć. ringelblum i Oneg Szabat zrobili wszystko, 
by tak się nie stało. Dzięki temu, że zgromadzone 
materiały przekazywano do prasy podziemnej, coraz 
więcej ludzi mogło się dowiedzieć o tragicznym 
losie Żydów. To z kolei potęgowało chęć zemsty. 
równocześnie zbrojny opór wymagał organizacji, broni 

Oneg Szabat po hebrajsku oznacza „radość soboty”. Radowanie się dniem świątecznym to nakaz religijny. 
Stąd wziął się zwyczaj urządzania w tym dniu spotkań w celu studiowania Tory i prowadzenia dysput, zwykle 

przy lekkim posiłku. Narady grupy Ringelbluma odbywały się zazwyczaj w soboty, więc ze względów 
konspiracyjnych przyjęto „niewinny” kryptonim, który tutaj oznaczał zarówno grupę ludzi, ich spotkania, 

jak i gromadzoną przez nich dokumentację.

Budowa muru getta
Szmugiel, zdjęcie z Archiwum Ringelbluma
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i dyscypliny. niektórzy ludzie z Oneg Szabat wiedzieli, 
co się szykuje – byli świadomi powstawania organizacji 
grup bojowych i zakupu broni. nie wszyscy mogli 
jednak walczyć, a w getcie panowała bardzo trudna 
sytuacja. Ludzie pracowali w niewolniczych formacjach, 
żyli w fatalnych warunkach. wielu młodych pragnęło 
walczyć, ale nie oznacza to, że wszyscy starsi byli 
za powstaniem. Poparcie różnicowało się pokoleniowo. 
ringelblum wspomina o zebraniu, na którym starsi 
bali się walki. Przeczuwali, że niemcy wymordują 
wszystkich, jeśli tylko się ich zaatakuje. 

Mieli słuszne przeczucia... Do powstania w getcie 
jednak doszło. 
nie można też zapominać o tzw. małym powstaniu 
w styczniu 1943 r. Bez niego część bojowców nie miałaby 
poczucia, że cokolwiek może zrobić. w kwietniu opór 
trwał dłużej. Uważa się, że powstanie zakończyło się 
16 maja, osiem dni po odkryciu przez niemców bunkra 
Mordechaja anielewicza, w którym zginęło dowództwo. 
walki trwały jednak dalej. w getcie istniało wiele 
bunkrów, a niemcy starali się dotrzeć do wszystkich 
punktów oporu. Te zaś utrzymywały się do połowy 
czerwca. O powstaniu w getcie bardzo trudno mówić 

w sensie militarnym. Opór mógł trwać, dopóki ludzie 
mieli butelki z benzyną lub cokolwiek, czego mogli użyć, 
by przeciwstawić się hitlerowcom. Uważam, że sprawa 
powstania nie została jeszcze do końca opowiedziana. 

Jak ocenia Pani tak zaciekłą, 
ale samowyniszczającą walkę do końca? 
Była to strategia Żydowskiej Organizacji Bojowej. 
To myślenie heroiczne i romantyczne. nie czuję się 
upoważniona, aby to oceniać. czy było to słuszne? 
nie wiem. kilka osób związanych z Oneg Szabat brało 
udział w walkach, ale nie można twierdzić, że organizacja 
była zaangażowana w walkę zbrojną. wrócę jeszcze do 
samych walczących, zorganizowanych politycznie. nie było 
wśród nich właściwie mieszanych grup. Byli bojownicy Ha- 
-Szomer Ha-cair, byli bojownicy bundowscy... 
wszystko opierało się na całkowitym zaufaniu, że kolega 
nie zawiedzie, że walczymy wszyscy razem.

A co z Emanuelem Ringelblumem? Zakończył swoje 
życie w bunkrze, choć już poza gettem. Zdążył tam 
napisać kilka prac. Czy naprawdę mógł wierzyć, 
że zarówno one, jak i materiały zgromadzone 
w archiwum ujrzą światło dzienne?
ringelblum wyszedł z getta w lutym 1943 r., tuż 
po ukryciu materiałów archiwalnych w bańkach na 
mleko. z okresu jego pobytu w bunkrze na Grójeckiej, 
do którego się przeniósł, zachowały się dwie prace. 
Pierwsza to Życiorysy, czyli opisy sylwetek osób, 
które były ważne dla niego i całej sprawy – zazwyczaj 
przyjaciół lub dobrych znajomych. To źródło informacji 
też o samym ringelblumie, o tym, z kim i dlaczego się 
przyjaźnił. Jest to także wykład o jego postrzeganiu 
siebie. Pisał o żydowskiej inteligencji, z którą 
się utożsamiał. Była to niewielka grupa ludzi. Uważał, 
że trzeba ją ratować. Ocalił przynajmniej pamięć o nich. 
Dużo miejsca poświęcił Mordechajowi anielewiczowi, 
którego bardzo szanował. Druga praca, która się 
zachowała, to studium o stosunkach polsko-żydowskich. 

Jak znaczący to w Pani ocenie dokument? 
To dokument o dużej wadze. ringelblum napisał 
w bunkrze analizę pokrywającą się z rzeczywistością 
w ogromnym stopniu, nie dysponując żadnymi 
materiałami historycznymi i spisując wszystko z pamięci. 
w swej pracy prezentował bardzo zrównoważony 
pogląd. Pisał zarówno o ludziach, którzy wydawali 
Żydów, jak i o tych, którzy ich ratowali. Przytaczał 
przykłady denuncjacji, ale i wspaniale wyrażał się 
o „gospodarzach” bunkra, czyli o Mieczysławie 
wolskim i jego matce, o siostrzeńcu Januszu wysockim. 
Praca o stosunkach polsko-żydowskich jest częściowo 
zakodowana. nie ma w niej pełnych nazwisk, pojawiają 
się jedynie inicjały. Pyta pan o to, czy ringelblum 
myślał o zgromadzonych materiałach archiwalnych. 

Śmierć na ulicy getta
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widać to w jego listach, które pisał w bunkrze. 
cały czas denerwował się tym, czy materiały są dobrze 
schowane, czy nie trzeba ich przenieść w inne miejsce. 
Pragnął, by wszystko się zachowało. Pisał również, 
że nie miał dostępu do materiałów, a chciał działać 
dalej. Miał nadzieję na współpracę z ludźmi, którzy 
ukrywali się w innych miejscach. 

By to zrobić, musiałby opuścić bunkier 
i zaryzykować życie. 
To prawda. Proponowano mu zresztą wyjście i objęcie 

funkcji cywilnej w Żydowskim komitecie narodowym. 
ale dla emanuela ringelbluma najważniejsi byli wtedy 
żona i syn. Ta więź oraz jego fatalny stan fizyczny po pobycie 
w obozie pracy w Trawnikach zadecydowały, że nie przyjął 
propozycji sprawowania tej funkcji. Mimo to nieustannie 
zastanawiał się, czy przetrwa wojnę i czy uda mu się dalej 
działać. w jego pismach nigdy nie gasła nadzieja.

czytelnikom zainteresowanym historią wykrycia bunkra przy ul. Gró-
jeckiej 79 polecamy artykuł Jana Grabowskiego pt. Tropiąc Emanuela Rin-

gelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei w „ostatecznym rozwiązaniu kwe-
stii żydowskiej”, „zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2014,  

nr 10, z. 1, s. 27-56

Odnalezienie Archiwum Ringelbluma przy Nowolipkach 68, 18 września 1946 r.

Eleonora Bergman – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; pracę doktorską obroniła w 1996 r. w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od ok. 1980 r. zajmuje się zabytkami kultury żydowskiej, ich historią i dokumentacją. 

Była stypendystką ICCROM (Międzynarodowego Instytutu Badań nad Ochroną i Konserwacją Dóbr Kultury) w Rzymie oraz dwukrotnie Memorial Foundation 
for Jewish Culture w Nowym Jorku. Od 1991 r. pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, w latach 1996-1997 i 2001-2006 jako 

wicedyrektor, 2007-2011 jako dyrektor. Autorka i współautorka kilku wersji wystawy na temat Archiwum Ringelbluma (w latach 2000-2006; w Niemczech, 
USA, Francji i Hiszpanii). Od 2009 r. należy do Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau. W 2012 r. została odznaczona Orderem Legii Honorowej, 

w 2018 r. otrzymała Nagrodę m.st. Warszawy
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za symboliczny początek przemian w wyglądzie 
Targowej i wołowej (tak do pierwszej wojny 
światowej nazywało się przedłużenie Targowej 

w kierunku Grochowa, odcinek rozpoczynający się na wy-
sokości ulicy Sprzecznej) można przyjąć rok 1881. Funk-
cjonujący od dziesiątków lat na odcinku ulicy między 
dzisiejszymi bazarem różyckiego a ulicą kijowską targ 
wołowy przeniesiono wtedy na plac w pobliżu obecnego 
Portu Praskiego. nagromadzoną na ulicy przez wiele lat 
warstwę nawozu pakowano w beczki i wywożono wozami 
na pobliskie pola i łąki. 

woły, dostarczane z różnych zakątków cesarstwa ro-
syjskiego, przetrzymywano do tej pory w specjalnych 
drewnianych zagrodach ustawionych na wybrukowanej 
polnymi kamieniami ulicy. Bywało, że nawet ponad 1000 
zwierząt czekało w chłodzie lub upale na swojego kupca. 
Prasa pełna była kąśliwych relacji z tego miejsca – kryty-
kowano zarówno warunki bytowe zwierząt, jak i ogólny 
brud, smród i tłok. Obecność wołowego targu łączono 
także z zastojem inwestycyjnym w tej okolicy – przewa-
żały tu drewniane parterowe domki.

Zielona Targowa
Rewolucyjny projekt sprzed 120 Lat
Adam Lisiecki
W ciepłe wiosenne dni 1901 r. różnej maści śpiochy i niańki z dziećmi zaczęły spędzać 
czas na trawnikach, w cieniu młodych drzew, na dopiero co urządzonych skwerach 
biegnących środkiem głównej arterii Pragi. Targowa zmieniła się z zaniedbanej, na wpół 
bazarowej ulicy w zielony bulwar. Jak zgryźliwie informował „Kurier Warszawski”, „wiele 
indywiduów całe dni trawi na wysypianiu się” na tej najważniejszej praskiej ulicy

Targowa u zbiegu z Ząbkowską kilka lat po zakończeniu projektu zazieleniania arterii, ok. 1910 r.; widoczny pas skwerów na środku ulicy
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Usunięcie targu nie oznaczało jednak końca handlu na 
Targowej – władze warszawy pozwoliły na dalsze funk-
cjonowanie istniejącego tuż obok bazaru spożywczo-rze-
mieślniczego. na wyznaczonych w pobliżu skrzyżowania 
z ząbkowską ponad 100 miejscach, a także ze straganów 
i wozów sprzedawano m.in. wędliny, nabiał, owoce, wa-
rzywa, buty i nakrycia głowy. Oferta ta poszerzyła się nie-
bawem o towary sprzedawane na dwóch nowo otwartych 
prywatnych bazarach – na posesjach wiktora Dzierża-
nowskiego (nr 66) oraz Juliana różyckiego (nr 54). 

Odcinek ulicy po byłym targu wołowym szybko do-
czekał się zupełnie innego zagospodarowania. na wiosnę 
kolejnego roku służby miejskie postarały się o pierwsze 
w historii tego miejsca drzewa. Młode rośliny zasadzono 
w dwóch szpalerach po obu stronach jezdni zostawionej 
jako przestrzeń dla transportu indywidualnego oraz dla 
kursującego po szynach tramwaju konnego (prawdopo-
dobnie ten układ roślinności widoczny jest na barwnym 
planie Lindleya z 1897 r.). w kolejnych latach domy przy 
Targowej doczekały się nowego wodociągu, a samą ulicę 
poddawano systematycznym reparacjom – uzupełniano 
bruk z kamienia polnego i sadzono nowe drzewa. Opinia 
o tej arterii pozostawała jednak wciąż taka sama: uznawa-
no ją za brudną i zabłoconą. Targowa w dni deszczowe za-
mieniała się w jezioro, w czasie handlowym przepełniał ją 
zgiełk i hałas. Stawało się jasnym, że najważniejsza praska 
ulica zasługuje na lepszy kostium.

Skomplikowany projekt
Prawdziwą rewolucją zapachniało na jesieni 1897 r. Jak 

podaje „kurier warszawski”, właściciele domów przy Tar-
gowej otrzymali zaproszenie na spotkanie w warszawskim 
magistracie. Przedstawiono im do wglądu projekt cało-
ściowego przebudowania ulicy przygotowany przez miej-
skich inżynierów. ci ostatni mieli twardy orzech do zgry-

zienia – Targowa (wraz z wołową) ma bowiem „kapryśne” 
wymiary: w najszerszej części osiąga ponad 70 m, w in-
nych – ok. 50 m. należało zatem przemyśleć szerokość 
chodników i jezdni, lokalizację torów tramwajowych oraz 
ewentualnych drzew, a także przyszłość bazaru ulicznego. 
nie wiemy, jaką formułę przyjęły wspomniane konsulta-
cje – czy dyskusja była gorąca, jakie wizje ścierały się ze so-
bą oraz czy ewentualne zgłoszone przez prażan uwagi zo-
stały uwzględnione. Godnym pochwały jest natomiast na 
pewno fakt, że projekt był rozpatrywany z udziałem wła-
ścicieli okolicznych domów. klamka zapadła i niebawem 
ulica na odcinku między dzisiejszymi aleją „Solidarności” 
a ulicą kijowską miała się zmienić nie do poznania. 

Prace budowlane prowadzono w latach 1898-1900. ich 
rezultatem były nowe, wytyczone wzdłuż domów chodni-
ki, wykonane z kwadratowych płyt betonowych, w których 
przewidziano otwory na szpalery drzew (prawdopodobnie 
zasadzono klony lub lipy). na środku ulicy zaordynowa-
no główny element kompozycji – zielony bulwar. kosztem 
wcześniejszych nasadzeń projektanci (prawdopodobnie 
Franciszek Szanior, czyli główny ogrodnik miasta, oraz 
edmund Jankowski – jeden z członków komitetu Planta-
cyjnego, oddolnej inicjatywy mieszkańców, która zyskała 
status doradczy w magistracie warszawskim w sprawach 
związanych z zazielenianiem miasta) zaproponowali zespół 
podłużnych, różnie zaaranżowanych skwerów, z trawnika-
mi, krzewami i drzewami. Szczególnie niezwykle prezen-
towały się dwa z nich – złożone z trzech lub czterech rzę-
dów po kilkadziesiąt drzew. Był to niemal las – w samym 
środku miasta! Jakiego rodzaju rośliny go tworzyły? Jan-
kowski, który wielokrotnie wypowiadał się na łamach pra-
sy na temat zasadności i perspektywiczności sadzenia dę-
bów w mieście, wspominał w 1911 r., że na Targowej rosły 
takie właśnie drzewa. czy pisząc to, miał na myśli całość 
bulwaru, czy może jego część – tego nie wiemy. kto wie, 

Targ wołowy na Targowej sportretowany przez Stefana Mucharskiego, 1881 r.
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być może wśród obecnie stojących przy głównej ulicy Pragi 
drzew są te zasadzone 120 lat temu? Jeżeli tak jest, to było-
by wskazane uznanie ich za pomnik przyrody. warto pod 
tym kątem zwrócić szczególną uwagę na dąb szypułkowy 
rosnący vis-à-vis kamienicy nr 48.

Ulica zyskała także dwie jezdnie – zamiast dotychcza-
sowej jednej. Poprowadzono je między chodnikami a środ-
kowym bulwarem. zgodnie z projektem miały otrzymać 
nawierzchnię z wyprofilowanej kostki brukowej. innowacją 
w tym przypadku było jej ułożenie na fundamencie szabro-
wym, ubijanym przez specjalne lokomotywy. O finalnym 
kształcie ulicy zadecydował jednak budżet. w efekcie dwie 
jezdnie różniły się nawierzchnią: zachodnia otrzymała ele-
gancki bruk, a wschodnia pozostała wyłożona kamieniem 
polnym. na tej ostatniej dodatkowo ułożono tory tramwaju 
konnego, przeniesione ze środka ulicy.

Kusząca zieleń
a co stało się z bazarem na skrzyżowaniu Targowej 

z ząbkowską? w produkty spożywcze prosto od rolnika 
albo buty przywiezione przez szewca z prowincji prażanie 
mogli po raz ostatni zaopatrzyć się w 1899 r. Budy i kra-
my wkrótce rozebrano, bazar zlikwidowano, a handlarzy 
przeniesiono na mało atrakcyjny pod względem lokalizacji 
plac u zbiegu dzisiejszych Targowej i zamoyskiego. rolę 
najważniejszego praskiego bazaru na niemal sto najbliż-
szych lat przejął ten założony przez różyckiego.

w prasie codziennej i przewodnikach po warszawie 
odtrąbiono sukces – Targowa stawała się wielkomiejską 
ulicą. interesujące w tym kontekście wydają się relacje pra-
sowe opisujące postawy niektórych mieszkańców, którzy 
niejako „po swojemu” zaadaptowali nową zieloną prze-
strzeń. Dorośli wylegiwali się na skwerach, które według 

W ostatnich latach główna ulica warszawskiej Pragi ponownie poddawana 
jest przemianom. Jej układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków, 

pod arterią zaczęło kursować metro, wprowadzono parkowanie równoległe dla aut 
i wytyczono kilka przejść naziemnych, pojawiły się pierwsze w historii ulicy pasy drogi 

rowerowej. Część zmian to zasługa społecznej inicjatywy Targowa dla ludzi. Zmienia 
się także wygląd kamienic – do tej pory przeprowadzono remonty ok. 10 budynków, 
szykowane są kolejne. Szansę na powrót ma również zieleń, a to za sprawą projektu 

Zielona Targowa – jednego ze zwycięzców budżetu partycypacyjnego.

Targowa u zbiegu 
ze Sprzeczną – widok na jeden 
ze skwerów wypełniony 
dziesiątkami drzew, ok. 1930 r. 
Oryginał zdjęcia jest własnością 
rodziny Majewskich, skan 
znajduje się w Archiwum 
Społecznym Muzeum 
Warszawskiej Pragi, 
oddział Muzeum Warszawy
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redakcji „kuriera warszawskiego” stały się „podobnymi 
do obozów przepełnionych biwakującymi”, liczna dziatwa 
grywała na nich w piłkę, inni z kolei – pod osłoną nocy – 
wypuszczali na trawniki kozy i krowy, które uszkadzały 
młode drzewka. co pewien czas interweniowała policja. 
Być może przy całym budowlanym zamieszaniu nikt nie 
zdążył wytłumaczyć ówczesnym prażanom, jak korzystać 
z bulwarów w sposób właściwy. Finalnie skwery zostały 
otoczone metalowym ogrodzeniem. 

Byłoby nieprawdą stwierdzenie, że na tym prace na 
Targowej się zakończyły. choć nie były to już tak wielkie 
przedsięwzięcia, to przez kolejne lata zrealizowano prze-
cież wyczekiwaną przez mieszkańców kanalizację, zbudo-
wano zwrotnicę tramwajową w kierunku Szmulowizny, 
wprowadzono elektryczne oświetlenie i przedłużono bul-
war w stronę skrzyżowania ze Skaryszewską.

klimat zmian udzielił się również właścicielom nieru-
chomości. Tu i ówdzie znikały drewniane domki, gdzie jesz-
cze przed wejściem „zobaczyć można było ogródki ze sło-
necznikami, bratkami, lawendą, mirtem i macierzanką”, jak 
pisano na łamach „kuriera warszawskiego” w 1901 r. (choć 
należy pamiętać, że ostatnie drewniaki zostały rozebrane 
dopiero w czasach PrL). w ich miejsce budowano kilku-
piętrowe kamienice czynszowe – wśród nich i takie, których 
nie powstydziłoby się śródmieście. z pewnością łatwiej było 
kamienicznikowi o dobrze płacącego lokatora, kiedy mógł 
zachwalać i kamienicę, i piękny widok z okna. 

ile zostało z projektu sprzed 120 lat? zachęcam 
do sprawdzenia. 

Adam Lisiecki – Muzeum Warszawy

Jeden ze skwerów, zabezpieczony metalowym ogrodzeniem, przypuszczalnie druga 
połowa lat 30. XX w. W tle widoczny dom nr 19 i fragment domu nr 21. Oryginał 
zdjęcia jest własnością rodziny Majewskich, skan znajduje się w Archiwum 
Społecznym Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy

RE
K

LA
M

A



50

  nr 3-4/2019

cud, że ta rzeźba w ogóle pojawiła się w mieście, któ-
rego władze nie rozumieją, jak ważna jest sztuka 
w organizowaniu przestrzeni. inicjatywę pozosta-

wiają najczęściej społecznościom lokalnym, czego przykła-
dem jest Park rzeźby na Bródnie – ogólnodostępna galeria 
na wolnym powietrzu, której pomysł powstał w nieokieł-
znanej wyobraźni Pawła althamera. Park działa od 2009 r. 
i dziś jest znaczącą na mapie warszawy plenerową galerią 
prowadzoną pod auspicjami Urzędu Dzielnicy Targówek 
i Muzeum Sztuki nowoczesnej. inicjatywę przejęli też 
deweloperzy, którzy, chcąc ocieplić nieco swój wizerunek 
drapieżników czyhających na każdy, najmniejszy choćby 
wycinek niezabudowanej przestrzeni, coraz częściej zapra-
szają artystów do współpracy. Tak robi Dom Development 
na budowanych przez siebie osiedlach dawnego Żoliborza 
Przemysłowego, tak robi Ghelamco, organizując przestrzeń 
ekspresji twórczej na zorganizowanym pomiędzy swoimi 
biurowcami placu europejskim. Jednak tę sztukę, wzno-
szącą się na skrzydłach inwestorskiego sponsoringu, trudno 
określić mianem kontrowersyjnej. nie można umniejszać jej 
wartości artystycznej, lecz rzadko porusza ona tematy, które 
mogą zaniepokoić nas niewygodnymi pytaniami i zmusić 
do zastanowienia. Tę rolę ma spełniać street art. nie zawsze, 
rzecz jasna, jednak często twórcy w działaniach poruszają te 
kwestie, które wybiegają daleko poza zagadnienia wyłącz-
nie estetyczne. 

co zatem robiła nie do końca określona postać, która 
pojawiła się w niezbyt eksponowanym miejscu na Powiślu 

Trzeci wymiar 
street artu
Norbert Piwowarczyk
Chrystus na Powiślu. Brzmi jak cud 
i w pewnym sensie nim jest. Bo oto w miejskiej 
przestrzeni ukazała się postać. Bez 
rozgłosu, szumnych zapowiedzi ani nawet 
wsparcia tzw. czynników oficjalnych. I, jak 
to z cudami bywa, nie była dostrzegana 
przez wszystkich, a tylko przez wybrańców, 
którym nie wystarcza do miejskich 
zachwytów drapieżny skyline. Objawiła się 
tym, którzy potrafią zagłębić się w miejski 
labirynt i szukają tego, co zazwyczaj umyka 
zapędzonym przechodniom. Tym, przed 
którymi nieoczywistość odsłania tajemnice

Tomasz Górnicki, Underbridge, Warszawa-Powiśle
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w wielki Piątek 2016 r.? czas instalacji nadawał tej rzeźbie 
znaczenie zakorzenione w religii chrześcijańskiej. Było to 
absolutnie zamierzone, ale myliłby się ten, kto uznałby to 
za przedstawienie dewocyjne. Figura zawisła wysoko (4 m 
nad ziemią) pomiędzy filarami podtrzymującymi konstruk-
cję wiaduktu kolei średnicowej. Prześwit między przęsłami 
wpuszczał wąski strumień światła, nadając tej realizacji iście 
mistyczny charakter. chrystus unoszący się nad ziemią. kto 
go w ogóle zauważył? czy rozpędzeni energią współczesno-
ści dostrzegamy jeszcze to, co nie pojawia się bezpośrednio 
przed nami, a wymaga rozejrzenia dokoła? 

rzeźbę wykonał Tomasz Górnicki, absolwent warszaw-
skiej aSP, a tło dla niej – chazme, znany warszawski, choć 
dziś już trzeba byłoby powiedzieć międzynarodowy, twór-
ca street artu. Ta realizacja zawiera w sobie podsumowanie 
całej działalności Tomka Górnickiego w przestrzeni pu-
blicznej. każda z jego rzeźb „streetartowych” (cóż, trzeba 
dodać – instalowanych bez pozwolenia władz) wymaga 
od widza uwagi i spostrzegawczości, a przy tym podjęcia 
kilku tematów do przemyśleń.

zaczęło się w 2014 r. – od dwóch skromnych instalacji 
w niszach tunelu Trasy w-z. Były to wystające ze ścian 
dłonie, które układały się w gesty znane z rzeźb religij-
nych. Matko, gdzie twoje dzieci i Dalej idziesz sam miały 
wyraźne odniesienia sakralne. – nie jestem osobą wierzą-
cą – wyjaśnia artysta – jednak, wychowany w Polsce, prze-
siąkłem wszechobecną kulturą chrześcijańską. Fascynuje 
mnie nie tyle ikonografia, co jej znaczenie dla wierzących, 
oraz to, jakie wiara ma odniesienie w codziennym życiu. 
Obie wymienione prace mówiły, że religijność coraz rza-
dziej ma wpływ na codzienne życie. realizacja pod cen-
trum historyczno-religijnym miasta została zauważona 
przez niewielki ułamek licznie przejeżdżających tędy kie-

rowców. Podobnie jak kościoły Starego Miasta są dziś ra-
czej postrzegane jako ciekawe zabytki, mniej – jako miej-
sca żywego kultu.

Górnicki nie skupia się na kwestiach wiary i religijności. 
komentuje problemy polityczne i społeczne. Przykładem 
tych pierwszych była praca Widzę, słyszę, mówię. nawią-
zywała do znanego w kulturze japońskiej motywu trzech 
mądrych małp. ilustrowały przysłowie, które mówiło, 
by nie szukać i nie wytykać błędów innych ludzi. arty-
sta odwrócił znaczenie. w nowy rok 2016 r., w szczycie 
protestów związanych ze zmianami polityczno-prawnymi 
w Polsce, zainstalował na placu konstytucji trzy głowy, 
z których każda wyrażała zainteresowanie i protest wo-
bec wydarzeń.

instalacja przetrwała kilka godzin. To ważny aspekt 
twórczości Górnickiego. Jego prace szybko są usuwane. 
ręce w tunelu w-z zdjęto podczas czyszczenia okładziny 
ceramicznej, instalacja na Powiślu, choć trudno dostęp-

Tomasz Górnicki, Oppressed, przejście pod mostem Poniatowskiego

Tomasz Górnicki, Dalej idziesz sam, tunel Trasy W-Z
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na, została zniszczona. i tak przetrwała długo – półtora 
roku. inną usunął zarząd Dróg Miejskich (którego funk-
cjonariusze wyrazili przy tym uznanie dla akcji, ale nie 
dla „naruszenia integralności pasa drogowego”). Górnicki 
od początku rozumiał, że jego prace umieszczane w prze-
strzeni publicznej będą miały charakter nietrwały. Godzi 
się z tym, choć niekiedy żałuje, że jego twórczość nie ma 
możliwości mówić dłużej. – Od razu założyłem, że muszę 
dać tym tworom odejść. Spełniają swoją estetyczną i zna-
czeniową rolę i ich działanie się kończy. kiedy instaluję 
rzeźbę, przestaje być moją, liczę się więc z tym, że zostanie 
usunięta, jednak czasem szybkość reakcji służb porząd-
kowych lub osób dewastujących rzeźby mnie zadziwia – 
dodaje artysta. 

Jedną z prac o zaskakująco krótkiej obecności w prze-
strzeni publicznej była Na granicy cienia, zamontowana 
pod ulicą Marszałkowską tuż przed wjazdem do tunelu, 
ale doskonale widoczna z wysokości chodnika pomiędzy 
Domami Towarowymi centrum. zainstalowana dwa 
dni przed Bożym narodzeniem skulona postać nieśmia-
ło wysuwała się z zacienionej przestrzeni, jakby obawia-
ła się wejść do kolorowego świata dekoracji świątecznych. 
Mówiła o samotności i wykluczeniu, ale zyskała też do-
datkowe znaczenie, bowiem pojawiła się w czasie kolejnej 
serii gorących dyskusji na temat uchodźców. – Tego wątku 
nie planowałem – wyjaśnia Górnicki – zresztą nie jestem 
w stanie przewidzieć wszystkich kontekstów, szczególnie 
że niektóre rzeźby powstają długo i dopiero po ich skoń-

czeniu szukam dla nich miejsca. Obcy – bohater tej insta-
lacji – po zaledwie czterech godzinach wrócił do cienia.

Publiczne projekty Tomka Górnickiego są jednostko-
we. wyjątek stanowi seria Oppressed. To trzy popiersia, 
które mówiły o zniewoleniu politycznym, społecznym, 
ekonomicznym, religijnym. Pierwsze zawisło 13 grudnia 
2017 r. w przejściu między wieżami mostu Poniatowskie-
go i nawiązywało do historycznego kontekstu. inne, rów-
nież pod tym mostem, pojawiło się na fali dyskusji o miej-
scu kobiety w społeczeństwie. Trzecie w przejściu przy 
placu na rozdrożu pokazywało kobiecą głowę owiniętą 
workiem plastikowym i także mówiło o trudnej sytuacji 
kobiet. znalazło się w miejscu, gdzie drogowskazy poka-
zywały wyjście na ulicę wyzwolenia, co nadawało rzeźbie 
przewrotny wydźwięk.

Górnicki wyjaśnia, jak dobiera miejsca: – Szukam prze-
strzeni w pewnym stopniu (nie kompletnie) zdewastowa-
nych, bo moja sztuka mówi o rozkładzie niektórych funkcji 
społecznych. Jednak muszą to być miejsca, które coś zna-
czą, również przez to, jak są widoczne. Moje prace niekie-
dy nawiązują do znaczenia miejsca, innym razem nadają im 
nową wymowę. na pewno nie jest moim celem niszczenie 
przestrzeni. Te prace są dobre stylistycznie, więc estetycz-
nie wzbogacają otoczenie. ważne jednak, by nawiązywały 
z nim dialog – mówi. Przykładem takiego dialogu był Cień, 
wielki, metalowy kleszcz, który zawisł w Pasażu italia na tle 
malowidła stworzonego przez grupę Montsfur. Pokazywał 
coś obcego, niepożądanego, czego się boimy, a sąsiedztwo 

Tomasz Górnicki, Na granicy cienia, pod ulicą Marszałkowską przed wjazdem do tunelu
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dawnego punktu informacji dla imi-
grantów, dziś już opuszczonego i zde-
wastowanego, bardzo wzmocniło je-
go wymowę.

Cień był mocno osadzony w kon-
tekście Pasażu italia, w innym miej-
scu nie miałby takiej siły. inna reali-
zacja do dyskusji zaangażowała już 
całą społeczność. rzeźba związane-
go chłopca, która stanęła pod mo-
stem w częstochowie, to już mocny 
komentarz do burzy, jaka przetacza 
się nie tylko po Polsce w związku 
z pojawiającymi się z porażającą re-
gularnością doniesieniami o wyko-
rzystywaniu i okrutnym traktowa-
niu dzieci przez osoby duchowne. 

w warszawie artysta ma na 
koncie jak dotąd dziewięć streetar-
towych instalacji. nie jest to jego 
wyłączna działalność, tworzy też 
rzeźby, które pojawiają się na ryn-
ku sztuki w bardziej tradycyjnym 
obiegu, a jego prace zaczynają być 
dostrzegane również za granicą. 

w ubiegłym roku miał swoje prezentacje w kilku gale-
riach w Stanach zjednoczonych. Pokazał efekt współpracy 
ze znaną głównie z muzycznych wyczynów grupą Behe-
moth. i znów powróciły motywy religijne, wykorzystane 
w mocno krytycznej narracji. 

Jego realizacje publiczne można podziwiać m.in. 
w Łodzi i Gdańsku. ale są też te przeznaczone do bar-
dziej osobistej kontemplacji. w ubiegłym roku rzeźby 
Górnickiego stały się dopełnieniem niezwykłego budyn-
ku, który stanął w jednej z zewnętrznych dzielnic war-
szawy. Prywatny dom o nietypowej, awangardowej for-
mie, zaprojektowany przez jednego z topowych polskich 
architektów, roberta koniecznego, to czysta, doskonała 
bryła, w której rzeźby o chropowatej, surowej strukturze 
skutecznie przykuwają uwagę.

wszystkie działania Tomka Górnickiego są niezwy-
kłe. i nie chodzi o atmosferę sensacji czy nielegalnych 
akcji. To przede wszystkim silny ładunek intelektualny, 
który artysta zawiera w swojej sztuce. czasem łatwiejszy 
do odczytania, czasem mniej uchwytny. ale jest w każ-
dym obiekcie, który wychodzi spod ręki Górnickiego, 
niezależnie od tego, czy jest przeznaczony do przestrzeni 
publicznych, czy prywatnych. artysta podkreśla jednak, 
że to sztuka uliczna pozwoliła mu na swobodę artystycz-
ną, wypowiedzi niesformatowane pod trendy czy wyma-
gania galerii. Street art daje mu wolność mówienia o tym, 
co go dotyka. a on nadaje street artowi głębi, także w for-
malnym sensie.

Tomasz Górnicki, Cień, Pasaż Italia

Tomasz Górnicki, u góry: 
rzeźba dziewczynki, dom 
prywatny, obok: rzeźba 
chłopca Przepraszam to 
za mało, Częstochowa
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zbigniew namysłowski (rocznik 1939) – jeden 
z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. 
Jest multiinstrumentalistą znanym głównie z gry 

na saksofonach: altowym, sopranowym i sopranionowym. 
wystąpił w zespole, którzy zagrał pierwszy koncert 
jazzowy w Filharmonii narodowej w warszawie w cyklu 
Jazz w Filharmonii. nagrał ponad 30 autorskich płyt, 
a albumy Winobranie i Kuyaviak Goes Funky zostały 
uznane przez magazyn „Jazz Forum” za płyty wszech 
czasów polskiego jazzu. wydana w 1964 r. Lola była 
pierwszą płytą polskiego jazzmana, która ukazała się 
za granicą. wypuściła ją wydająca w tamtym czasie albumy 
rolling Stonesów Decca. zbigniew namysłowski 
nagrywał płyty z góralami i z jazzowymi wersjami muzyki 
Mozarta. Grał m.in. z krzysztofem komedą, Michałem 
Urbaniakiem, czesławem niemenem i Leszkiem 
Możdżerem. Mieszka na warszawskim Powiślu. 

Kiedy muzyka staje się jazzem? 
wtedy, kiedy potrafi się zagrać jazz. ale na początku 
trzeba chcieć się nauczyć go grać. 

Kiedy Ty poczułeś, że chcesz?
Trafiłem do szkoły muzycznej za sprawą Babci, 
która mnie wychowywała w krakowie po śmierci 
rodziców; straciłem ich w czasie wojny. Uważała, 
że jestem bardzo uzdolniony. w szkole panowała 
niefajna atmosfera i w kółko powtarzaliśmy 
uciążliwe ćwiczenia. Przez to prawie oduczono mnie 
muzyki. w szóstej klasie pojawił się zdolny kolega – 
nazywał się Józef krzeczek i pochodził z Tarnowa. 
Grał na przerwach na fortepianie. Swingował 
i improwizował. kiedy go usłyszałem, to ochota do 
muzyki powróciła. Próbowałem grać tak jak on, 
gdy zostawaliśmy z kolegami na przerwach w klasie. 

Bez 
gazu 
nie ma 
jazzu?
Dźwięk jego saksofonu rozbrzmiewa z mocą 
od ponad pięciu dekad. Zjeździł ze swoją 
muzyką świat i nagrał ponadczasowe 
płyty. Dziś jest nauczycielem następnego 
pokolenia jazzmanów, regularnie 
komponuje i koncertuje. Ze Zbigniewem 
Namysłowskim rozmawiał Alex Kłoś, 
fotografował Maciej KłośZbigniew Namysłowski na Jazz Jamboree, 1976 r.
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w 1954 r. przenieśliśmy się z Babcią do warszawy 
i grałem takie rzeczy w kolejnej szkole, np. z adamem 
Skorupką czy Jerzym Maksymiukiem, który – tak jak 
ja – improwizował na fortepianie. nie było to dobrze 
widziane przez naszych profesorów.

A kiedy usłyszałeś prawdziwy jazz?
w 1955 r. na imprezie Turniej Jazzu w Hali Gwardii. 
rzecz prowadził Leopold Tyrmand. Grali Melomani, 
zespoły kurylewicza i Mazurkiewicza oraz wichary. 
Melomani grali nowoczesny jazz, swing i dixieland, 
Mazurkiewicz – swing, a wichary i kuryl – dixieland, 
czyli jazz tradycyjny. Potem była seria jazzowych imprez 
w warszawie. Jedna nazywała się Dżem z Marmoladą. 
występowali na nich przeważnie Melomani 
z dodatkami.

Jakie miał znaczenie dla waszego pokolenia jazz? 
Był pierwszym powiewem wolności. w 1955 r. odbył 
się w warszawie V Światowy Festiwal Młodzieży 
i Studentów. Przyjechali ludzie z niemal całego 
świata. To była gigantyczna impreza. na deskach 
w warszawie grały różne kapele, a amerykanie 
tańczyli na ulicach jazz, który za moment przerodził 
się u nich w rock and rolla. To był nasz pierwszy 
kontakt z wolnością zachodu. Ludzie zobaczyli, 
że wygląda ona inaczej, niż czytają w „Trybunie Ludu”. 
w 1956 r., moim zdaniem w ogromnej mierze pod 
wpływem tego festiwalu, nastąpił polityczny przełom, 

czyli odwilż. Przed nią jazz był zakazany, a po niej stał 
się oficjalną muzyką.

Kiedy wystąpiłeś na scenie po raz pierwszy jako 
jazzman?
wiosną 1957 r., grając na puzonie na festiwalu 
we wrocławiu. zdobyłem pierwszą solistyczną 
nagrodę. nauczyłem się na tym instrumencie grać 
samemu, bo koniecznie chciałem grać dixieland. Parcie 
na muzykę było takie, że kiedy latem pojechaliśmy 
z kolegami do Sopotu na ii Festiwal Muzyki Jazzowej, 
to wdrapaliśmy się po ścianie i występu komedy 
słuchaliśmy przez wybite okno. wszystko się zmieniło, 
gdy we wrześniu został otwarty w warszawie klub 
Hybrydy. założyliśmy z kolegami z klasy zespół 
Five Brothers i ystąpiliśmy z koncertem na pierwszej 
imprezie. Ja grałem na fortepianie. Poza tym grałem 
także na puzonie dixieland w zespole witolda 
krotochwila. Udało mi osiągnąć na tyle wysoki poziom, 
że wygrywałem w plebiscytach jako puzonista. 

A jak radziłeś sobie z wiolonczelą? 
To była przypadkowa historia. w szóstej klasie moje 
zniechęcenie do szkolnych ćwiczeń osiągnęło taki 
poziom, że nauczyciele uznali, że mogę pozostać 
w szkole, bo jestem zdolny, ale muszę zacząć od zera na 
innym instrumencie. inaczej się pożegnamy. wybrałem 
wiolonczelę, bo grało na niej moich dwóch najbliższych 
przyjaciół i myślałem, że stworzymy trio. 

Zbigniew Namysłowski w Radziejowicach, 2015 r.
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Grałeś na wiolonczeli smykiem jazz?
no, a jak?! ale to już w warszawie – w Hybrydach 
w Modern combo krzysztofa Sadowskiego. nie wiem, 
co grałem, bo chyba nie ma żadnych nagrań. Są za to 
ślady wiolonczeli na moich płytach. Trochę się tego 
wstydzę [śmiech].

Jak zostałeś saksofonistą?
chciałem grać nowoczesny jazz, a na puzonie nie 
umiałem. kiedy usłyszałem, jak grają saksofoniści altowi 
art Pepper i charlie Parker, to stało się dla mnie jasne, 
co będę robił dalej. zostałem saksofonistą altowym, 
ale, tak szczerze mówiąc, zawsze najbardziej lubiłem 
saksofonistów tenorowych. Moimi idolami byli John 
coltrane i Sonny rollins. Starałem się grać na alcie jak 
tenorzyści.

Jaka była jazzowa mapa w Warszawie drugiej 
połowy lat 50.? 
Do Hybryd dołączyła Stodoła. w tych klubach 
narodził się warszawski jazz. w Hybrydach królował 
swing i jazz nowoczesny, a w Stodole dixieland. 
w Hybrydach bardzo często grał na saksofonie Jerzy 
„Duduś” Matuszkiewicz. Pierwszy polski muzyk, 
który wywarł na mnie naprawdę wielkie wrażenie. 
choć on grał tradycyjny jazz, a ja nowoczesny, 
to często graliśmy razem i wszystko fajnie się 
składało. Do dziś jesteśmy przyjaciółmi. Stodoła była 
„tancbudą”, w której grał zespół Janusz zabiegliński 
and His Boys. najsłynniejszą parę tancerzy tworzyli 
iza zabieglińska (żona Janusza) i Henio Meloman. 
Hybrydy były bardziej koncertowe, ale grało się też 
do tańca – i tradycyjnie, i nowocześnie.

Ludzie tańczyli przy jazzie nowoczesnym, 
czyli bebopie? 
Oczywiście! Może teraz nie da się tańczyć, ale wtedy tak 
było. 

Tancerzy zabrał wam wkrótce rock and roll.
Pojawili się Bill Haley i elvis Presley, a na tyłach Hybryd 
została wyodrębniona sala na rock and rolla. Muzykę 
puszczano tam głównie z płyt. 

Gdzie słuchałeś amerykańskiego nowoczesnego 
jazzu? 
w radiostacji Voice of america, której 
w przeciwieństwie do wolnej europy nie zagłuszano. 
codziennie była audycja Godzina jazzu, prowadzona 
przez willisa conovera. wszyscy jej słuchali i tym 
kanałem szedł do nas jazz. To była nasza szkoła. Potem 
pojawiły się pierwsze płyty przywożone z zachodu 
i nagle każdy miał gramofon. Płyty się zbierało 
i handlowało nimi. zaczęła się cała zabawa.

Czy możesz wskazać muzyka, z którym granie 
miało dla Ciebie największe znaczenie? 
nie. nie mogę. Grałem z bardzo wieloma muzykami 
i dużo jeździłem po świecie. w Stanach jamowałem 
z muzykami z najwyższej półki, tymi od Duke’a 
ellingtona i counta Basie’go. 

A nie miałeś ochoty zostać w Ameryce? 
Miałem. Pierwszą okazją była trasa z quintetem
andrzeja Trzaskowskiego. Byłem wtedy jeszcze 
w liceum. Pojechaliśmy na zaproszenie Departamentu 
Stanu. Po występie w bostońskim Berklee college 
of Music dyrekcja tej szkoły zaproponowała Michałowi 
Urbaniakowi i mnie stypendium i darmową naukę. 
To była propozycja nie do odrzucenia, ale ja chodziłem 
jeszcze do liceum i mieszkałem z Babcią. Była w bardzo 
podeszłym wieku i nie mogłem jej zostawić samej. 
Poza tym andrzej Trzaskowski obawiał się, że zrobi 
się polityczna afera. zakazał nam. wiele lat potem 
moja ówczesna żona krystyna pojechała do Stanów 
na zaproszenie Michała Urbaniaka, który już tam 
mieszkał. krystyna zadomowiła się, a potem dołączyła 
do niej nasza córka Dominika. Ja pojechałem po niej, 
na zaproszenie Michała. Paszport załatwił Pagart, 
bo oficjalnie to był wyjazd na koncerty. Mieliśmy 
z Michałem i jego zespołem kilka bardzo udanych 
występów, m.in. w nowym Jorku i na Florydzie. 
zostałem zauważony i zaczęliśmy z krystyną snuć 
plany, żeby zostać. aby zarobić na życie, zacząłem 
grać w klubach jazzowych i polonijnych do tańca. 
wynajęliśmy fajne mieszkanie w nowym Jorku. Udało 
mi się stworzyć zespół i zaczęliśmy grywać po klubach. 
wszystko się skończyło, gdy rozstaliśmy się z krystyną, 
a ja dostałem propozycję z wrocławskiej wytwórni 
Filmów Fabularnych na zrobienie muzyki do filmu. 
niewiele myśląc, wyjechałem do Polski. Paszport, 
który oddałem w Pagarcie, zniknął na rok. Tak się 
skończyła moja dwuletnia przygoda ze Stanami.

Co uważasz za swój największy artystyczny sukces?
Działam na dwóch polach jazzu. Muzykuję i 
komponuję melodie jazzowe. większy sukces 
odniosłem jako kompozytor, kreator form muzycznych 
– niż jako instrumentalista. komponowanie jest u 
mnie na pierwszym miejscu. ciągle coś robię, ciągle coś 
dodaję. 

Z kim aktualnie pracujesz? 
Prowadzę quintet, w którym gra mój syn Jacek, piszę 
i aranżuję kompozycje na big-band. Od jakiegoś czasu 
pracuję w szkole na Bednarskiej, gdzie prowadzę 
zespół Bednarska Superband, dla którego komponuję 
i aranżuję. Mam ambicję, żeby za każdym razem grał 
inne kompozycje. w tej szkole uczy również Jacek.
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Jak komponujesz? 
nie mam jednej metody. Bardzo często przy fortepianie.

Masz fortepian w domu?
Pianino. a z komponowaniem bywało różnie, 
np. dosyć znany utwór Winobranie pojawił mi 
się w głowie w czasie spacerów po kopenhadze. 
Jest rytmicznie dość skomplikowany, ale dobrze mi się 
z nim chodziło. czasem jakiś motyw przychodzi mi 
do głowy, wówczas siadam do pianina i robię do tego 
formę. Obudowuję motyw i robi się kompozycja.

Prosta sprawa.
Bardzo [śmiech]. 

Czy jest coś, czego jako artysta żałujesz? 
...nie. ale mówię to po długim namyśle. 

Nadal gracie jazz na tych samych instrumentach co 
w 1955 r. Co się zmieniło?
Jazz niesamowicie rozwinął się technicznie. 
zmieniły się formy i struktura, harmonia, zupełnie 
inne jest frazowanie. To był powolny proces. 
czasem pojawiał się jakiś geniusz, pokazywał kierunek 
i wszyscy zaczynali grać tak jak on. ale i bez tego jazz 
nigdy nie stoi w miejscu. w muzyce klasycznej nic nie 
można zmieniać. w jazzie można wszystko. To jak 
eksperyment, w którym nie ma granic. co ważne, 
polscy muzycy wykonali ogromny skok. Bacznie 
obserwuję sytuację. co roku jestem na Jazz campingu 
na kalatówkach. i tam, i w szkole mam kontakt 
z młodymi muzykami. Są niesamowici! 

Zagrałeś na prawie wszystkich edycjach Jazz 
Jamboree. Jak było? 

Doskonale. Podobno jakaś namiastka tego festiwalu 
będzie znowu w tym roku, ale to już nie to samo.

Jaki jest dziś jazz w Warszawie? 
Mocny. ale brak mu takich punktów jak Hybrydy 
czy nieodżałowane akwarium. Przez cały 
czas mamy nadzieję, że powstanie nowa wersja 
akwarium, na skwerze Hoovera. zostało wydanych 
na to mnóstwo pieniędzy, ale zarząd Polskiego 
Stowarzyszenia Jazzowego zaczął wykonywać 
dziwne ruchy i sprawa się rozmyła. Dziś w stolicy 
jest kilka miejsc z jam session. ale muzyk nie wyżyje 
z jamowania. Potrzebny jest profesjonalny klub, 
w którym ludzie będą grali koncerty za przyzwoite 
stawki. Tak jak na całym świecie.

Z czego może wyżyć w Warszawie jazzman?
Ja jestem nauczycielem w szkole. Grywamy koncerty 
w placówkach kulturalnych, za chwilę w Białołęckim 
Ośrodku kultury. Poza tym jeździmy grać po Polsce 
i za granicą. 

Podobno „bez gazu nie ma jazzu”?
Bez alkoholu? To powiedzenie starszego pokolenia. 
wtedy ludzie tańczyli przy jazzie i wszyscy popijali. 
Dziś młodzież nie jest zainteresowana łączeniem jazzu 
z alkoholem. 

A z marihuaną? 
w ogóle nie było u nas takiego zwyczaju, żeby palić 
trawę i grać jazz. nie mam pojęcia, co robi młodzież, 
ale w szkole na pewno tych spraw nie ma. zajmujemy się 
muzyką.

REKLAMA
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 100 lat temu kobiety po raz 

pierwszy mogły być kandydatkami 
w wyborach do rady warszawy. z 
tej okazji na placu Defilad, przed 
głównym wejściem do Pkin, zor-
ganizowano wystawę. Radne war-
szawskie. 100-lecie kobiet w Radzie 
Miejskiej. Planowana jest także pre-
zentacja wystawy w dzielnicach. 

 na rewitalizowanym obszarze 
Pragi-Południe – przy Siennickiej, 
Skaryszewskiej, Grochowskiej 
i kobielskiej – odnowiono szyldy 
zakładów rzemieślniczych, m.in. 
funkcjonującego od blisko 80 lat 
zakładu krawieckiego, punktu na-
praw parasoli oraz serwisu rowero-
wego. w ramach poprzedniej edy-
cji projektu odnawiane były szyldy 
zakładów na Pradze-Północ.

 z okazji 30-lecia istnienia pra-
cowni JeMS architekci zaprasza-
ją na wystawę malarstwa Tomasza 
Trzupka. Od 22 marca do 4 kwiet-
nia w przestrzeni Marzyciele i rze-
mieślnicy na trzecim piętrze Domu 
Towarowego Bracia Jabłkowscy 
w warszawie przy ul. Brackiej 25 
będzie można poznać artystyczną 
wizję prac JeMS-ów i ich subiek-
tywny, syntetyczny sposób widze-
nia architektury.

 wiosenny Festiwal wszystkie 
Mazurki Świata odbędzie się 22- 
-27 kwietnia. w programie m.in. 
muzyka Pomorza zachodniego 
z perspektywy przesiedleńców 
ze wschodu, muzyczne podobień-
stwa włoskiej tarantelli i polskiego 
oberka w ich działaniu uzdrawiają-
cym, uczta W tę zieleń, w tę zieleń. 
koncerty odbywać się będą w wie-
lu miejscach, m.in. w butelkowni 
centrum Praskiego koneser.

 Do 28 kwietnia w zachęcie wy-
stawa Wysoce nieprawdopodobne, 
choć nie niemożliwe, na której pre-
zentowane są prace Hiwy k, z po-
chodzenia irackiego kurda, który 
kilkanaście lat temu dostał się do 
europy jako uchodźca polityczny, 
a dziś zaliczany jest do czołówki 
światowej sztuki. w języku kur-
dyjskim słowo „hiwa” oznacza 
„nadzieja”. 

Jelinek o masakrze w Rechnitz 
w Tr warszawa w lutym odbyła się premiera opery opartej na dramacie 

austriackiej pisarki elfriede Jelinek, laureatki nagrody nobla. Tekst od-
wołuje się do dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na zamku barono-
wej Margit von Batthyány w austriackiej miejscowości rechnitz w marcu 1945 r. 
według zeznań świadków podczas wydanego przez baronową przyjęcia goście – 
oficerowie lokalnego SS i Gestapo – wzięli udział w masakrze 200 żydowskich 
przymusowych żydowskich robotników z węgier. zbiorowej mogiły zamordowa-
nych nigdy nie odnaleziono, a opieszale prowadzone śledztwo umożliwiło uciecz-
kę głównym oprawcom. Tekst Jelinek rozpisany jest na głosy pięciu Posłańców, 
którzy przedstawiają własne wersje wydarzeń. Spektakl nie jest rekonstrukcją te-
go, co stało się 70 lat temu w rechnitz, Rechnitz. Opera – Anioł Zagłady to pró-
ba zrozumienia mechanizmów działania zbiorowej pamięci. Głównym tematem 
spektaklu jest język jako instrument manipulacji, kłamstw i przemocy. To także 
opowieść o najnowszej historii europy i europejskiej tożsamości, której częścią jest 
doświadczenie wojny i Holokaustu. na scenie zobaczymy m.in. cezarego kosiń-
skiego, Magdalenę kutę i Lecha Łotockiego.

Elfriede Jelinek, Rechnitz. Opera – Anioł Zagłady, TR Warszawa  

Notatnik warszawski

Kolekcja Zamoyskiego
Staraniem MkiDn, Muzeum narodowego oraz Muzeum 

Literatury do Polski trafiła spuścizna artystyczna po 
auguście zamoyskim (1893-1970), na którą składa się 91 rzeźb, 
12 rysunków i narzędzia rzeźbiarskie artysty. zabiegi o zakup prac 
polskiego rzeźbiarza żyjącego i tworzącego poza Polską (głównie 
we Francji, ale również w Brazylii), którego dorobek przyrównuje 
się do twórczości ksawerego Dunikowskiego, trwały od lat. 
w 2007 r. dzięki kontaktom andrzeja wata i Janusza Odrowąża 
Pieniążka do Muzeum Literatury trafiło obszerne archiwum 
artysty podarowane przez Hélène zamoyską z d. Peltier, 
wdowę po artyście, i wówczas zorganizowano wystawę złożoną 
z fotografii, autorskich filmów, szkicowników, dzienników 
artysty i korespondencji. kolejna część archiwum trafiła do ML 
w 2015 r. Ogółem w posiadaniu Muzeum Literatury jest ponad 
4000 fotografii, 700 rysunków oraz ok. 9400 kart korespondencji 
i dokumentów. Teraz w wyniku negocjacji zakupiono od spadkobierców prace 
artysty z wszystkich okresów twórczości z pełnymi prawami autorskimi. rzeźby 
zamoyskiego będzie można oglądać już w maju w Muzeum narodowym na wystawie 
pt. Zamoyski ocalony, połączonej z pokazem prac konserwatorów. natomiast jesienią 
trafią do Muzeum Literatury na wystawę poszerzoną o znajdujące się w zbiorach 
placówki archiwum rzeźbiarza. z tej okazji ma też zostać wydany album August 
Zamoyski. Myśleć w kamieniu. Docelowo kolekcja trafi do muzeum w królikarni 
i tam prezentowana będzie wspólnie z pracami ksawerego Dunikowskiego.
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August Zamoyski, Ich dwoje, 1919 r.
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 w centrum Sztuki współ-
czesnej zamku Ujazdowskim 
do 19 maja wystawa Jacka Simo-
na Syntetyczny folklor. ekspozy-
cja odszyfrowuje i mapuje 15 lat 
twórczości artysty. znajdą się na 
niej m.in. kolekcja obrazów ze-
branych na cmentarzysku statków 
w indiach, wizualizacja budżetu 
Polski, nowe prace na temat psy-
chodelii czy sztucznej inteligencji, 
domek z dzieciństwa (zbudowany 
na podstawie błędnych obliczeń 
kalkulatora), a także dokumenta-
cja działań kuratorskich i społecz-
nych. Do 19 maja

 Muzeum Sztuki nowoczesnej 
w warszawie prezentuje pierwszą 
indywidualną wystawę Daniela 
rycharskiego pt. Strachy. arty-
sta działa na styku różnorodnych 
światów społecznych: prowincji, 
kultury queer i wspólnoty wia-
ry. Przekrojowa wystawa prac 
rycharskiego to część programu 
Muzeum, które poszukuje no-
wych języków opisu otaczającego 
nas świata i chce zwrócić uwagę na 
najciekawsze postawy artystyczne. 
Do 22 kwietnia

 Galeria apteka Sztuki, al. wy-
zwolenia 3/5, zapowiada wystawę 
prac włoskiego artysty Marca an-
geliniego, znanego i wielokrotnie 
wystawianego w Polsce – ostatnio 
półtora roku temu w krakowie. 
na wystawie pt. Płynna pamięć 
zaprezentowane zostaną prace po-
wstałe w latach 2017-2019, wśród 
nich malarstwo, rzeźba oraz vi-
deo, dla których inspiracją stały 
się wspomnienia artysty. współ-
organizatorem wystawy jest wło-
ski instytut kultury. Opiekę ku-
ratorską sprawują katarzyna 
Haber z ramienia apteki Sztuki 
oraz Giuditta elettra Lavinia ni-
diaci. Patronat nad wydarzeniem 
objęły: artinfo, Format, kultu-
ra enter, O.pl, Polsko-Japońska 
akademia Technik kompute-
rowych oraz miesięcznik STO-
Lica. wernisaż: 25 kwietnia 
o godz. 18.

Wojtek Pustoła w CSW
wystawa pt. Cut 

p r e z e n t o w a -
na w centrum Sztuki 
współczesnej zamku 
Ujazdowskim to pró-
ba przedstawienia mi-
krokosmosu carrary 
za pomocą marmuru, 
z którego miejscowość 
ta słynie na całym świe-
cie. To także epilog peł-
nometrażowego filmu 
wojtka Pustoły White 
Cube (2018). To właśnie 
ten materiał wybrał dla 

siebie Pustoła. Małe, włoskie miasteczko carrara. Tu wydobywany jest kamień, 
który – zależnie od jakości – uzyskuje barwę od czystej bieli, przez strukturę pla-
mistą, do różnych odcieni szarego. Marmur kararyjski jest bardzo trwały, odporny 
na wietrzenie. Historia rzeźby jest ściśle związana z tym właśnie kamieniem, by wy-
mienić antyczne kolumnady, renesansowe katedry, twórczość Michała anioła, Fi-
lippa Brunelleschiego, Giovanniego Lorenza Berniniego czy polskiego rzeźbiarza 
igora Mitoraja. rzeźbiarze nazywają biały marmur świętym kamieniem i traktują 
go z niemal religijnym szacunkiem. z kolei dla nowobogackich marmur stał się 
symbolem targowiska próżności – wysoko cenią sobie blaty kuchenne, tralki czy 
umywalki z tego materiału. Przyszłość kararyjskiego marmuru jest niejasna. Jedy-
ne, co wiadomo na pewno, to, że już teraz najbardziej pożądaną jego formą jest pył, 
a najbardziej wydajnym rzeźbiarzem – robot.

Wojtek Pustoła, Cut, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Do 24.03

Syrenka dla dużych 
i małych
Teatr Guliwer zaprasza do kameralnej sali Scena Lili-

put na Legendę o Syrence. Spektakl powstał na moty-
wach Legendy warszawskiej artura Oppmana. 

w Legendzie o Syrence widzowie, podążając za syre-
nim śpiewem, odkrywają tajemnice znanych dziś miejsc 
w warszawie oraz zdarzeń, które rozegrały się w odległej 
przeszłości, w czasach, gdy nie było miasta, a jedynie nie-
wielka rybacka osada wśród przepastnych borów pełnych 
dzikich zwierząt. Teatralna podróż tropami Syreny – pół- 
kobiety-półryby rodem z greckiej mitologii – przenosi 
najmłodszych widzów do pradawnych czasów i w krąg 
mitycznych postaci. cieszymy się, że teatr Guliwer przygotował przedstawienie 
o Syrence – widowiska na podstawie warszawskich legend powinny znajdować się 
w żelaznym repertuarze teatrów dla dzieci.

Przedstawienie grane jest w teatrze Guliwer przy ul. różanej 16 w warszawie. 
za reżyserię i scenariusz odpowiada robert Jarosz, za scenografię – Mária Bačová, 
a za muzykę – Hipolit woźniak. w spektaklu występują: Milena kranik, anna 
Przygoda, krzysztof Prygiel.

Bilety do nabycia w kasie teatru oraz poprzez stronę www.ebilet.pl
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Muzeum Niepodległości zaprasza do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25:
– 3 kwietnia 2019, godz. 12, Sala Audiowizualna im. Karola Beyera oraz godz. 19.30 Galeria Brama 
Bielańska, ul. Czujna: Wojciech Linke. Sprzeciw i zaangażowanie – wernisaż wystawy
– 4 kwietnia 2019, godz. 12, Salon Dobrej Książki: prezentacja publikacji Edwarda Gigilewicza Encyklopedia 
100-lecia KUL
– 18 kwietnia 2019, godz. 12, Salon Dobrej Książki: prezentacja publikacji Bronisławy Waligórskiej Listy 
z Cytadeli 1886
– 26 kwietnia 2019, godz. 11, Sala Audiowizualna im. Karola Beyera: Profesor Stanisław Lorentz i jego walka 
o Zamek Królewski w Warszawie – pokaz filmu dokumentalnego oraz spotkanie z prof. Aliną Kowalczykową

Pieśni rumuńskie 
w Nowym Świecie Muzyki

7 kwietnia w nowym Świecie Muzy-
ki polska publiczność będzie miała 

okazję wysłuchać programu złożonego 
w całości z pieśni autorstwa kompozy-
torów rumuńskich. wykonawcami bę-
dą pochodzący z warszawy: znakomita 
mezzosopranistka Lilianna zalesińska 
i pianista Maciej Grzybowski. koncert 
rozpocznie cykl Siedmiu pieśni, które 
George enescu, najwybitniejszy i naj-
bardziej znany rumuński kompozytor 
tworzący w pierwszej połowie XX w., 
ukończył w 1908 r. w programie znaj-

dą się także dzieła mało znanych w Polsce 
twórców: zmarłego przed trzema laty Pascala Bentoiu, jed-
nego z najznamienitszych rumuńskich kompozytorów mu-
zyki symfonicznej, operowej i wokalnej; Tiberiu Brediceanu, 
który poza komponowaniem opublikował – jako badacz – 
zbiór blisko 200 melodii ludowych; Felicii Donceanu, 88- 
-letniej dziś kompozytorki, ale także rzeźbiarki i malarki, 
w której pieśniach można odnaleźć inspirację rumuńskim 
folklorem.  [MM]

Nowy Świat Muzyki, ul. Nowy Świat 63, 7.04, godz. 19 
Bilety do nabycia przed koncertem lub poprzez stronę www.ebilet.pl

Szabla wilanowska
28 lutego w oranżerii kompleksu Muzeum Pałacu 

króla Jana iii w wilanowie odbyło się Wilanow-
skie spotkanie przedsiębiorców. Przy tej okazji burmistrz 
dzielnicy wilanów Ludwik rakowski, wiceburmistrz ar-
tur Buczyński, przewodniczący rady dzielnicy wilanów 
Hubert królak oraz dyrektor wilanowskiego muzeum Pa-
weł Jaskanis wręczyli pamiątkową szablę wilanowską panu 
andrzejowi Szypulskiemu. na szabli przyspawano tabliczkę 
z napisem: Panu Andrzejowi Szypulskiemu, dziennikarzo-
wi, założycielowi, redaktorowi naczelnemu i wydawcy „Biu-
letynu Wilanowskiego” za 25 lat pracy na rzecz społeczności 
lokalnej. 

w numerze wrześniowym STOLicY w 2017 r. zamie-
ściliśmy duży wywiad z andrzejem Szypulskim. Gratulu-
jemy!  [esw]

Muzeum niepodległości w war-
szawie zaprasza 24 kwietnia 

o godz. 10 do Sali audiowizual-
nej im. karola Beyera w Muzeum 
X Pawilonu cytadeli warszawskiej, 
ul. Skazańców 25, na konferencję 
naukową pt. Niepodległość z kobiecą twarzą. Różne przeja-
wy aktywności kobiet w drodze do niepodległości (od upadku 
powstania styczniowego do 1920 roku). Spotkanie będzie oka-
zją do zaprezentowania efektów badań naukowych przedsta-
wicieli uczelni i muzeów nad różnymi aspektami aktywności 
pań i ich wkładem w proces odzyskiwania niepodległości. 
komitet naukowy konferencji tworzą: prof. dr hab. Ma-
rian Marek Drozdowski (instytut Historii Polskiej aka-
demii nauk), prof. dr hab. Janusz Szczepański (akademia 
Humanistyczna im. aleksandra Gieysztora w Pułtusku), 
dr hab. radosław Lolo, prof. aH (aH im. aleksandra 
Gieysztora w Pułtusku), dr hab. Hanna krajewska (Pan, 
archiwum w warszawie), dr Janusz Gmitruk (Muzeum 
Historii Polskiego ruchu Ludowego), dr Tadeusz Skoczek 
(Muzeum niepodległości w warszawie), dr izabela Mościc-
ka (Mn), dr hab. Jolanta załęczny (Mn, aH im. aleksan-
dra Gieysztora w Pułtusku). na plakacie zapowiadającym 
konferencję wykorzystano obiekt ze zbiorów Muzeum nie-
podległości w warszawie (Gr. 898): Tadeusz Pobóg-rossow-
ski, Legia babska, akwarela, Lwów 1919.

Lilianna Zalesińska

Kobieca 
niepodległość

Spotkania na Pradze
POSUL – Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający 
zaprasza na wykłady varsavianistyczne: w poniedziałki o godz. 19 
w kawiarni To Się wytnie, ul. Stalowa 46:

• 1 kwietnia 2019, godz. 19, Elżbieta Laszczka, Wykład geo-
logiczny – primaaprilisowa niespodzianka 
• 8 kwietnia 2019, godz. 19, Antoni Wiesztort, Kamienice 
i mikroby, czyli co można znaleźć w praskich kamienicach 
aktualna lista spotkań na stronie www.posul.waw.pl

wykłady odbywają się pod patronatem miesięcznika STOLica 
i związku Stowarzyszeń Praskich
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wystawa czynna do 5.05.2019

Czerwony piasek, 2018, fot. dzięki uprzejmości artystki i Carrie Secrist Gallery

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

patroni medialni: 

 LILIANA PORTER 
SYTUACJE 

REKLAMA

Galeria zachęta, we współpracy z Filmoteką narodową – instytutem  
audiowizualnym i przy wsparciu akademii Teatralnej im. a. zelwerowi-

cza w warszawie (Filia w Białymstoku – wydział Sztuki Lalkarskiej), przygo-
towała wystawę skupiającą uwagę na sile wyrazu lalki teatralnej – potencjale, 
który odkryli twórcy awangardowi na początku XX w. Teatr lalkowy, przez 
długi czas uważany za gatunek niższy, bliższy teatrowi ulicznemu czy cyrkowi, 
spychany na margines, traktowany niezbyt poważnie i – w pierwszej kolejno-
ści łączony z rozrywką dla dzieci – pozwalał na przekraczanie sztywnych po-
działów na kulturę popularną i elitarną. z jednej strony otwierał atrakcyjną 
przestrzeń dla eksperymentów formalnych, z drugiej – służył jako narzędzie 
zaangażowania społeczno-politycznego. na wystawie można zobaczyć prace ar-
tystów, którzy całą swoją zawodową aktywność poświęcili tej dziedzinie – Leo- 
kadii Serafinowicz czy Jerzego koleckiego – ale także kilku czołowych postaci 
polskiej sceny artystycznej lat powojennych, dla których współpraca z teatrem 
lalkowym była tylko epizodem, jak Stanisław Fijałkowski, Jerzy nowosielski, 
Jadwiga Maziarska, Jan Berdyszak czy andrzej Pawłowski. To wartość dodat-
kowa tej ekspozycji. nowe światło rzucone na całokształt ich twórczości pozwa-
la poznać drogę poszukiwań artystycznych, także tych, które dotyczą rozwijają-
cej się filmowej animacji lalkowej. ekspozycji towarzyszy książka pod redakcją 
kurator wystawy Joanny kordjak i kamila kopani.  [katarzyna włodarska] 

Lalki: teatr, film, polityka, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 
Do 23.06

Lalki – marionetki politycznej metafory

Jan Berdyszak, Konik 
ze spektaklu Bajki 
wg La Fontaine'a, Teatr 
Animacji w Poznaniu

Stanisław Fijałkowski, 
Sędzia ze spektaklu 
Królewicz i żebrak, 
Teatr Lalek Pinokio, 
Łódź, 1960 r., Muzeum 
Archeologiczne 
i Etnograficzne w Łodzi
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Pytanie, jak traktować klasykę w teatrze, wciąż po-
wraca, mimo głoszonej od lat wolności insceniza-
tora, która gwarantuje mu niezależność od autora. 

a jednak widzowie, zwłaszcza o bardziej tradycyjnych gu-
stach, oczekują, że kiedy udają się na Hamleta, to prawdo-
podobnie nie zobaczą farsy, a kiedy idą na Słomkowy kape-
lusz, to nie będą oglądać dramatu egzystencjalnego. kwestia 
oczekiwań? nie tylko. Pewnie i kwestia gustu.

nie mam tu na myśli wielokrotnie wykpionej wierności 
autorowi, bo jak się dobrze zastanowić, to nie bardzo wia-
domo, jak miałaby się ona objawiać. andrzej Żurowski, 
który był rzecznikiem bezwarunkowej wolności artystycz-
nej teatru, w tej wolności upatrywał drogę do wciąż nowa-
torskiego i pociągającego widzów Szekspira. a wszystkim 
stęsknionym za tekstami Szekspira radził udać się do bi-
blioteki. rada niegłupia, zwłaszcza że przybywa nowych 
przekładów, czego tylko mogą nam zazdrościć anglicy, 
korzystający nadal ze „starego” Szekspira.

Jak grać klasykę?
Tomasz Miłkowski 
Trzy niedawne premiery klasyczne w stolicy i trzy odmienne reakcje: marudzenie 
po Hamlecie, zachwyt po Burzy i niezdecydowanie po Wyzwoleniu. Jak to jest z tą klasyką?

Karnet teatralny

Taki nowy przekład mogliśmy ostatnio słyszeć i oglą-
dać na warszawskiej scenie w Teatrze Dramatycznym, 
gdzie Tadeusz Bradecki dał premierę Hamleta w tłuma-
czeniu Piotra kamińskiego. Jego przekłady zdobyły już 
sobie w Polsce spore uznanie – autor odznacza się wiel-
kim wyczuciem współczesnego języka, poczuciem humo-
ru, ale jednak trzymanym na uwięzi oryginału. inaczej 
mówiąc, nie fantazjuje, nie dopisuje Szekspirowi nieist-
niejących kwestii i nie zmienia intencji. Przekład Hamle-
ta jest wyśmienity i brzmi ze sceny doskonale, zwłaszcza 
w ustach tytułowego bohatera, który mówi tym Szekspi-
rem-kamińskim, jakby to był jego język naturalny.

Spektakl nie znalazł jednak wielu przychylnych recen-
zentów. wprawdzie krzysztof Szczepaniak jako Hamlet 
był powszechnie chwalony, ale spektakl raczej nie, jak się 
zdaje z powodu nadmiernej „wierności”. reżyser poszedł 
drogą kazimierza Dejmka, czyli wczytywał się w tekst 
i przenosił swoją interpretację na scenę, własną pomysło-

Adam Ferency i Krzysztof Szczepaniak, Hamlet, Teatr Dramatyczny
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wość skupiając na uwydatnieniu przesłania dzieła. To nie 
jest spektakl z dominującego wciąż na naszych scenach ga-
tunku „reżyser ma pomysły”, ale z gatunku tych, nad któ-
rymi reżyser najpierw pomyślał, nim zabrał się do roboty. 
Historia opowiedziana została klarownie, co nie znaczy, 
że zagadki Hamleta zyskały jednoznaczną odpowiedź. 
rzeczą teatru jest pytać, nie odpowiadać.

Tymczasem chór recenzenckich pochwał towarzyszył 
nie Hamletowi, ale Burzy w Teatrze narodowym, w reży-
serii Pawła Miśkiewicza. To typowy spektakl spod zna-
ku dekonstrukcji – właściwie nowy utwór skomponowa-
ny z wielu tekstów (nie tylko Szekspira), spośród których 
z Burzy reżyser zaczerpnął najwięcej, tworząc własną 
opowieść. Pozostaną zapewne ze spektaklu jakieś chwile, 
poszczególne sceny, jak choćby tajemniczy balet żyrando-
li nad opustoszałą widownią narodowego uformowaną 
przez scenografkę Barbarę Hanicką na podobieństwo fa-
lującego i połyskującego odbitym światłem morza. zdarza 
się od czasu do czasu jakaś zajmująco ukazana scena, jak 
pojednanie Prospera (Jerzy radziwiłowicz) z jego bratem 
antoniem (Jan Frycz), pełne niuansów i dwuznaczno-
ści. To jednak za mało, aby uratować ten spektakl, z któ-
rego wyparował wątek zadurzonych młodych: Mirandy 
i Ferdynanda, a wiele widowiskowych scen magicznych 
zastąpiła gimnastyka i morskie szanty. Mimo to znalazła 
ta Burza swoich widzów, co warto odnotować, choć tym, 
którzy chcieliby na podstawie tego spektaklu wyrobić so-

Grzegorz Falkowski i Jerzy Trela, Wyzwolenie, Teatr Polski

bie pojęcie o utworze Szekspira, radziłbym za andrzejem 
Żurowskim udać się do biblioteki.

Mieszane reakcje nastąpiły po premierze Wyzwolenia 
Stanisława wyspiańskiego w Teatrze Polskim w reżyserii 
anny augustynowicz, która swoje inscenizacje pisze wła-
snym charakterem pisma. należy do nich czarno-biała to-
nacja scenografii, skupienie na słowie, skrupulatna analiza 
tekstu, wiązanego z czasem współczesnym. To wszystko 
widać w tym przedstawieniu, które jest dyskursem z tra-
dycją teatralną Wyzwolenia – nie przypadkiem jednym 
z konradów (u augustynowicz spotykamy ich aż trzech) 
jest Jerzy Trela, pamiętny bohater inscenizacji konrada 
Swinarskiego ze Starego Teatru. ale przede wszystkim jest 
rozmową o Polsce tu i teraz, jej dziś i jutrze. Skupionemu 
na duchowej walce z upiorami przeszłości konradowi śred-
niego pokolenia (Grzegorz Falkowski) towarzyszy w tym 
spektaklu trzeci konrad – reżyser (Marcin Bubółka), 
przed którym rysuje się szansa wyboru drogi, oczyszczo-
nej z gorsetu starych grzechów. Dotrzymuje konradowi 
kroku w debacie, panuje – jak to reżyser – nad składno-
ścią przedstawienia. wygląda na to, że wybiera dla siebie 
drogę pragmatyka. kto wie, może w tej sztafecie poko-
leń otwierają się przed nim największe nadzieje. Tak być 
powinno.

Jaka więc klasyka? na pewno nie archiwalna, nie wystu-
dzona i nie z lektur szkolnych. niemotywowana tzw. kul-
turalnym obowiązkiem. i zapewne różnorodna.
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Po szaleństwach karnawału nadrabiano m.in. zale-
głości w praniu… przede wszystkim bielizny sto-
łowej i pościelowej: „Dlatego też w tym miesiącu 
[marcu – red.], czy to w mieście, czy na wsi, naj-

większe odbywają się prania bielizny – gdyż tak woda mar-
cowa, jak i słońce ma własność bielenia jej. wszelkie dro-
biazgi białe należy koniecznie w marcu poddać działaniu 
słońca” – pouczała czytelniczki Lucyna Ćwierczakiewiczo-
wa. zalecała także: „w końcu miesiąca, jeżeli czas po temu 
i nie ma obawy zimna, można już otwierać okna zabezpie-
czone na zimę, czyścić mieszkania z zimowego kurzu, myć 
podłogi, zaprawiać posadzki, aby taka robota nie zostawała 
na ostatni przed wielkanocą tydzień, gdzie już trzeba my-

Przed Wielką Nocą
Anna Dorota Kamińska
W marcu uciechy karnawałowe dobiegały końca. Po okresie upojnych tańców na balach 
i błyszczeniu na salonach panie musiały wrócić do prac w gospodarstwie. Potem czekano 
już tylko na Wielkanoc

śleć o przygotowaniach wielkanocnych, szczególniej, jeżeli 
wielkanoc wcześnie przypada”.

im bliżej było świąt wielkanocnych, tym bardziej in-
tensywne stawały się przygotowania, co nie podobało się 
niektórym panom domu – w przedświątecznym zamie-
szaniu przestawali się liczyć. ich cierpienia podsumował 
Bolesław Prus: „w odkryciu tym nie chodzi o szczepie-
nie tyfusu albo suchot, nie chodzi o biegun północny ani 
o rentgenowskie czy ultrarentgenowskie światło, ale o no-
we prawo socjologiczne, które można sformułować w na-
stępujący sposób: «wielki Tydzień dla warszawy jest epo-
ką stanowczej przewagi kobiet nad mężczyznami, epoką 
damskiej władzy i męskiej niewoli. w każdym innym cza-
sie kobiety, jak wiadomo, ulegają męskiemu despotyzmo-
wi. a ponieważ jedyną ich bronią jest miłość i piękność, 

Michał Elwiro Andriolli, Niedziela palmowa, „Tygodnik Illustrowany“, 1877 r.

Ksawery Pillati, Wielkanoc, „Tygodnik Illustrowany“, 1881 r.

Z życia dawnych warszawianek
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więc starają się być jak najgoręcej uwielbiane i jak najpięk-
niej ubrane. i dopiero w wielkim Tygodniu kobiety po-
kazują, czym byłby świat pod ich przewagą. wykwintne 
stroje, co mówię…, nawet gorsety, bez których kobieta nie 
potrafi urodzić się, pójść spać, wyjść za mąż ani umrzeć – 
idą w kąt. Ognisko miłości gaśnie: żona zamiast jak zwy-
kle być aniołem dobroci, staje się zła jak głodna lwica, 
a biedni mężowie, przesuwani we własnym pokoju z kąta 
w kąt, aby przynajmniej ocalić honor, pierzchają do miasta 
i tulą się przy restauracyjnym stole. co przez ten czas robią 
damy w opustoszałych terenach? Trą, tłuką, siekają, wę-
dzą, kwaszą, marynują i pieką najnieprawdopodobniejsze 
kombinacje – nabiału, mięsa i ciasta»”.

Mazurki należały do prostszych wypieków wielkanoc-
nych w porównaniu z babami, wymagającymi ogrom-

nych ilości składników i ciężkiej fizycznej pracy. wystar-
czy przeczytać przepis zamieszczony na łamach „Dobrej 
Gospodyni” z 1904 r.: „Do 1 kwarty mąki wlać 60 żółtek 
poprzednio ubitych na pianę, ½ kwarty stopionego masła, 
½ kwarty cukru, ½ funta drożdży w mleku rozrobionych 
i kilka gorzkich migdałów lub wanilji – mleka tylko tyle, 
ile potrzeba do rozrobienia drożdży – wszystko to razem 
ubijać przez godzinę, od tego bowiem zależy jej dobroć. 
Po podrośnięciu ciasta układać w formy i po powtórnem 
wyrośnięciu ciasta wsadzić bardzo ostrożnie do pieca na 
czas od ½ godziny do 3 kwadransy”.

nawet po wstawieniu do pieca należało bardzo uważać, 
bo wyrośnięta baba mogła opaść – a wtedy godziny pracy 
i liczne składniki szły na marne. Gospodynie w mieście 
miały jednak wyjście, z którego zapewne niejednokrotnie 

Ksawery Pillati, Wielki Post, „Tygodnik Illustrowany“, 1870 r.
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korzystały. Już w 1866 r. „kurier warszawski” przypo-
minał: „Od dzisiaj wystawy ciast i cukrów w cukierniach 
warszawskich już są urządzone, wiele gospodyń, lękając 
się zawodu w pieczywie, z powodu mąki z porosłej psze-
nicy, wyrzeka się przyjemności pieczenia bab i woli robić 
obstalunki. Piętrzą się też prawie we wszystkich cukier-
niach poważne rumiane baby i piramidalne baumkuchy, 
różnem kwieciem i lukrem przystrojone, rozkładają śliczne 
mazurki różnego rodzaju migdałowe, konfiturowe, placki 
przekładane, marcepany i inne ciasta, których wyliczyć by-
śmy nie zdołali, chyba za pomocą przepisów Pani Ćwier-
czakiewiczowej, która w porę na Święta obdarzyła nasze 
Panie różnemi przewybornemi sekretami w ostatnim nu-
merze «Bluszczu»”. Może dla niektórych nie było to aż 
tak wielkie „wyrzeczenie”. Już rok później „kurier” pisał 
w innym duchu: „nadchodzą Święta wielkanocne; każda 
z gospodyń zaopatruje się w mąkę, na pieczywo świątecz-
ne służyć mającą; wiele także gospodyń, chcąc uniknąć 
ambarasu domowego, nabywa baby i placki u piekarzy lub 
cukierników”.

Pierwszym ważnym zwyczajem wielkanocnym w war-
szawie było odwiedzanie grobów w kościołach i związana 
z tym kwesta wielkotygodniowa. chociaż miała ona po-

zory religijności, była wydarzeniem na wskroś towarzy-
skim. w tygodniach poprzedzających kwestę warszaw-
skie dzienniki zamieszczały listy dam, które zgodziły się 
wziąć w niej udział, z dokładnym podaniem kościoła, 
w którym dana pani będzie kwestować, oraz ewentual-

Czyżby „zawód w pieczywie“? „Kłosy“, 1877 r.

Julian Maszyński, Przygotowania wielkanocne, „Kłosy“, 1885 r. 
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nie celu, na jaki zbiera datki. warszawską kwestę wiel-
kotygodniową unieśmiertelnił dla potomnych Bolesław 
Prus, kiedy patrzył na nią niezbyt zachwyconymi oczami 
Stanisława wokulskiego: „Od pogrążonych w modlitwie 
cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu. i zobaczył w róż-
nych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich 
tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dokoła nich damy 
siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra 
i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. najpobożniejsze 
pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły 
się jak na raucie […]”.

Prus nie był jedynym, który u kwestarek nie dostrzegał 
nadmiernej pobożności. Podobne wątpliwości miała eliza 
krasińska: „Pani elfrida (zamoyska) dostała od hr. Ber-
ga zezwolenie na kwestowanie u kapucynów, a ponadto 
hrabia złożył jej wizytę, pozostawiając 10 luidorów. Pani 
Lachnicka również była kwestarką u św. Jana. w innych 
kościołach małe kwestujące elegantki, chrupiąc cukierki, 

mizdrzyły się do kawalerów – przyznaję, że ten rodzaj mi-
łosierdzia nie jest dla mnie budujący”.

Po obejściu grobów i złożeniu datków – albo odbyciu 
dyżuru podczas kwesty – nadchodził czas na cieszenie się 
święconym. wielkanoc była też okazją do wzajemnych od-
wiedzin, szczególnie w mieście. na tzw. proszone święcone 
należało się odpowiednio przygotować: „Dziś zostało już 
rzeczą ogólnie przyjętą, że na zwyczajne proszone święcone 
podają się ciepłe mięsiwa i święcone wedle dzisiejszej mody 
tak się podaje: 1. Bulion i barszcz burakowy, czysty w fili-
żankach, 2. Szynka, ozory, pekeflaisz na gorąco, 3. indyki 
i cielęcina na gorąco. reszta tylko wędliny i wszelkie fasze-
rowane mięsiwa – pasztety, galantyny, rolady, kiełbasy i pro-
się pieczone podają się zimne. Do pieczystego koniecznem 
jest świeża sałata, która w końcu marca i początkach kwiet-
nia jest nowalią. ciasta, mazurki, jak zwykle na deser, zastę-
pują one wszelkie inne desery w dnie świąteczne”.

na święconym mogło się zgromadzić naprawdę wie-
lu gości. Maria z Łubieńskich Górska opisała w pamięt-
niku święcone u swojego szwagra Ludwika w 1902 r.: 
„w pierwszy dzień wielkanocy mieliśmy święcone u arcy- 
biskupa Popiela, drugie u włodzimierzów czetwertyń-
skich, trzecie u Ludwika Górskiego, najliczniejsze, bo sto 
osiemdziesiąt osób, przyszło mu życzyć wesołego alle- 
luja, a on wszystkim dziękował i krzątał się jak młody, 
choć 1 maja osiemdziesiąt cztery lata kończy”. Świadczyło 
to o wielkim szacunku i popularności, jakimi cieszył się 
Ludwik Górski. nie był to jednak rekord, bo jeszcze licz-
niejsze i huczniejsze zgromadzenie wspominała eliza kra-
sińska: „Hortensja M[ałachowska] miała również świę-
cone u siebie, lecz przyszła na chwilę do nas, a ponadto 
było olbrzymie święcone u koss[akowskich], które ponoć 
miało trwać do północy, a potem jeszcze miały być tańce. 
Trzeba mieć nie wiem kogo w ciele, żeby wytrzymać po-
dobne zmęczenie – na ich święconem miało być ponad 
300 osób”.

Anna Dorota Kamińska – absolwentka UW (MISH), tłumaczka z czeskiego 
i angielskiego, pasjonuje się historią obyczajów i mody, szczególnie 

XIX w., prowadzi stronę czasemancypantek.pl

Grób Chrystusa, „Tygodnik Illustrowany“, 1873 r.

Święcone, „Tygodnik Illustrowany“, 1877 r.

Święcone, „Kłosy“, 1873 r.
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Stolica czyta

Szłem sobie per pedes na Starówkie, 
stanęłem chwilunie pod 

zegmuntem, aż tu ktoś mie woła:
– Szaconeczek! co się pan tak 
gawronisz na ten zabytek?
Już mniałem odszczeknąć dwa, 
trzy przykre słowa, gdy zobaczyłem 
zwrokiem, że widze panią róże 
czosnek, która oprowadza po stolicy 
ludność skądinąd.
– Szaconek! rączki całuje 
szczerozłote czcigodnej pani. nie 
gawronie się, wyszłem upowszechniać 
się kurtularnie za pomocą 
starożytnych warsiaskich pamniątek. 
a pani dokąd zmierza niezwłocznie?
– nie słyszałeś pan o wiekopomnem 
wydarzeniu?
– O jakiem mnianowicie?
– król się żeni!
– co też pani opowiada, który król?
– zygmunt!
– Ten z kolumny?!
– rzecz wiadoma!
– Pani różo, przepraszam za pardons, 
ale pani chyba kuku na muniu 
posiada. Pani sobie chwileczkie 
klapnie na ławeczkie, a ja galopkiem 
polece po szklankie zimnej wody...
– Jakiej wody, co?
– normalnej, ha dwa o! Przepraszam, 
ale chiba coś panią stuknęło w arbuz. 
znakiem tego ankohol ciężko chorej 
osobistości nie przysługuje...
– Panie, uspokój się pan! O wy-
darzenie kurtularne chodzi! O wys-
tawe lanszaftów!
– w jaki deseń?
– Matrymonialny!
– Poinformuj mnie pani, gdyż nic 
nie kapuje, niestety.
– Dobrze, już jenformuje, tylko 
chodź pan ze mną do ogonka.

Elektrowozem na Mokotów
rafał kosik jest bodajże jedynym żyjącym autorem, którego książka 

trafiła w ramach ostatniej reformy edukacji na listę lektur szkol-
nych. Mowa o jednym z pierwszych tomów cyklu o trójce warszawskich 
gimnazjalistów pt. Felix, Net i Nika. Paradoksalnie decyzję o włączeniu 
książki do kanonu lektur podjęto w chwili decyzji o likwidacji gim-
nazjów i powieść kosika jest obecnie zalecana jako obowiązkowa dla 
uczniów podstawówek. echa reformy edukacyjnej znajdujemy w naj-
nowszym, 15. już tomie cyklu – Felix, Net i Nika oraz Koniec Świa-
ta Jaki Znamy. w jej wyniku bohaterowie serii po 14 latach stają się 
w końcu licealistami. Opisując zwiększający się w związku z reorga-

nizacją bałagan w szkole, kosik występuje skądinąd przeciwko reformie, której jest 
beneficjentem. Jak zwykle w tej serii dzięki satyrze na niekompetentnych nauczy-
cieli lektura Końca Świata Jaki Znamy stanowić może sporą atrakcję i dla rodziców, 
chyba w większym stopniu niż warstwa przygodowa, w której superpaczka musi sta-
wić czoło jeszcze jednej katastrofie. nastolatki są świadkami wybuchów, pożarów, 
śmierci i okaleczeń. kosik takie apokaliptyczne tematy zastrzegał wcześniej raczej w 
opowiadaniach adresowanych do dorosłych. Skądinąd sąsiadują z nimi momenty 
naprawdę zabawne – kiedy pijana ofiara chce być podrzucona cudem uruchomioną 
lokomotywą elektryczną PkP na Mokotów i zostaje uświadomiona, że nie ma tam 
torów kolejowych. Jak zwykle u kosika zakończenie przynosi racjonalne wytłuma-
czenie całej afery – bliższe twardej science fiction niż fantasy i magii w typie książek 
o przygodach Harry’ego Pottera.  [PDw]

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Koniec Świata Jaki Znamy, wyd. Powergraph, Warszawa 2018

Piastów w Kazachstanie
Tytuł nowej książki kończącego w tym roku czterdziestkę Juliu-

sza Strachoty Turysta polski w ZSRR jest i prawdziwy, i mylący. 
Prawdziwy, bo to turysta polski zdaje relację z wypraw głównie do azji 
Środkowej. Mylący, bo to już nie zSrr. a tak naprawdę książka jest 
w wielkiej mierze o warszawie. To wędrówki szlakiem PrL-owskiego 
przewodnika Turysta polski w Związku Radzieckim (drobna różnica 

w tytule!) i wyobrażeń odległych miast zapamiętanych z jego lektury w dzieciń-
stwie, na które nakładają się warszawskie wspomnienia autora. a zatem „Biszkek 
ma w sobie Podróże pana Kleksa, lekkość i wiosnę. Ma moje wspomnienie z Pała-
cu kultury, ze Smyka i z kina Oka”, zaś w ałma-acie „Hotel na Panfiłowa 103 to 
jakby ktoś z kilku bloków marymonckich zmontował Dwie wieże. […] nie żywię 
nadziei, że za konsulatem Turkmenistanu będzie coś, co mniej przypomina Pia-
stów”. w swych refleksjach książka przypomina bardzo Wschód andrzeja Stasiuka 
sprzed kilku lat – on także, wybierając się pierwszy raz w dojrzałym wieku w głąb 
rosji, miał wrażenie, że wszystko takie samo widział w młodości na Żeraniu. Stra-
chota rozczula najbardziej w swej litanii warszawskich wspomnień pod koniec książ-
ki, gdzie jako niegdysiejszy student nie tylko kulturoznawstwa, lecz także fotografii 
łączy czas z technologiami utrwalania: „Twoja dzielnica jeszcze czarno-biała. Twoja 
dzielnica już/jeszcze w kolorze OrwO. Twoja dzielnica z datą w prawym dolnym 
rogu, choć trochę nieostra”. i nie zapomina o tym, że autobusy pospieszne miały kie-
dyś literowe oznaczenia, które można było pieszczotliwie zdrabniać: „Blok, w któ-
rym mieszkasz od 1983. Jotka, którą nie jeździłeś do szkoły, ale mógłbyś, gdybyś był 
jeszcze starszy”.  [PDw]

Juliusz Strachota, Turysta polski w ZSRR, 
wyd. Korporacja Ha!art, Kraków 2018
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Mowa z Grochowa

– Do jakiego ogonka, jak pragne 
zdrowia?
– co pan taki cykoryjny, chodź pan!
Poszliśmy na zamek królewski, 
a tam kolejka jak w Polsce Ludowej 
po polęgwice.
– Po co te ludzie przyszli, pani różo?
– Po bilety. w bibliotece 
królewskiej ma zaszczyt egzystować 
wszechświatowa sensacja, czyli 
wystawa obrazków Król się żeni. 
kapujesz pan?
– nie bardzo, pani mi wyszczególni: 
który król, z kim oraz dlaczego.
– ale pan masz luki w adukacji! 
Muszę pana objaśnić od samego 
adremu, na książkie kielonki stawia, 
ciapciak, dwa lata w każdej klasie, 
student prima sort ze Szmulek, 
abnegacja umysłowa, ameba bez 
mózgu w nibynóżkie kopana...
– Pani różo brylantowa! Pani się 
już tak nade mną nie rozczula, tylko 
udzieli darów z paninej krenicy 
mądrości!
– Już, już, pardons, że mnie nerwy 
opuścili, ale wycieczki z głębokiej 
prowincji dziś miałam...
– na przykład?
– na przykład strażacy. OSP kozie 
Bobki wielkie. ciągle pytali, gdzie tu 
można ugasić.
– co ugasić?
– Tak samo pytałam. a oni na 
to: pragnienie! Takie chichy- 
-śmichy z pracownika umysłowego 
uskuteczniali... a potem kółko 
różańcowe ze Świedziebni! wszystkie 
kościoły te pobożne pątniczki 
detalicznie obejrzały! każdą 
świętą figurę obmodliły z góry na 
dół! Od aureoli do sandałów! a ja 
siedziałam i siedziałam, aż cała 
kadzidłem przesiąkłam! Powąchaj pan!
Pociągłem nosem.
– no faktycznie! czuć panią, jak 
procesje w Boże ciało! a co z tem 
zegmontem?
– aha. no więc zegmunt po mamusi 
był Jagiellończyk, natomniast 

tatuś był Szwedem. i sobie zygmuś 
mnieszkał za Bałtykiem, aż tu nagle 
przychodzi telegrama z krakowa, 
że jest posada. Do wzięcia.
– Jaka?
– króla Polski. no to zegmont 
spakował walizy i czemodanik, 
na prom i do Gdyni. Potem do 
krakowa, któren wtenczas był 
stolicą. Tam szybciutko rozmówkie 
załatwił...
– Jakie rozmówkie?
– kwalifikacyjne. Odbył ją na cacy, 
a że pięć języków obcych posiadał 
i wykształcenie, panowie senatorowie 
przyjęli go na stanowisko. Powiedzieli 
mu: „Dobra zygmuś, zostajesz się 
królem. Masz tu korone, berło, 
króleskie japko... Pokwituj odbiór... 
Dobra, zaczynasz w poniedziałek!”. 
a że jak jest król, to musi być 
królowa, więc ożeniono króla z anną 
austriaczką.
– Jak to „ożeniono”? nie miał nic do 
gadania?
– a pan miałeś?
– no, defakto, nie...
– no widzisz pan. i ta dana 
austriaczka co do urody to nie była 
wenus, ale na co dzień klawa była 
facetka i zygmunt eksplodował 
do niej mniłością.
– Mniłością? Do swojej żony?
– Tak jest. ale na przykład 
przestrzegał postów i wtedy nie tylko 
kaszanki nie wtranżalał, ale też do 
żonki nie startował z rączkami.
– Tak? a ile mieli dzieci?
– Piątkie.
– Piątkie? To jak... aaa, rozumiem! 
chłopina był tak wyposzczony, że 
jak tylko post się skończył, to wpadał 
do sypialni i...
– no, no, no, nie bądź pan taki 
przytomny! niestety, anna przy 
piątem dziecku zachorowała 
i powiększyła grono aniołków...
– Pogotowie nie zdążyło?
– niestety. Służba zdrowia była 
wtedy prawie tak zła jak teraz. Biedny 

zygmunt płakał łzami i wtedy 
teściowa nadmieniła mu, że ma 
jeszcze jedne córeczkie, konstancje, 
z tem że małoletnie, więc trzeba 
poczekać.
– i poczekał?
– Poczekał.
– w sumie słusznie, teściowe już 
znał na wskroś, wiedział, kiedy ta 
gangrena ma jemieniny, jakie kwiatki 
lubi, jakie bombonierkie, czy jest 
praworęczna, czy lewo...
– a po co mu ta jenformacja?
– Żeby wiedzieć, w które strone się 
uchylać, jak będzie serwisem rzucać!
– Pan chyba nie poważasz swojej 
teściowej?
– aha, spróbowałbym nie poważać... 
i co z tą córeczką?
– kiedy konstancja dostała dowód 
osobisty, teściowa zadzwoniła 
telefonicznie do zygmunta, że jadą. 
znakiem tego zygmunt powitanie 
urządził. a te wiekopomne chwile 
odmalował na papierowej rolce jeden 
plastyk.
– a telewizji nie było?
– co pan? w tamtych czasach? Była, 
ale czarno– biała! rolkie król potem 
kazał pociąć na pojedyncze obrazki 
i teraz możemy całe te bibe zobaczyć. 
arestokracje wygalantowaną prosto 
z igły. Facetki z bomondu z bieżuterią 
i innemi precjozami. wojsko konno 
i pieszo w galowych mundurach.
– a gdzie to się odbywało?
– w krakowie. król zygmunt chciał 
pokazać oblubienice ludności. całe 
mniasto przyszło, ale co się dziwić, 
jak można było za darmonia kielicha 
trzasnąć.
– w jaki sposób, pani różo?
– w taki, że każdy dostawał sto 
gram, żeby mógł więszować szczęścia 
zdrowia młodej parze na nowej 
drodze pożycia. niestety, krakusy, 
żeby zamiast samemu zakąskie kupić 
w Sukiennicach, to do zygmunta 
morde darli, żeby coś z weselnego 
koryta jem odpalił.
– i odpalił?
– Odpalił. ale tak się poczuł trącony 
w godność, że przeniós stolice 
do warszawy. ale to już zupełnie 
inna historia...

Zygmunt się żeni



70

  nr 3-4/2019

Ślady po ogrodach

Z notatnika miastoluba

E.
 La

ng
e

Maria Terlecka

nikt tak pięknie jak Jonasz kofta nie pisał o tęsknocie 
za ogrodami. najczęściej śpiewany jego wiersz to Pa-

miętajcie o ogrodach. w innych jest sporo o ciszy, samotno-
ści, utraconych pejzażach. 

warszawa żarłocznie pochłania podmiejskie pola, sady, 
ogrody, wsie, osady i zamienia je w beton, cegły i asfalt. 
a potem zazielenia pustkę według miejskich wyobrażeń 
piękna przyrody. Trwa pochód tui przez parki, skwery, 
przydomowe ogródki. Tuja, drzewo cmentarne, wyparła 
inne, piękniejsze i przytulniejsze.

ale w mieście, mimo 
to, sporo jeszcze śladów po 
niegdysiejszych sadach, du-
żo też samowolnie wyro-
słych drzew. znajdziemy je 
to tu, to tam, w zakamar-
kach podwórek, osiedli, 
na bezpańskich terenach, 
na których coś kiedyś sta-
ło, coś rosło, ktoś coś upra-
wiał. nie ma już sadu – zo-
stała jabłoń, grusza, śliwka, 
wiśnia. nie wycięli drzew 
inwestorzy, przetrwały za-
wieruchę budowlaną, więc 
kwitną wiosną, owocują, 
wkomponowane w nowe 
założenia ogrodowe.

na Dolnym Mokotowie, który ongiś sadami stał, mię-
dzy blokowiskami rosną papierówki, kronselki, kosztele – 
owoce prawie nieznane, już nieuprawiane. Te stare drze-
wa są pokraczne, o „zreumatyzowanych”, powyginanych 
dziwnie konarach, oblazłe z kory, ale żywe. znoszą miej-
skie niedogodności, wiosną zachwycają kwieciem, później 

owocami – trochę mizernymi, robaczywymi, cierpkimi 
w smaku. Są w mieście amatorzy takich owoców. zbierają 
je i z koszyczka lub skrzyneczki sprzedają, stercząc przed 
jakimś supermarketem.

Między bloczyskami osiedla Praga ii zachowało się 
dużo śladów po niegdysiejszych siedliskach, sadach, przy 
placu Hallera rosną dorodne morwy. co roku zasypują 
chodniki słodziutkimi owocami, którymi raczą się tyl-
ko ptaki. Są na tym osiedlu podwórka z rajskimi jabłon-
kami. wiekowe gospodynie zbierają malutkie cierpkie 

jabłuszka i przetwarzają na 
pyszny dodatek do mięs. 
Przy ulicy nusbauma rosną 
grusze-ulęgałki. To drze-
wo z miedz i polnych roz-
droży. Są pozostałości po 
sadach na Tarchominie. 
wkomponowano je w po-
dwórkową zieleń i jest im 
dobrze.

Przy Żwirki i wigu-
ry, w miejscu, gdzie były 
ogródki działkowe, wyro-
sły budynki użyteczności 
publicznej. niestety, nie 
ocalały owocowe drzewka, 
ale jest po nich wspomnie-
nie w nazwie kompleksu – 

BUSineSS GarDen. Jakiś czas na jednym z budynków 
była nazwa: wiŚniOwY SaD, ale już jej nie ma.

architekt Halina Skibniewska w latach 60. posadowiła 
osiedle w sadzie. Ta idea warta jest kontynuacji. Sady Żoli-
borskie są przykładem, jak godzić ogrody z urbanizacją.

Rys. Maria Terlecka
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Refleksje nadwiślańskie

Jacek Fedorowicz
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Hulaszcze życie 
jednej nogi

wiosna! Już niedługo ci na elektrycznych hulajnogach 
nie będą marzli w dłonie i wtedy dopiero się rozkrę-

cą. Proszę to traktować jako ostrzeżenie. O e-hulajnogach 
od momentu ich zagnieżdżenia się w warszawie napisano 
już wszystko i ja nie mam zamiaru jako kolejny pastwić się 
nad paradoksami związanymi z tym po-
jazdem (że na przykład traktowany jest jak 
obuwie, bo człowiek na e-hulajnodze to we-
dług przepisów pieszy, że regulamin firmy 
wypożyczającej zabrania jeździć po chod-
nikach, kodeks drogowy zaś zabrania po 
jezdniach, więc wychodzi na to, że na pew-
no można tylko u siebie w mieszkaniu, je-
żeli metraż pozwala). chciałbym natomiast 
zaapelować do przechodniów, by o tym no-
wym niebezpieczeństwie na chodnikach pa-
miętali, ale też – żeby je polubili. Bo z tymi 
hulajnogami jest jak ze starym sposobem na 
pluskwy: wytępić się nie da, trzeba polubić. 
wynalazczość będzie kroczyła nieustępli-
wie w kierunku po pierwsze: przyspiesza-
nia przemieszczającego się człowieka, a po 
drugie: stopniowego zdejmowania z niego 
obowiązku dokładania do tego przemieszczania się jakie-
gokolwiek wysiłku własnych mięśni. na to nie ma rady, 
tak było i tak będzie, więc polubmy to bezszelestnie sunące 
chodnikiem zagrożenie naszego zdrowia i życia, ciesząc się, 
że jeszcze nie jest tak źle, bo hulajnożyści jadą, dotykając 
chodnika, czyli w parterze, wciąż nieosłonięci, a zatem na-
rażeni na samopoturbowanie tak samo jak my na poturbo-
wanie przez nich, no i wreszcie ich szybkość jest nadal da-
leko mniejsza od tej, z którą będą się poruszali niebawem. 
Uświadommy sobie, że już niedługo będziemy wspominali 
z łezką w oku te poczciwe powolne e-hulajnogi, które cza-
sem na nas wpadały, owszem, ale wielu z nas wychodziło 
z tego z niegroźnymi obrażeniami, złamania zdarzały się 
niecodziennie, a wypadków śmiertelnych było, o ile wiem, 
tylko kilkanaście i to nie u nas. za kilka lat będziemy sobie 
wspominali, jak to bezpiecznie było na chodnikach wśród 

hulajnóg i rowerzystów wiosną 2019 r. Będziemy przemy-
kać pod ścianami budynków w ochraniaczach, pojazdo-
odpornych kamizelkach, czasem w pancerzach i hełmach, 
podczas gdy chodniki – zaprzeczając już całkowicie swemu 
źródłosłowowi „chodzić” – wypełnią się elektrycznymi de-

skorolkami, jednokołowcami z napę-
dem odrzutowym, pojazdami podob-
nymi do poruszających się po wodzie 
„poduszkowców”, czyli unoszącymi 
się nad chodnikiem, i innymi wyna-
lazkami, których jeszcze nie potrafi-
my sobie nawet wyobrazić, ale które 
z całą pewnością się pojawią, bo ku 
temu świat zmierza. wszystkie te po-
jazdy, oczywiście znacznie szybsze od 
dzisiejszych e-hulajnóg, będą rozwija-
ły swą szybkość bezkarnie, ponieważ 
nasi przepisodawcy wciąż będą na eta-
pie ustalania, co to jest hulajnoga.

À propos: hulajnoga na prąd też 
sprzeniewierza się swej nazwie, która 
pochodzi wszak od rozhulanej nogi. 
Jedna stoi na deseczce, a druga hula 

i dzięki temu obie jadą. Po tej hulance ani śladu przy silnicz-
ku elektrycznym. Dla mnie, jako człowieka pamiętającego 
warszawę przedpowstaniową, te elektryczne, zaprzeczające 
swej nazwie, są dodatkowo gwałtem na moich wspomnie-
niach z dzieciństwa – a to przez tę swoją cichutką jazdę. 
Przerażającą i nienaturalną dla starego mieszkańca czer-
niakowskiej. U nas na Powiślu nie sposób było wpaść pod 
hulajnogę, chociaż jeździły też tylko chodnikami, jako że na 
wszystkich jezdniach były tzw. kocie łby. Gwarancją bezpie-
czeństwa pieszych był dźwięk. Te najpopularniejsze hulaj-
nogi w miejscu kółek z przodu i z tyłu miały spore łożyska 
kulkowe, pewnie z jakichś starych ciężarówek. wyobraża-
cie sobie jazgot metalowych nieosłoniętych obręczy pędzą-
cych po płytach chodnika? Jak chłopak zjeżdżał książęcą 
i skręcał w czerniakowską, to chyba i na Marszałkowskiej 
było go słychać.

Rys. Jacek Fedorowicz
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Zwierzę w mieście

Dlaczego warszawskie trawniki muszą być szare i suche? 
Bo tak jest od lat? Bo daje to wygodę i zysk tym, któ-

rzy je koszą równo po ziemi, wiele razy w roku i to nawet 
w największą suszę? na szczęście pojawiło się kilka nieśmia-
łych inicjatyw osób oraz grup pasjonatów, które odwalają 
czarną, niewdzięczną robotę, prawdziwą harówkę na ugorze 
(mentalnym), aby zmienić ten stan rzeczy. celem jest kwit-
nąca łąka zamiast „sawanny”, różne małe i duże enklawy 
żywej miejskiej zieleni, piękny, a zarazem użyteczny anty-
smogowy filtr powietrza, najtańszy i najskuteczniejszy pro-
ducent tlenu. Mrzonki? 

warszawska organizacja ekologiczna Łąki kwietne 
ma już za sobą cały szereg udanych realizacji, np. w parku 
Hassów w Ursusie czy kilka hektarów wielokwietnego pa-
sa przy ruchliwej ulicy w krakowie. założyciele zbierają 
nasiona podczas spacerów i wypraw w przeróżne zakąt-
ki Polski, tworzą z nich mieszanki piorunujące, które po-
zwalają uzyskać natychmiastowy, różnorodny botanicznie 
i plastycznie efekt, i to w obcych, miejskich, czyli często 
o wiele trudniejszych warunkach. Łąki jednoroczne i wie-
loletnie, skrajnie nasłonecznione i zacienione, pełne wielu 
różnych chwastów polnych, jak maki, chabry i kąkole, czy 
zdominowane przez jeden gatunek. Piękniejsze i łatwiejsze 
do utrzymania od typowych rabat ozdobnych. Do wybo-
ru, do koloru. Odtwarzają się i rosną naturalnie, „same”, 
co roku, od wiosny do jesieni. każdy z nich to prawdziwy 
magnes dla motyli, trzmieli, pszczół, dzikich zapylaczy, 
a także dla ptaków. 

Czarna, mokra robota
Arkadiusz Szaraniec

Mała dżungla na jednym metrze kwadratowym, wiry-
darz w kącie tarasu, zielona kurtyna przed okiem wścib-
skiej sąsiadki? chcesz sobie zasadzić motyle? wystarczy 
jedna torebeczka nasion albo… kartka papieru. Małgorza-
ta Lasocka w Manufakturze Papieru czerpanego w ko-
byłce tworzy papier ratujący pszczoły. wystarczy go poło-
żyć w upatrzonym kąciku z gołą ziemią, nawet w doniczce. 
Papier zawiera cząstki glukozy i nasiona facelii. Polany 
szklanką wody dziennie (idealne wyjście dla zabieganych 
mieszczuchów, którzy nie mają czasu i głowy na więcej), 
daje pierwszy ratunek zapylaczom z rozpuszczonej gluko-
zy. a co potem? Facelia szybko kiełkuje i rośnie na każ-
dym rodzaju gleby. Ma błękitne kwiaty, które są piękne, 
a przy tym niezwykle nektarodajne. Przy okazji pszczoły 
oraz inne zapylacze odrobią swoją naturalną pańszczyznę, 
obsługując wszystkie inne gatunki roślin. ratując nasze 
zdrowie i ciesząc oczy. Manifestem tego ruchu może być 
Mokra robota („architektura & Biznes”, 2019, nr 2) – wy-
wiad Małgorzaty Tomczak z Małgorzatą kuciewicz i Si-
mone De iacobis z grupy projektowo-badawczej centrala. 
To prawdziwi „heretycy”, którzy postulują odtwarzanie 
miejskich oczek wodnych z żywą roślinnością. Preceden-
sowy pojemnik przy warszawskiej zachęcie (lato-jesień 
2018) zdał egzamin – jako przykład architektury, której 
podstawą są naturalne procesy i potrzeby, a nie tylko bu-
dynki, drogi, inwestycje i wszechwładny zYSk, który tak 
często jest prawdziwą, niepowetowaną stratą. 
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1949 nr 11
Warszawskie zoo i jego 

mieszkańcy
„warszawskie zoo przestało istnieć 

praktycznie z datą wkroczenia niem-
ców do Polski” – mówił dyrektor Ża-
biński w rozmowie z kazimierzem 
kaczyńskim. Podczas oblężenia war-
szawy trzeba było wybić drapieżniki, 
by w wypadku ucieczki z klatek nie 
szerzyły paniki. część zwierząt została 
zjedzona przez wojsko i ludność cywil-
ną, a najwartościowsze okazy, jak hipo-
potamy, słonie i żyrafy, wywieźli niem-
cy w grudniu 1939 r. Sam teren ogrodu 
zoologicznego ucierpiał od bomb i po-
cisków, a parkany i część budynków ro-
zebrano podczas zimy na opał. Po wy-
zwoleniu, już w 1947 r., dzięki pomocy 
zarządu Miejskiego zaczęto odbudowy-
wać zoo. Ogrodzono posesję i powięk-
szono ją do 46 ha powierzchni. rok 
później odrestaurowano małpiarnię, 
pawilon dla ptaków i zwierząt futerko-
wych. w 1949 r. Ministerstwa Leśnic-
twa prowadziło pertraktacje z Danią, 
skąd za jednego żubra miały przyjechać 
dwa tygrysy, a z czechosłowacji – dwa 
lwy. z moskiewskim zoo dokonywano 
natomiast wymiany małp na antylopy 
stepowe i bardzo cenione na zachodzie, 
kosztujące po 200 dolarów za sztukę, 
gęsi rdzawo-szyjne.

1959 nr 12
Nareszcie nowoczesne 

i wielkomiejskie centra
„Jest w tym żartobliwa logika rozwo-

ju, że po wybudowaniu XVii- i XViii-
-wiecznego Starego Miasta […] zaczęli-
śmy nareszcie kształtować XX-wieczną 
warszawę” – można było przeczytać na 
łamach STOLicY w 1959 r. Pierwszym 
zwiastunem nowoczesności był tzw. an-
tycedet w alejach Jerozolimskich. auto- 
rzy tego projektu, Jan Bogusławski 
i Bohdan Gniewiewski, przy użyciu tra-
dycyjnych materiałów – cegły i stropów 
DMS – stworzyli nowoczesny budynek. 
autorem koloryzacji obiektu była ar-
tystka plastyk a. Bogusławska. Główną 

atrakcją gmachu był niebywale efektow-
ny, silnie rozrzeźbiony parter, w którym 
mieściły się sklepy i ogromny bar samo-
obsługowy i który stanowił kontrast dla 
dość monotonnej elewacji na wyższych 
piętrach. „Układ komunikacyjny, mimo 
wejścia do sklepów i baru z bramy, jest 
tak przejrzysty i tak podkreślony przez 
rozwiązania architektoniczne, że wcho-
dząc do lokalu, człowiek natychmiast 
orientuje się w całości” – zachwycał się 
autor artykułu. całość wnętrza zosta-
ła wykonana z najtańszych materiałów, 
jak malowane tynki, terakota i alumi-
niowe listwy. Mimo to efekt końcowy 
był wspaniały.

1969 nr 13
Po górach, po chmurach

„widowiska jasełkowe mają w Pol-
sce za sobą długą i ciekawą historię” – 
pisał w marcowej STOLicY z 1969 r. 
Teofil Syga. Pierwsze literackie opraco-
wania szopki polskiej nie należały jego 
zdaniem do udanych, chociaż jednym 
z twórców był Teofil Lenartowicz (je-
go Szopka miała charakter ludowy). Po-
woli widowiska jasełkowe przenosiły się 
do teatru. Jednym z najbardziej popu-
larnych było długi czas Betlejem polskie 
Lucjana rydla z postaciami pana Twar-
dowskiego czy Ułana spod rokitny. 
w dwudziestoleciu można było obej-
rzeć Szopkę staropolską Leona Schillera 
i Pastorałkę tegoż w Salach redutowych 
Teatru wielkiego. Jedną z ostatnich by-
ła Po górach, po chmurach ernesta Bryl-
la, wystawiana w warszawskim Teatrze 
współczesnym w reżyserii erwina axe-
ra i ze scenografią ewy Starowiejskiej. 
na scenie można było podziwiać Mie-
czysława czechowicza, czesława woł-
łejkę, wiesława Michnikowskiego i ry-
szardę Hanin.

1979 nr 10
Językiem matematyki można by 

porozumieć się z Marsjanami
„w świecie matematycznym war-

szawska szkoła stanowi pojęcie zna-
ne i określone” – mówił w rozmowie 
z Markiem Sadzewiczem prof. ka-
zimierz kuratowski, stojący na cze-
le instytutu Matematycznego Pan. 
warszawska szkoła matematyczna po-
wstawała pod koniec pierwszej wojny 
światowej i w pierwszych latach nie-
podległości. Jej twórcami byli prof. 
Sierpiński i prof. Janiszewski oraz prof. 
Mazurkiewcz. Pracowali oni nad teorią 
mnogości, topologią i podstawami ma-
tematyki. Obecnie są to wyodrębnio-
ne dziedziny naukowe. rozwój szkoły 
nie ograniczał się do warszawy. z niej 
wyrosła m.in. lwowska szkoła matema-
tyczna z prof. Stefanem Banachem na 
czele. Matematyka jest podstawą no-
woczesnego rozwoju techniki i prze-
mysłu. Łączy się z cybernetyką, tech-
niką „maszyn myślących” i mózgów 
elektronowych, chociażby badań w za-
kresie energii jądrowej. Jej perspektywy 
są nieograniczone. „Jeśli jest prawdą, że 
Mars czy wenus zamieszkują istoty ro-
zumne, to […] ich myśl musi kierować 
się tymi samymi zasadami logiki co na-
sza, język przeto matematyczny byłby 
językiem dla nas wspólnym” – czytamy 
na łamach STOLicY z 1979 r.

STOLica PiSaŁa w kwieTniU

[wybrała Małgorzata kubicka]
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Warszawa na starej fotografii

Jarosław Zieliński

wśród tysięcy budynków, które 
bez śladu pochłonęła w war-

szawie druga wojna światowa, niewiele 
jest kościołów, te bowiem – z kilkoma 
wyjątkami – odbudowano w dawnej 
lub zmienionej postaci. w tym kontek-
ście niezwykłym fenomenem pozosta-
je przepiękna kaplica pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego, która z pano-
ramy Pragi wyparowała tuż po oswobo-
dzeniu dzielnicy tak skutecznie, że dziś 
niemal nikt nie wie, że w ogóle istnia-
ła. Okazała budowla, zaprojektowana 
przez Felicjana rakiewicza z udziałem 
Bronisława czosnowskiego, została 
ufundowana z zapisów osób prywat-
nych oraz datków personelu szpitala. 
Ukończono ją w październiku 1909 r., 
a miesiąc później konsekracji dokonał 
biskup kazimierz ruszkiewicz. Oprawę 
muzyczną uroczystości zapewniła orkie-
stra szpitalna. krótka notatka z przebie-
gu wydarzenia zamieszczona dwa dni 
później, 8 listopada, w „kurierze war-
szawskim” stanowi jedyne źródło infor-
macji na temat tej niezwykłej budowli. 
w relacji podkreślono, iż była to naj-
większa w warszawie kaplica przyszpi-
talna, zdolna pomieścić kilkaset osób. 
neogotycka, ceglana architektura, na-
wiązująca do paryskiej Sainte-chapelle, 
stanowiła stylistyczne, choć utrzymane 
w znacznie mniejszej skali „uzupełnie-
nie” pobliskiego kościoła św. Michała 
archanioła i św. Floriana, ukończonego 
zaledwie osiem lat wcześniej. Solidność 
wykonania murów zapewniło przedsię-

biorstwo mistrza budowlanego włady-
sława czosnowskiego – ojca wspomnia-
nego Bronisława. Obie świątynie swą 
obecnością w pejzażu Pragi dobitnie 
przeciwstawiły się usiłowaniom zaborcy 
dążącego do rusyfikacji oblicza dzielni-
cy. wnętrze kaplicy imponowało efek-
townym wystrojem i wyposażeniem, 
wśród których wyróżniał się najeżony 
sterczynami neogotycki ołtarz główny, 
snycerskiej roboty niejakiego Szpetkow-
skiego, z obrazem Przemienienie Pań-
skie pędzla Jana Michała Strzałeckiego, 
brata bardziej znanego malarza anto-
niego. w tej samej stylistyce zostały 
wykonane: ambona, balustrada przed 
prezbiterium, witrażowe okna oraz po-
krywające całe prezbiterium ornamen-
tacyjne polichromie autorstwa zyg-
munta Strzałeckiego, syna antoniego, 
utrzymane w błękitnej tonacji. Ten sam 
klan artystów dekorował skompono-
wane w identycznych formach wnętrze 
stojącego tuż obok kościoła, co świad-
czy o randze, jaką szpital chciał nadać 
swej kaplicy. Jej wystrój uzupełniały sta-
cje Męki Pańskiej z kompozycyjnie wią-
żącym je cytatem z hymnu Jana kocha-
nowskiego Kto się w opiekę poda Panu 
swemu. Przed 1939 r. na szachownico-
wej ceramicznej posadzce stały donice 
z okazałymi palmami, które w połącze-
niu z barwnym, sączonym przez witra-
że światłem musiały tworzyć w kame-
ralnym, jednoprzestrzennym wnętrzu 
niezwykły nastrój. nieliczne zachowa-
ne zdjęcia nie pozwalają stwierdzić, jak 

wyglądał chór organowy. nie ma od-
powiedzi także na wiele innych pytań, 
np. których świętych wyobrażały posą-
gi ustawione po obu stronach ołtarza. 
Te oczywiste kwestie stają się zasadni-
cze w obliczu zdumiewającej nieobec-
ności kaplicy w historiografii. nawet 
monografia szpitala wydana w 1928 r. 
poświęca jej jedno zdanie i dwa zdjęcia, 
a monumentalne opracowanie Kościo-
ły warszawskie w odbudowie z 1956 r. 
w ogóle jej nie zauważa! nie znajduje-
my ani słowa o kościółku w Przewodni-
ku po kościołach Pragi wydanym przez 
radę Prymasowską Budowy kościo-
łów warszawy w 1978 r. i dopiero prze-
wodnik Warszawska Praga autorstwa 
Michała Pilicha wydobył w 2005 r. 
kaplicę z otchłani niebytu. Opubliko-
wany tam zapis dotyczący powstania 
kaplicy został niemal bez zmian (z ty-
mi samymi, drobnymi nieścisłościami) 
powtórzony na pamiątkowej steli, którą 
można obecnie zobaczyć na szpitalnym 
dziedzińcu. co się stało z samą kapli-
cą? Przetrwała oswobodzenie Pragi we 
wrześniu 1944 r., natomiast w końcu 
następnego roku pozostały z niej już 
tylko fundamenty! Dlaczego roze-
brano kaplicę w sytuacji kompletnego 
zburzenia sąsiedniego kościoła?! aby 
pozyskać materiał do odbudowy tego 
większego obiektu? na te pytania brak 
odpowiedzi, chyba że zna ją ołtarzowy 
krzyż przeniesiony z kaplicy do kruch-
ty zrekonstruowanej obecnej katedry 
warszawsko-praskiej.

Ocalał  
tylko krzyż
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Kaplica Przemienienia Pańskiego przed 1945 r. 
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