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W kwietniu na ulice wyjechało pięć
autobusów MAN Lion’s City G napędzanych gazem CNG, zakupionych
przez Miejskie Zakłady Autobusowe.
Przegubowce są częścią pierwszej partii ze 110 kupionych pojazdów. Kolejne
autobusy na gaz dostarczy Solaris. Nowe pojazdy wyjadą na ulice we wrześniu
w barwach Warszawskiego Transportu
Publicznego w ramach kontraktu z firmą Arriva na obsługę linii komunikacji
miejskiej Solarisami Urbino 18 CNG.
Pod koniec marca MZA wybrały też
dostawcę – firmę Solaris-130 – przegubowych autobusów elektrycznych.
Zakup dofinasowany przez UE kwotą
180 mln zł obejmuje 130 niskopodłogowych autobusów wraz z siecią ładowarek
ulicznych. Pierwsze elektrobusy będą
mogły wyjechać na miasto na początku
2020 r. Już dziś po Warszawie jeździ ponad 160 autobusów zero- i niskoemisyjnych: 31 pojazdów elektrycznych, 70 hybrydowych i 64 na gaz.
Jeździsz na rowerze, zaglądaj do EduBike, czyli aplikacji, której zadaniem
jest poprawianie wiedzy o bezpieczeństwie na drodze i znajomości przepisów. EduBike zostało podzielone na
dwie części: teoretyczną, która służy
przekazaniu wiedzy i pojęć z zakresu przepisów ruchu drogowego, oraz
praktyczną, wskazującą bezpieczne
manewry w ruchu drogowym i odpowiednią ich sygnalizację oraz sposoby
unikania niebezpiecznych sytuacji.
Ruszyła procedura ogłoszenia pierwszego z serii przetargów związanych
z budową tramwaju do Wilanowa.
Postępowanie w formule „projektuj
i buduj” obejmuje odcinek na ulicy
Gagarina, między Sułkowicką a Czerniakowską. Nowe ponadkilometrowe
torowisko powstanie w ciągu trzech
lat. Docelowo 20-kilometrowa linia
tramwajowa połączy Warszawę Zachodnią z Wilanowem.
Skwer położony między ulicami
gen. W. Andersa i Wałową został nazwany imieniem Marka Edelmana –
jednego z przywódców powstania
w getcie warszawskim, działacza politycznego, lekarza kardiologa, kawalera
Orderu Orła Białego. Edelman zmarł
2 października 2009 r. w Warszawie.

Lato z Wisłą
Z

początkiem maja ruszył letni sezon Warszawskich Linii Turystycznych –
na wodzie, drogach i torach. Na gości czekają m.in. bezpłatne promy Słonka,
Pliszka, Wilga, Turkawka, statek do Serocka Zefir, zabytkowe tramwaje, m.in. „parówki”, „akwaria”, „berlinki”, oraz autobusy jelcze „ogórki”, ikarusy i berliety. Nowością w ofercie WLT na sezon 2019 jest Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa.
Zabytkowy pociąg wyjechał w tym roku na tory – o rozstawie 1000 mm – 1 maja. Z Piaseczna będzie wyruszał w każde sobotnie wczesne popołudnie, a jego trasa poprowadzi przez Zalesie Dolne, Głosków, Runów – do Złotokłosu. W powrotnej drodze zaplanowany jest postój na piknik. Wycieczka trwa około czterech
godzin.
W nadchodzącym sezonie letnim niewątpliwą atrakcją będą też dla warszawiaków bulwary nadwiślańskie – o czym pisaliśmy na łamach poprzedniej STOLICY. Otwarto już ostatni wyremontowany odcinek nabrzeża, od tego roku
mamy już zatem do dyspozycji całą nadrzeczną promenadę! W pierwsze ciepłe
dni mieszkańcy Warszawy korzystali z niej tłumnie i takiej frekwencji należy się
też spodziewać w ciągu nadchodzącego lata. Miasto zaplanowało w związku
z tym zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej kontrolujących bulwary, będzie
też dodatkowy monitoring i oświetlenie. Warszawiacy pokochali nowe oblicze
nadwiślańskiej promenady, pojawił się już pomysł wybudowania bulwarów wiślanych na… Białołęce.

Polonia
Z

namy już wyniki konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Konwiktorskiej 6, który został ogłoszony w listopadzie 2018 r.
Pierwszą nagrodę otrzymał zespół autorski w składzie: Zbigniew Pszczulny, Mariusz Rutz, Piotr Bury, Jakub Podgórski,
Marcin Bieńka, Hubert Stelmasiewicz, Architekci Sp. z o.o. – I nagroda w konkursie
Antoni Murza-Mucha, Mikołaj Kącki,
Aleksandra Antkowiak, Konrad Kowalczyk, Krzysztof Drewniak z pracowni
JSK Architekci Sp. z o.o. z Warszawy. Na terenach Polonii na powstać nowy stadion na 15 tys. miejsc z zadaszonymi trybunami, a obok – nowoczesna hala do
siatkówki i koszykówki dla 1,2 tys. widzów. Hala będzie spełniać wymogi Basket
Ligi Kobiet, a także dla ekstraklasy mężczyzn.
Sąd konkursowy tak uzasadnił swoją decyzję: „Zwycięską koncepcję cechuje
spójność, prostota i kompletność. Autorom projektu udało się wytworzyć prawidłowe relacje urbanistyczne i architektoniczne zarówno ze stroną parkową, jak
i miejską”. Z niecierpliwością czekamy na nowy stadion Polonii!
nr 5/2019

Zdjęcia: MWKZ

olejny wolski ostaniec został zabytkiem.
W kwietniu do rejestru wpisano – z uwagi na wartości historyczne, artystyczne
i naukowe – kamienicę Anny Koźmińskiej przy ul. Żelaznej 64 wraz z terenem posesji. „Nowy” wolski zabytek
jest obiektem wyjątkowym –
stanowi element zwartego
pod względem urbanistycznym zespołu trzech kamienic:
przy ul. Żelaznej 64, ul. Żelaznej 66 i ul. Krochmalnej 46.
Wśród przetrzebionego działaniami wojennymi i powojennymi wyburzeniami
wolskiego zasobu architektonicznego zespół ten należy do przypadków niemal
odosobnionych – tworzy czytelny układ wylotu dwóch pierzei ulicy Krochmalnej na Żelazną. Dwuskrzydłową kamienicę wybudowano ok. 1896 r., a w 1912 r.
rozbudowano o skrzydło południowe, co do dziś czytelne jest w bryle obiektu.
W parterze kamienicy działały sklepy, a w okresie międzywojennym – kino Cristal. W 1944 r. u wylotu Krochmalnej wzniesiono barykadę, w rejonie której toczyły się intensywne walki. W trakcie działań wojennych zniszczeniu uległa tylna
oficyna, ale w budynku i tak zachował się znaczny procent oryginalnej substancji
zabytkowej, w tym wystrój elewacji i detal klatek schodowych.
A w pierwszych dniach
maja do rejestru trafiła kolejna kamienica
z Pragi – przy ul. Wileńskiej 9 wraz z terenem posesji. I w tym
przypadku podstawą
wpisu stały się wartości
historyczne, artystyczne i naukowe obiektu. Dom wzniesiono
w latach 1898-1899
dla Hersza Halbscheina i Arona Kalisza.
Do dziś na jego elewacji frontowej zachowały się elementy wystroju. Warto zwrócić szczególną uwagę na ceramiczną okładzinę fasady – nie tak
częsty sposób dekorowania elewacji warszawskich kamienic. Również na klatce
schodowej domu do dziś podziwiać możemy niemal kompletny wystrój architektoniczny, m.in. stolarkę drzwiową z rozbudowanymi supraportami czy balustrady
schodów.
Czekamy na wpisy kolejnych kamienic, zarówno tych prawo-, jak i lewobrzeżnych! Wpis do rejestru zabytków to często jedyny ratunek dla obiektu, zwłaszcza
detalu architektonicznego wnętrz, którego nie chroni ujęcie obiektu w gminnej
ewidencji zabytków.
nr 5/2019

Nagrody Architektoniczne Prezydenta m.st. Warszawy w tym roku ogłoszono po raz piąty. Jury przyzna Grand
Prix oraz po jednej nagrodzie w sześciu
kategoriach: budynek użyteczności publicznej, budynek komercyjny, obiekt
mieszkalny, rewitalizacja, przestrzeń
publiczna oraz najlepsze wydarzenie
architektoniczne. Po raz pierwszy wręczy też dwie nagrody specjalne wśród
nominacji we wszystkich kategoriach –
za rozwiązania przyczyniające się do
ograniczenia i adaptacji do zmian klimatu oraz za rozwiązania zapewniające
dostępność, szczególnie osobom o ograniczonej mobilności lub percepcji.
W Warszawie jest ok. 17 tys.
miejsc w żłobkach miejskich i prywatnych. Miasto ogłosiło, iż do końca
2023 r. chce zwiększyć tę liczbę o co
najmniej 11 tys. Powstanie 38 żłobków oraz wykupione zostaną miejsca
w żłobkach prywatnych. W tym roku mają być otwarte trzy nowe żłobki
dla 360 maluchów w dzielnicach: Ursynów, Wesoła i Wola. Od września
2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne.
Mazowsze wzbogaciło się o kolejną
atrakcję turystyczną. Skansen Osadnictwa Nadwiślanego poświęcony
osadnictwu olenderskiemu jest oddziałem płockiego Muzeum Mazowieckiego. Leży w malowniczym miejscu w Wiączeminie Polskim, 700 m
od Wisły, pośród pól, łąk i lasów łęgowych, na Nadwiślańskim Obszarze
Krajobrazu Chronionego. Dzięki unijnemu wsparciu (3,3 mln zł) Samorząd
Województwa Mazowieckiego wyremontował kościół ewangelicki, szkołę
oraz cmentarz, a także domy i gospodarstwa charakterystyczne dla osadników. Przeniesiono także kilka chałup i zabudowań gospodarczych wraz
z wyposażeniem. Olendrami nazywano pierwszych kolonistów przybyłych
w XVIII w. z Holandii, Flandrii i Fryzji na Żuławy Wiślane, gdzie znaleźli
schronienie przed prześladowaniami
religijnymi. Osiedlali się także w okolicach Warszawy. Olendrzy zajmowali się rolnictwem, hodowlą zwierząt
i uprawą zbóż, sadownictwem, a także
rzemiosłem, zwłaszcza tkactwem.
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Zabytki Woli i zabytki Pragi
K
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Ogrody Zamkowe
jak dawniej

P

M. Drąg

Jerzy S. Majewski
Dolny Ogród Zamkowy jest otwarty! Tworzy spójną całość z Ogrodem
Górnym, wytyczonym u stóp wschodniej elewacji Zamku i na dachu
Arkad Kubickiego

race zaczęły się w 2017 r. i trwały zaledwie półtora roku. Wydaje się, że wraz z otwarciem Ogrodu
Górnego dobiegł końca ostatni już etap odbudowy Zamku Królewskiego ze zniszczeń wojennych.
Dla mieszkańców stolicy oraz turystów ważne jest to,
że w ciągu dnia ogród będzie ogólnie dostępny.

6

Najpiękniej prezentuje się on w widoku od strony
Wisłostrady, z Arkadami Kubickiego i elewacją saską
Zamku w tle. Za dnia ostra zieleń gazonu na osi założenia
zdaje się kontrastować z ceglaną ścianą Arkad. Ostateczna
forma ogrodu poprzedzona została badaniami i wytycznymi konserwatorskimi. Projektanci zarówno Górnego, jak
i Dolnego Ogrodu z pracowni Ogród, Park, Krajobraz –
Jakub Zemła i Tomasz Zwiech – mówią, że do pewnego
stopnia odtwarzali projekt ogrodu z lat 30. XX w. autorstwa Adolfa Szyszko-Bohusza.
Przypomnijmy, że ten krakowski architekt prowadził
przed wojną na Zamku prace konserwatorskie. Teraz
architekci posiłkowali się przy swych pracach szkicami
Szyszko-Bohusza. Postanowili też zaadaptować do nowego projektu zachowane relikty ogrodowe w postaci boskietów grabowych. Efektem tych prac jest nadanie założeniu regularnego, geometrycznego kształtu, podobnego
do tego, jaki miał ogród przed wrześniem 1939 r. Jest on
nieco „sztywny”, co w latach międzywojennych odpowiadało reprezentacyjnemu charakterowi Zamku jako siedziby prezydenta RP. Z ówczesnym ogrodem było trochę jak
z balami wydawanymi na Zamku przez prezydenta. Każdy
chciał na nich bywać ze względów prestiżowych i mocno
zabiegano o zaproszenia. Na balach było elegancko i dostojnie, ale drętwo – i mało kto dobrze się na nich bawił.
Obecny ogród w dużym stopniu odtwarza nastrój
ogrodu przedwojennego. Podobnie jak przed wojną centrum Ogrodu Dolnego wytyczone jest przez skrzyżowanie dwóch osi. Ważniejsza jest oś wzdłużna od bramy przy
Wisłostradzie po Arkady Kubickiego, mniej ważna – oś

poprzeczna. Osie dzielą ogród na cztery narożne pola z boskietami. Gazon na osi głównej znalazł się niemal metr
poniżej poziomu gruntu i od strony Wisłostrady otrzymał
półkoliste zaokrąglenie ze schodami. Projektanci nazwali go „wgłębnikiem”. Całość prezentuje się bardzo efektownie, a obniżenie poziomu gazonu zdaje się optycznie
wydłużać ogród. Niezbyt szczęśliwym wtrętem są jednak
w tym miejscu windy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wydaje się, że można było ich uniknąć, wprowadzając tu
pochylnie dla wózków. Dodajmy, że obniżenie terenu wymagało wywiezienia stąd ok. 3 tys. m3 ziemi. Została dosypana po bokach głównej osi. „Wgłębnik” ujęty jest przez
wolnostojące wazy z kamienia, okolony rabatami bylinowymi (528 bylin w 45 odmianach) oraz – po bokach –
tarasami z 12 fontannami (po sześć na każdym tarasie).
Fontanny otoczone granitowymi basenami prezentują się
nieco topornie, w odróżnieniu od inspirowanej formami
art déco niebieskiej fontanny na osi Ogrodu Górnego.
Z dawnego ogrodu Szyszko-Bohusza po stronie północnej przetrwały tworzące labirynt boskiety grabowe, posadzone w 1937 r. Mają 6,5 m wysokości. Boskiety po stronie
południowej zostały częściowo wycięte w trakcie budowy
ślimaka mostu Śląsko-Dąbrowskiego i Trasy W-Z. Obecnie
na fragmencie terenu niewykrojonym pod budowę Trasy
zostały one odtworzone, aby zachować symetryczność założenia. Kiedy urosną, zasłonią widok na Trasę W-Z. Łącznie
boskiety stare i nowe uzupełniono blokami grabowymi –
w liczbie ponad 1500, o wysokości do 2 m.
Alejki pomiędzy boskietami – podobnie jak to czyniono przed wiekami – ubito z ziemi i okolono dębowymi krawężnikami. Pomiędzy tarasami a boskietami posadzono bukowe żywopłoty, tworzące niskie, zielone ściany,
zaś tuż przy krawędzi zagłębionego poniżej gruntu gazonu – żywopłoty z irg o charakterystycznych, czerwonych
owocach. Łącznie zasadzono ponad 2400 krzewów irgi.
Przyjęto przy tym zasadę, że roślinność jest wyższa w miarę oddalania się od „wgłębnika” w kierunku boskietów.
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S. Leszczyński

W alei poprzecznej założone zostały kwietniki układające
się w ozdobne partery. W kwietnikach znajdzie się co roku ponad 25 tys. roślin sezonowych, sadzonych w trzech
zmianach. Ogród Dolny uzupełniły malowane na biało
drewniane ławki – identyczne jak w Ogrodzie Górnym.
Do ogrodu warto wybrać się po zmroku. Został on starannie podświetlony i ma być iluminowany każdego dnia
do późnych godzin nocnych. Aby osiągnąć taki efekt, okablowano cały ogród. Instalacje są niewidoczne, a oświetlenie sterowane jest cyfrowo, podobnie jak koordynowanie
fontann i nawodnienia. Ogród wyposażono też w automatyczny system koszenia nocą oraz monitoring inwazji szkodników. Szkoda tylko, że nie pokuszono się o założenie zbiorników retencyjnych, które pozwalałyby na magazynowanie
wody deszczowej i wykorzystywanie jej do podlewania roślin. Prace przy zakładaniu Ogrodu Dolnego prowadziła
firma Park M. Fundusze na ich realizację w większości pochodzą ze środków europejskich. Stanowią one 80% kosztów inwestycji. Pozostałe 20% to dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita
wartość projektu wyniosła ponad 23 mln 123 tys. zł.
Przypomnijmy, że oddanie mieszkańcom stolicy Ogrodu Dolnego jest zwieńczeniem mozolnych prac prowadzonych od blisko dwóch dekad po wschodniej stronie Zamku. Prace te podjęte zostały i w większości zrealizowane
w czasach, kiedy dyrektorem Zamku był prof. Andrzej
Rottermund. Zaczęły się od gruntownej renowacji Arkad
i odtworzenia dawnej kolorystyki barokowej elewacji saskiej Zamku, a następnie założenia Ogrodu Górnego.
Renowacja nieremontowanych od dziesięcioleci,
zdewastowanych i zawilgoconych Arkad Kubickiego była
skomplikowanym przedsięwzięciem. Inwestycja posuwała się wolno, aż do roku 2003, kiedy to ówczesny minister
kultury Waldemar Dąbrowski znalazł sposób na przyspieszenie prac – zaplanował wielką biesiadę w ogrodach

zamkowych na powitanie wejścia Polski do Unii Europejskiej i 1 maja 2004 r. w miejscu, gdzie dziś znajduje się
Ogród Dolny, tłum oficjeli fetował wstąpienie do UE na
tle pospiesznie odnowionych elewacji Arkad. Kolejny minister obciął dotację i remont znów się ślimaczył. Ostatecznie zakończony w roku 2009, trwał lat 14 i pochłonął
ok. 130 mln zł. Nad Stancjami Saskimi zbudowano żelbetowy korytarz techniczny. Wnętrze Arkad połączono
z piwnicami Zamku umieszczonymi w skarpie schodami
ruchomymi, a dach Arkad przeznaczono na urządzenie
Ogrodu Górnego. Ten ostatni powstał w latach 2013-2015. Podobny Ogród Górny budził zachwyty w epoce
konstytucyjnego Królestwa Polskiego, przed powstaniem
listopadowym. To z myślą o jego założeniu powstały Arkady. Na dachu Arkad od 2015 r. są alejki, schodki, niziutkie żywopłoty z bukszpanów, kolorowe kwiaty, mała
architektura z ławkami, kamiennymi wazami i dwiema
fontannami. Łącznie wysadzono w nim trawę na powierzchni 4000 m 2 , posadzono ok. 21 tys. krzewów
bukszpanowych w szpalerach, założono rabaty kwiatowe.
Rosną tam kwiaty zmieniane dwa razy w ciągu roku. Jak
opowiadał mi wtedy Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego, jedynie połowa przyznanej
Zamkowi dotacji przeznaczona została wówczas na prace
ogrodnicze. Największą trudność stanowiła wymiana ziemi i przeprofilowanie stoku skarpy poniżej Zamku oraz
ponad dachem Arkad Kubickiego. Dodajmy jeszcze, że
przy okazji urządzania Ogrodu Górnego odrestaurowano
metalowe ogrodzenie Arkad Kubickiego oraz przylegający
do Ogrodu od północy ceglany mur będący pozostałością
po ledwie rozpoczętej i nigdy niedokończonej budowie
pawilonu, który miał stanąć symetrycznie do Biblioteki
Stanisławowskiej.
Ukończony Ogród Dolny jest kontynuacją projektu
Ogrodu Górnego. Ostateczny efekt był możliwy dzięki
konsekwentnej realizacji kolejnych etapów prac, a zachowanie ich ciągłości jest też zasługą obecnej dyrekcji Zamku.
nr 5/2019
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Warszawa między wojnami

Budowa Warszawy
w latach kryzysu 1931-1935
Grzegorz Mika

8

Po trzech latach korekt i procedowania Plan ogólny zabudowania miasta stołecznego
Warszawy wszedł w życie w sierpniu 1931 r. Niestety, jego wprowadzenie zbiegło się
w czasie z wielkim kryzysem ekonomicznym

K

ryzys ekonomiczny pierwszej połowy lat 30. przyniósł
stagnację rynku budowlanego i pauperyzację społeczeństwa. Mocno nadwyrężony recesją był również Skarb
Państwa. Skutkiem tego realizacja warszawskiego Planu
ogólnego odbywała się w bardzo ograniczonym zakresie,
głównie z wykorzystaniem państwowych kredytów.
Nowy Plan ogólny był dziełem nowatorskim i dalekosiężnym, lecz nie był opracowaniem szczegółowym.
Na obrzeżach Warszawy sprzed 1916 r. dzielnice tworzyły układ gwiaździsty, kształtowany wzdłuż rozlicznych dróg wylotowych. Pomiędzy arteriami i trasami
wewnątrzdzielnicowymi określano jedynie gęstość zabudowy i maksymalną wysokość, bez wytyczania kwartałów, ulic, lokalizacji obiektów publicznych czy parków
dzielnicowych.
Na podstawie zasadniczych wytycznych opracowane miały być w przyszłości plany szczegółowe dzielnic
i osiedli. Niestety, stagnacja budowlana i skromne zasoby miasta spowodowały, iż brakowało pieniędzy nawet na
wykup gruntów i uzbrojenie ulic. Choć prawo nakazywało inwestorom zatwierdzanie planów podziału posesji
w zgodności z planami regulacyjnymi, utrzymanie dróg
leżało w gestii starostwa, a uzbrojenie i oświetlenie tere-

nu przypadało służbom komunalnym. Co znamienne,
w tym czasie miasto było właścicielem jedynie niewiele
ponad 6 proc. swej powierzchni, na co składały się również tereny kolejowe oraz miejska infrastruktura i nieliczne parki. W latach 1932-1935 powstało wiele planów
szczegółowych, lecz nie były one jeszcze tak dokładne jak
w późniejszych opracowaniach, niektóre zaś –jak np. plan
Saskiej Kępy – wielokrotnie korygowano, m.in. z powodu
licznych protestów właścicieli.
Jednocześnie od 1932 r. trwały prace nad projektem
planu regionalnego Warszawy i okolic. Prowadzone były
w osobnym biurze, również kierowanym przez Stanisława Różańskiego, aż do wybuchu wojny (w 1938 r. Plan
regionalny doczekał się zatwierdzenia). Plan regionu warszawskiego, który w końcu lat 30. zamierzano przekształcić w osobne województwo, obejmował obszary sięgające praktycznie od Modlina do Otwocka i Góry Kalwarii,
a także od Żyrardowa do Radzymina i Tłuszcza. Opracowanie to miało zintegrować komunikacyjnie i funkcjonalnie podwarszawskie miejscowości – wzajemnie oraz
z samą metropolią. Tworząc pasy budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego, plan kształtował sześcioramienny układ Warszawskiego Zespołu Miejskiego.
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Blok ZUS „Warszawa-I” wzniesiony w 1932 r. przy ulicy Mickiewicza

W pierwszej połowie lat 30. zarówno wielki kryzys,
jak i sytuacja Zarządu Miasta wpływały na bardzo wolne tempo zmian urbanistycznych na obszarze Warszawy oraz małą liczbę inwestycji komunalnych. Symbolem
kryzysu finansowego miasta stała się przerwana budowa Muzeum Narodowego, której częściowe wznowienie
w 1932 r. było wynikiem umowy dzierżawnej z wojskiem
i wsparcia finansowego z Ministerstwa Spraw Wojskowych. Do największych realizacji tamtego czasu należały
bowiem przede wszystkim budynki państwowe finansowane z budżetu Skarbu Państwa bądź Ministerstwa Spraw
Wojskowych.
Na samym początku dekady ukończono rozpoczętą
przed kryzysem budowę wielu gmachów, m.in. budynków centrali BGK, Ministerstwa Komunikacji, PWPW
czy Dyrekcji Okręgowej KP. Jednym z nielicznych nowych obiektów był gmach dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza, zbudowany na rogu ulic Chałubińskiego
i Oczki. Jednocześnie dla Wojska Polskiego powstawały
inne obiekty, przede wszystkim budynki mieszkalne –
np. przy Koszykowej 79a czy zespół monumentalnych wojskowych bloków mieszkalnych z Funduszu Kwaterunku
Wojskowego przy ulicach Krajewskiego i Dymińskiego.
W tym samym czasie nieliczne nowe bloki i kamienice
wznoszono również dla urzędniczych spółdzielni mieszkaniowych, głównie dzięki wsparciu finansowemu z Państwowego Funduszu Budowlanego.
Jedną z nielicznych prywatnych organizacji, która również w czasie kryzysu prowadziła swą działalność, była

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, konsekwentnie
realizująca w kolejnych koloniach swego osiedla program
taniego, powtarzalnego budownictwa masowego dla rodzin robotniczych. Wykorzystując idee nowoczesnej architektury oraz kreatywność takich architektów, jak Barbara i Stanisław Brukalscy, Helena i Szymon Syrkusowie
czy Bruno Zborowski, WSM wybudowała po 1929 r. III,
IV, V i VII kolonię mieszkaniową na Żoliborzu, a Syrkusowie rozpoczęli w 1932 r. prace nad projektem osiedla na
Rakowcu, którego budowa rozpoczęła się w 1935 r.
Spis Powszechny w 1931 r. uwidocznił narastający
od kilku lat kryzys mieszkaniowy. Wśród niżej uposażonych grup urzędników i pracowników umysłowych panowała równie zła sytuacja mieszkaniowa, jak w rodzinach
robotniczych. Koszty prywatnego wynajmu mieszkań były zbyt duże w porównaniu z ówczesnymi zarobkami, podzielonymi na 13 grup płacowych, ze sztywnymi pensjami
i nielicznymi dodatkami.
Sytuacja ta zmusiła władze do powołania już w końcu 1930 r. Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowego
ZUS. Celem nowej organizacji było projektowanie i budowa nowoczesnych, tanich, powtarzalnych i ujednoliconych bloków i osiedli mieszkaniowych. Kierownikiem
działu projektowego został Rudolf Świerczyński, projekty
zaś prowadził architekt Roman Piotrowski. Począwszy od
1931 r., Stowarzyszenie, zwane potocznie BudoZus, rozpoczęło realizację osiedli w licznych miastach polskich będących w najgorszej sytuacji lokalowej.
nr 5/2019
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niowej przy współudziale kilkudziesięciu przedsiębiorstw
państwowych i prywatnych zorganizowało na skraju pól
bielańskich przy ulicy Cegłowskiej wystawę Tani dom
własny. Jej celem była promocja taniego budownictwa
mieszkaniowego z drewna. Zaproszeni architekci moderniści (m.in. Romuald Gutt, Bohdan Lachert, Wacław
Weker, Lucjan Korngold) zaprojektowali około 20 małych
nowoczesnych domów parterowych i piętrowych. Choć
projekty mogły być powielane, wysokie koszty budowy
(12-20 tys. ówczesnych złotych) oraz mała popularność
„drewniaków” wśród potencjalnych klientów z Warszawy
(preferujących jednak domy murowane) w połączeniu z
ogólnym zubożeniem grup społecznych wpłynęły na brak
zainteresowania tematem po wystawie.
Wielki kryzys dotykał mocno prywatnych przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów oraz kamieniczników, rezultatem czego była bardzo mała liczba nowych
budynków prywatnych wznoszonych na początku lat 30.
Mimo iż funkcjonował Państwowy Fundusz Budowlany
wspierający kredytami realizacje spółdzielcze, szerokie
masy społeczeństwa były nadal pozbawione możliwości
finansowych bądź dostępu do mieszkań „państwowych”.
Aby przeciwdziałać tej sytuacji, w latach 1933 i 1934 z inicjatywy władz centralnych podjęto działania, które przyczyniły się do znaczącej zmiany sytuacji mieszkaniowej
i polityki społeczno-komunalnej państwa. Problem mieszkaniowy planowano rozwiązać przez utworzenie nowych

10

Blok galeriowy w VII Kolonii WSM
VII Kolonia WSM przy ulicy Suzina, proj. Barbara i Stanisław Brukalscy, 1931 r.

W Warszawie w pierwszym etapie akcji na terenie miasta powstały cztery kolonie mieszkaniowe. Przy ulicach
Mickiewicza i Krasińskiego wybudowano trzy kolonie
żoliborskie projektowane przede wszystkim dla rodzin
urzędniczych, choć były tam i mniejsze, tańsze mieszkania dla lepiej sytuowanych robotników płacących składki ZUS. Dwa budynki projektu Józefa Szanajcy oraz jego
i Stanisława Brukalskiego (Warszawa I i Warszawa IV)
powstały jako długie bloki zabudowy obrzeżnej kształtującej pierzeję Mickiewicza. Blok Warszawa II stworzono
jako zamknięty kwartał zabudowy obrzeżnej przy rogu
Krasińskiego i Stołecznej. Przy ulicy Bema i Syreny na
Woli zbudowano kolonię mieszkaniową siedmiu bloków
przeznaczonych dla prawie 1000 mieszkańców, projektu
Jana Najmana.
Osiedla BudoZusu stanowiły ważny poligon doświadczalny dla wielu modernistycznych architektów, takich
jak Szanajca czy Brukalski. Jednakże sam zasięg akcji był
niewystarczający wobec skali problemu mieszkaniowego
dotykającego dziesiątki tysięcy robotników i urzędników
w Warszawie. Niestety, przydziały do nowych bloków były
dostępne dla osób zatrudnionych na stałe, co wykluczało
dziesiątki tysięcy bezrobotnych i zatrudnionych tymczasowo. W 1932 r. Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkanr 5/2019

Dziedziniec osiedla pracowników MSW „Szare Domy” przy ulicy Fałata, 1931 r.

V kolonia WSM, ulica Słowackiego, proj. Bruno Zborowski, 1930-1931

instytucji i nowe akty prawne mające na celu oddziaływanie na budownictwo zarówno prywatne, jak i spółdzielcze,
budownictwo dla pracowników umysłowych oraz tanie
budownictwo masowe dla robotników.

powołana w celu finansowania projektowania i realizacji
tanich kolonii domów oraz bloków mieszkalnych. Zespoły budynków tworzących nieraz całe osiedla mieszkaniowe przeznaczone były dla uboższych rodzin robotniczych.
System finansowania i bardzo oszczędny program wyposażenia lokali pozwalały obniżyć koszty wynajmu półtora-dwuizbowego mieszkania do 20-25 proc. miesięcznej
pensji robotniczej. W latach 1933 i 1934 przeprowadzone
zostały również dwa powszechne konkursy współorganizowane i sponsorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK. Ich tematami były projekty tanich budynków
jednorodzinnych projektowanych w kilku typach – jako
wolnostojące, szeregowe, bliźniacze, parterowe i piętrowe.
W zamyśle organizatorów miały one trafić do wspólnego
katalogu jako projekty typowe o ściśle określonej specyfikacji technicznej, dostępne dla każdego, niczym współczesne katalogi projektów typowych.
Nie był to pierwszy taki katalog w II RP, lecz tym razem osobom wybierającym dom spośród około 90 wzorów
BGK oferował nisko oprocentowane kredyty budowlane.
Aby udowodnić realność ofert i ich atrakcyjność, bank
w porozumieniu z Zarządem Miasta, Lasami Państwowymi oraz kilkunastoma państwowymi przedsiębior-

W 1933 r. wprowadzono ustawę o ulgach dla nowo
wznoszonych budynków prywatnych – mieszkaniowych i usługowych. Umożliwiała ona odpisanie kosztów
budowy od podstawy opodatkowania danego inwestora. Także sam obiekt był przez 15 lat zwolniony z opłat
miejskich i podatków gruntowych. Akt prawny dotyczył
wszelkiego rodzaju budynków prywatnych – zarówno małych indywidualnych domów, jak i dużych nowoczesnych
i luksusowych bloków liczących nierzadko kilkadziesiąt
mieszkań. Dzięki korzystnym zapisom ustawy budownictwo prywatne mogło stać się dobrą inwestycją umożliwiającą uzyskanie stałego źródła dochodów z wynajmu
mieszkań. Jednocześnie dla ożywienia przemysłu budowlanego drastycznie podniesiono cła importowe na luksusowe materiały budowlane typu marmur, piaskowiec czy
nawet glazura z Czechosłowacji.
W 1934 r. utworzone zostało Towarzystwo Osiedli
Robotniczych – ogólnopolska państwowa organizacja
Plan osiedla wojskowego przy ulicy Krajewskiego, 1932 r.
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Bloki Funduszu Kwaterunku Wojskowego przy ulicy Krajewskiego, 1934 r.

stwami zorganizował wiosną 1935 r. wystawę na Kole.
Przy ulicach Dobrogniewa, Bolecha i Dalibora wzniesiono pokazowe osiedle mieszkaniowe z piętrową zabudową bliźniaczą i szeregową po obu stronach ulicy Bolecha.
Przy pozostałych dwóch ulicach stanęły małe domy jednorodzinne dwóch typów. Wszystkie zbudowane na Kole
domki pochodziły z katalogu BGK, a ich projektantami
byli architekci moderniści – małżeństwo Brukalskich,
Leonard Tomaszewski, Mieczysław Łokcikowski i Maria
Wroczyńska.
Budowa bloków wojskowych przy ulicy Krajewskiego, 1933 r.

W 1934 r. powołano Państwowy Zakład Emerytalny,
którego celem miała być realizacja polityki społecznej państwa również poprzez wznoszenie nowych domów mieszkalnych, przede wszystkim dla emerytowanych pracowników umysłowych płacących odnośne składki. W 1935
r. rozpoczął się też kolejny okres działalności budowlanej
ZUS, skoncentrowanej na budowie mieszkań przydzielanych pracownikom umysłowym, będącym członkami
ubezpieczalni ZUS bądź mającym duże problemy lokalowe. ZUS miał w swoich blokach także luksusowe apartamenty na wynajem, mające generować dodatkowe przychody dla instytucji. Do 1939 r. powstanie sześć kolejnych
inwestycji różnej skali dla ZUS.
W rezultacie wprowadzenia nowych regulacji od roku
1934 trwa w Warszawie okres niespotykanej wręcz koniunktury budowlanej. I tak będzie aż do wybuchu wojny. Dziesiątki, a z czasem i setki domów oraz kamienic
powstawały na terenach coraz bardziej odległych od centrum, do tej pory prawie całkowicie niezagospodarowanych, mimo obowiązywania od 1931 r. Planu ogólnego.
Miasto nie miało po prostu środków na intensywną akcję
wykupu gruntów i budowę nowych ulic, przez co boom
budowlany zastał miejskich urbanistów po części nieprzynr 5/2019

gotowanych do obsługi, kontrolowania i prawidłowej regulacji nowego budownictwa. Wzrastająca coraz szybciej
liczba nowych budynków po roku 1933 powodowała też
konieczność weryfikacji założeń Planu ogólnego z 1931 r.,
wymuszając tworzenie planów szczegółowych dla poszczególnych osiedli i dzielnic. Planistyka musiała nadążyć za tempem realizacji inwestycji prywatnych oraz niektórych projektów państwowych. Niestety, problem był
dość znaczący, gdyż poza Śródmieściem nadal panował
budowlany chaos, stworzony w tyglu zarówno zabudowy
drewnianej, dzikiego budownictwa, domostw wiejskich,
budynków magazynowo-przemysłowych, murowanych
ruder, jak i wytwornych rezydencji oraz przypadkowo sytuowanych czynszówek z początków stulecia. Pomiędzy
nimi zaczynały powstawać nowe, trzy-, czteropiętrowe doWystawa Tani dom własny na Bielanach.
my o wysokim standardzie.
Jeden z domków wzorcowych, proj. Jan Stefanowicz, ul. Lesznowolska 7, 1932 r.
W 1934 r. nastąpiły zmiany na szczycie władz miasta.
go zadaniem było przygotowanie teoretyczne i badawcze,
Nowy komisaryczny prezydent Stefan Starzyński, mimo
mające posłużyć za źródło do stworzenia założeń prograiż nie był architektem, doceniał rolę urbanistyki w gospomowych i zaprojektowania nowego planu ogólnego miadarce miejskiej. Przyczynił się do reorganizacji struktur
sta. To, że miał to być nowy plan ogólny, ukrywano przed
planistycznych oraz prawdziwego renesansu w dziedzinie
władzami centralnymi, gdyż wedle prawa wymagałby on
planowania i rozbudowy Warszawy. W 1935 r. powołany
najpierw zatwierdzenia przez Radę Miasta, a następnie kozostał więc Samodzielny Wydział Planowania Miasta pod
rekt i aprobaty instytucji oraz ministerstw, co trwałoby
kierownictwem Stanisława Różańskiego, który miał wolkilka lat. A plany szczegółowe wymagały jedynie zatwierną rękę w doborze pracowników i szerokie kompetencje.
dzenia przez Radę Miasta. Tak więc nowy plan metropolii
Z jego inicjatywy w czerwcu 1935 r. młody urbanista Maluźno bazował na Planie ogólnym z 1931 r., ukryty pod
rian Spychalski otrzymał stanowisko kierownika Pracowpozorem jego aktualizacji... [cdn.]
ni Planu Ogólnego przy Wydziale Planowania Miasta. JeWystawa mieszkaniowa BGK na Kole w 1935 r. Widok pawilonu wystawowego przy ulicy Obozowej, proj. Stanisław Brukalski
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„Teatr i Życie Wytworne”, 1928, nr 6

Ślady niejednej z firm,
które zaledwie przed
80 laty były nieodłącznymi
towarzyszami dnia codziennego
warszawiaków, zatarte są dziś
w krajobrazie miasta. Już nie
krzyczą z witryn i plakatów,
nie reklamują się na łamach
gazet i nie przyciągają wzroku
kolorowymi opakowaniami.
Jednym z takich przedsiębiorstw
była rodzinna firma Fuchs.
Jeszcze przed 1939 r.
wymieniano ją jednym tchem
obok takich producentów, jak
Fruziński, Wedel czy Framboli
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Fuchs słodzi życie
Adrian Sobieszczański
Rodzina Fuchsów wywodziła się najprawdopodobniej z Wysp Brytyjskich, początkowo
używali nazwiska Fox. Do Warszawy przybyła w pierwszej połowie XIX w. ze Śląska
Cieszyńskiego. W stolicy Franciszek Ksawery Fuchs obejmował kolejno stanowiska radcy
Banku Polskiego, sędziego Trybunału Handlowego oraz zastępcy starszego zgromadzenia
Kupców Miasta Warszawy.

F

ranciszek Ksawery, ożeniony w 1829 r. z Ewą Daniel, zdecydował się na otwarcie w Warszawie
domu handlowego. Rzutki przedsiębiorca w niedługim czasie ulokował swoją firmę w ścisłym centrum miasta, przy ul. Miodowej 18. Franciszek Fuchs i Synowie – tak brzmiała nazwa przedsiębiorstwa zajmującego
się handlem artykułami kolonialnymi. Najprawdopodobniej w tym samym czasie przy Miodowej powstała także

fabryka cukierków i czekolady, będąca pierwszym tego typu
przedsiębiorstwem w Warszawie. Do stolicy przybył też bratanek Franciszka, Edmund Karol, pełniący funkcję radcy
Banku Państwa, członek rady Banku Handlowego. Co interesujące, wyszła za niego córka Franciszka – Wiktoria.
Sama nazwa ulicy Miodowej związana jest z przybyłymi do Warszawy z Torunia i osiadłymi na niej piernikarzami. Fuchsowie nawiązali do tej tradycji, sprzedając
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w swoim sklepie również pierniki oraz korzenne przyprawy. Można tu było kupić także głowy cukru oraz cieszące
się dużą popularnością, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, bakalie. Kupowali je wszyscy. Do torebek i firmowych pudełeczek pakowano migdały, daktyle, orzechy,
a nawet kandyzowaną skórkę melona.

Fuchs i Synowie
Dobra koniunktura w Królestwie Polskim na przełomie
XIX i XX w. sprawiła, że w Warszawie na dużą skalę rozwinęły się rodzime firmy. Sytuację wykorzystali także Fuchsowie, budując w 1911 r. nowoczesny zakład produkcyjny
na warszawskim Powiślu przy ulicy Topiel. Dom Handlowo-Przemysłowy Spółka Akcyjna Franciszek Fuchs i Synowie – brzmiała pełna nazwa firmy, której akcjonariuszami
zostali członkowie rodziny, choć sam twórca rodowej fortuny zmarł w maju 1885 r.
Zanim firma Fuchs rozpoczęła na dobre produkcję czekolady, zdobywała uznanie warszawiaków iryskami i landrynkami. Dzisiaj mało kto pamięta, że zarówno jedne,
jak i drugie mają rosyjską proweniencję. Początkowo na
rynku można było kupić tylko cukierki owocowe z petersburskiej fabryki Łandryn oraz iryski moskiewskiego
Einema. Tuż przed pierwszą wojną światową w Królestwie
pojawiła się dla nich rodzima konkurencja w postaci produktów Fuchsa, szturmem zdobywającego podniebienia
pokoleń warszawiaków.
Okładka cennika firmy z lat 1938-1939

Reklama prasowa w tygodniku „Świat”

Julian Fuchs, zarządzający firmą od końca XIX w., był
postacią dobrze znaną w Warszawie. Pełnił funkcję dyrektora Towarzystwa Akcyjnego Temler i Szwede, był członkiem rady Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu, zarządu Towarzystwa Akcyjnego Norblin, Bracia Buch i T. Werner, przez wiele lat piastował funkcję dyrektora Resursy Kupieckiej. Był także kolekcjonerem dzieł
sztuki oraz aktywnym członkiem Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych.
Dzięki intratnemu małżeństwu z Marią Szwede Julian
Fuchs wszedł w świat warszawskiej elity przemysłowej.
Maria była córką Ludwika Szwedego, będącego współwłaścicielem słynnej garbarni. Julian ze swoją piękną żoną
prowadzili nie tylko firmę, lecz także salon przy ulicy Miodowej. Było to ważne miejsce na mapie dawnej Warszawy.
U Fuchsów spotykano się w niedzielne popołudnia. Gromadzili się tam artyści, publicyści, przemysłowcy i kupcy.
Pomysł niedzielnych spotkań zapewne zaczerpnęła Maria
od swojego ojca, Ludwika, prowadzącego podobny salon,
który przyciągał wybitnych przedstawicieli świata kultury
i przemysłu stolicy.
W sklepie przy Miodowej funkcjonował kantor firmy.
Jego ściany zdobiły portrety kolejnych właścicieli przedsiębiorstwa. Tu także prowadzono konfekcjonowanie herbaty
oraz kawy, której palarnię uruchomili Fuchsowie w 1896 r.
Była to druga palarnia kawy w Warszawie – stanowiła poważną konkurencję dla Plutona Tarasiewiczów.
Zaraz po odzyskaniu niepodległości założono spółkę
akcyjną o kapitale 3 mln 600 tys. zł. Firma była już wtedy w rękach trzeciego pokolenia Fuchsów. Zarządzał nią
nr 5/2019
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„Wnętrze”, 1933, nr 6

16
Witryna sklepu z produktami firmy Fuchs
projektu Kazimierza Prószyńskiego i Stefana Sienickiego

Stanisław Fuchs. W tym czasie przeprowadzono przede
wszystkim rozbudowę fabryki na Powiślu. Część działki
przy ul. Drewnianej 11 należała do Fuchsów już od 1909 r.
Budynki powstałe przed pierwszą wojną światową rozbudowano w okresie dwudziestolecia o skrzydło od strony
ulicy Drewnianej i równoległe do niego od ulicy Topiel.
W tym czasie firma prowadziła dziewięć sklepów
w Warszawie. Wnętrze salonu przy ul. Marszałkowskiej 113 zostało zaprojektowane przez samego Juliusza
Nagórskiego. Firmowe słodkości można było nabyć także przy ulicach: Mazowieckiej 16, Nowym Świecie 51,
Wileńskiej 1, Żelaznej 83 czy Ossolińskich 2, poza tym
w wielu sklepach koncesjonowanych na terenie nie tylko
Warszawy, ale także Łodzi, Poznania oraz Zakopanego.

Precz z produktami Fuchsa
Wydawać by się mogło, że na obliczu firmy, której zaufali Polacy, nie może pojawić się żadna skaza, a jej produkty mogą mieć tylko słodki smak. Rozrastające się
przedsiębiorstwo zatrudniało ok. 500 pracowników i było po Wedlu największym w branży. W latach 20. firmą
wstrząsnął jednak kryzys związany ze strajkiem pracowników. Robotnicy narzekali na warunki produkcji, które nie

gwarantowały higienicznego wykonywania produktów,
na ciasnotę, brak wentylacji i zatrucia piecykami gazowymi. W prasie rozpisywano się o pozamykanych oknach
i zamalowanych szybach, niedopuszczających do wnętrza
fabryki naturalnego światła. W artykułach w prasie robotniczej zwracano uwagę na ogromne zyski firmy, która
pozostawała głucha na wezwania robotników. W 1928 r.
podczas strajku robotnicy wezwali do bojkotu produktów.
Krzyczeli, że ze względu na złe warunki higieniczne mogą
być one niebezpieczne dla zdrowia konsumentów. W marcu 1928 r. wskutek strajku podniesiono płacę kobiet z 16
do 20 zł i mężczyzn z 22 do 35 zł tygodniowo. Postępowanie zarządu starano się publicznie napiętnować, czemu
miały służyć wezwania na łamach gazet: „Precz z produktami Fuchsa!”.

Lody Pingwin
Protest pracowników nie wpłynął zasadniczo na kondycję firmy, której oferta – wraz z rozwojem infrastruktury – wzbogaciła się o czekolady, biszkopty, wafle, batony,
pralinki, draże oraz czekoladę w proszku. Oprócz tego nadal funkcjonowała palarnia kawy i jej surogatów, a nawet
rozlewnia oliwy nicejskiej. W okresie Bożego Narodzenia
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Powidoki
Podobnie jak fabryka Wedla na Komionku, zakład
Fuchsa w czasie okupacji działał pod zarządem niemieckim. Podczas Powstania Warszawskiego fabryka została
dotkliwie zniszczona, a sama firma poniosła jeszcze jedną stratę. W murach fabryki na Powiślu zginął Stanisław
Fuchs. Zaraz po zakończeniu wojny, w 1945 r., zakład, który wyszedł z działań wojennych ze zniszczeniami sięgającymi 85 procent, rozpoczął produkcję w nowej, odmiennej
od przedwojennej rzeczywistości. Jeszcze w tym samym
roku zakłady wyprodukowały 217 ton karmelków. Działająca jako spółdzielnia firma dwa lata później została znacjonalizowana, co przyniosło kolejne zmiany w sposobie
funkcjonowania zakładu. Na gruzach dawnego imperium
Fuchsów powstały wówczas Zakłady Przemysłu Cukierniczego Syrena, które w 1960 r. połączono z dawnym konkurentem w branży, czyli fabryką Wedla, noszącą w tym
czasie miano Zakładów Cukierniczych im. 22 Lipca, oraz
z zakładem produkującym krówki w Milanówku.
Fabryka Fuschów, będąca symbolem wytężonej pracy
trzech pokoleń, stała się tym samym częścią konglomeratu zakładów cukierniczych, pozostając zaledwie cieniem
samej siebie z okresu świetności.

Reklama prasowa Fuchsa „Tygodnik Ilustrowany”

w sklepach firmy można było nabyć czekoladowe figurki buldoga, karpia, pelikana czy niedźwiedzia. W sklepach i kioskach niepodzielnie królowały czekolady – kawowa, migdałowa i mandarynkowa. Stałych nabywców
miały bloki czekoladowe, pastylki czekoladowe i galaretki w cukrze. Firma specjalizowała się także w wyrobach
cukierków przeciwkaszlowych o smaku eukaliptusa, limby, jak również ślazowych. W ofercie obok tradycyjnych
herbat cejlońskiej i indyjskiej pojawiała się herbata angielska, zaś oferta kawy wzbogaciła się przed 1939 r. o kawę
bezkofeinową.
Nic jednak nie mogło się równać z wprowadzonymi
przez firmę do sprzedaży lodami Pingwin. Cieszyły się
one największym powodzeniem latem, dlatego nie ma się
co dziwić, że na zlocie harcerskim w Spale w lipcu 1935 r.
firma odniosła ogromny sukces. Produkty firmy można
było kupić w dziewięciu kioskach, zaprojektowanych specjalnie na tę okazję przez druha Tadeusza Ptaszyckiego –
drużynowego 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im.
Romualda Traugutta, późniejszego architekta i głównego
projektanta Nowej Huty. W kioskach tych można było
kupić nie tylko lody, ale i czekoladę Harcerską w pamiątkowych opakowaniach. Pawilony były wprost oblegane
przez skautów i gości zlotu.

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

Reklama prasowa produktów Fuchsa, tygodnik „Świat”
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Opowieść o lotnisku,
którego nie było

Samoloty pasażerskie Junkers F-13
na płycie lotniska Mokotowskiego,
1929-1933

Jerzy S. Majewski
18

Orlik, Jantar, Wilga, Iskra – to osiedla budowane od schyłku lat 70. XX w. na łąkach
Gocławia. Ich nazwy przypominać miały konstrukcje polskich samolotów. Osiedla
budowano bowiem na terenie zlikwidowanego lotniska

L

otnisko wytyczone na łąkach Gocławia ciągnących się do kanału Nowa Ulga funkcjonowało po
drugiej wojnie światowej. Użytkowane było przez
Aeroklub Warszawski, a zarazem pełniło funkcję
lotniska sanitarnego. Nie wszyscy mieszkańcy Warszawy
wiedzieli o jego istnieniu. Gdyby jednak nie doszło do wybuchu drugiej wojny, być może dziś nie Okęcie, ale Gocław
byłby największym portem lotniczym w Polsce.

Świat ląduje na Gocławiu
Puśćmy wodze fantazji, tworząc historię alternatywną.
Jest rok 1943. Do wybuchu drugiej wojny nigdy nie doszło, w Warszawie zaś organizowana jest światowa wystawa gospodarcza.
Dziesiątki pawilonów tworzą całe miasteczko, ponad
którym góruje wieżowiec o sylwecie zadziwiająco podobnej do Pałacu Kultury i Nauki. Wszystko to znajduje się
na błoniach w rejonie obecnego Stadionu Narodowego,
pomiędzy mostem Poniatowskiego, parkiem im. Paderewskiego oraz Portem Praskim. Już od 1939 r. przechodnie
idący przez most Poniatowskiego mogą oglądać nad brzegiem Wisły potężną rurę wychodzącą z dna rzeki, transportującą piasek do zasypywania mokradeł pod przyszły
teren wystawy, choć w tym czasie nie była ona jeszcze
oficjalnie zarejestrowana przez Bureau International
des Expositions (BIE) w Paryżu. Załóżmy jednak, że wła-

dzom sanacyjnym, które bardzo chciały się popisać przed
światem, udało się doprowadzić do otwarcia wystawy.
W dniach poprzedzających to znaczące dla całego kraju
wydarzenie do Warszawy z Polski, Europy, a także innych
kontynentów zaczęły zjeżdżać tłumy gości i zwykłych turystów. Jedni przybywali pociągami, wysiadając m.in.
na podziemnych peronach nowoczesnego Dworca Głównego. Inni, zamożniejsi, samolotami. Tylko nieliczne lądowały na Okęciu pełniącym teraz głównie funkcje lotniska
wojskowego oraz pomocniczego w sytuacjach podobnych
do otwarcia wystawy światowej. Większość samolotów pasażerskich przyjmował jednak nowy, świeżo oddany do
użytku port pasażerski na Gocławiu.
Wyobraźmy sobie, że przylatujemy do Warszawy z Budapesztu. Wyglądając z samolotu tuż przed lądowaniem,
dostrzegamy wysokie wieże. To Świątynia Opatrzności na
Polu Mokotowskim oraz gmach Radia i Telewizji w pobliżu placu Unii Lubelskiej. Potem przecinamy Wisłę, spoglądając z góry na jej nowy most oraz trasę mostową oddzielającą lotnisko od zabudowy Saskiej Kępy.
Dosłownie obok brzegu rzeki samolot kołuje na rozległej betonowej płycie i podjeżdża pod nowoczesny, modernistyczny budynek o częściowo przeszklonej fasadzie.
Jest bez porównania większy od małego terminalu na
Okęciu, niewiele większego od dworca kolejowego w Kutnie czy Pruszkowie.
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Pokazy lotnicze na lotnisku Okęcie w Warszawie w 1933 r., eskadry samolotów myśliwskich w locie nad wieżą kontroli lotów

Z bagażem, wydanym nam wprost z samolotu, wchodzimy do hali, która ma dwa poziomy. Dolny dla przylotów i górny dla odlotów. Tu przechodzimy kontrolę graniczną i celną, na czas wystawy uproszczoną. Żołnierz
Korpusu Ochrony Pogranicza wbija nam stempel do paszportu. Przed lotniskiem witają nas młodzi wolontariusze,
głównie harcerze, informujący, jak najlepiej dojechać z lotniska na wystawę. Proponują zakup karnetu, dzięki któremu wejdziemy i na teren wystawy, i do jednego z kilku
warszawskich muzeów, pojedziemy też tramwajem, metrem czy autobusem. Z lotniska mamy jeszcze jeden środek
lokomocji. I to on wydaje się nam najbardziej atrakcyjny.
Jest nim statek parowy. Już czeka na przystani znajdującej
się na brzegu Wisły, tuż obok lotniska. Z karnetem w ręku nie musimy kupować biletu. Rejs trwa mniej niż pół
godziny. Niebawem stoimy przez pawilonem węgierskim,
który w dniu rozpoczęcia wystawy w 1943 r. otworzył sam
regent Królestwa Węgier, admirał Miklós Horthy.

Okęcie w cieniu wieży
Powyższa historia to opowieść o porcie lotniczym, który nigdy nie powstał – do dziś głównym lotniskiem Warszawy
oraz całej Polski jest Okęcie.
W latach 20. XX w. samoloty pasażerskie startowały z lotniska na Polu Mokotowskim. Gdy zaczęła się zabudowa Ochoty i Mokotowa, lotnisko to znalazło się

w środku miasta. Zaczęto myśleć o jego przeniesieniu. Jak
pisał Mieczysław Mikulski w Kronice Warszawy z 1972 r.,
w połowie dekady władze państwowe wykupiły 456 hektarów łąk i pastwisk rozciągających się w rejonie Okęcia.
Tereny wokół nie były zabudowane. Stały tu jedynie pojedyncze budynki oraz porosyjskie budowle forteczne.
Wokół rozciągały się pola uprawne przetykane gliniankami i stawami. Drzew było niewiele. Prace pod budowę
Okęcia zaczęły się w roku 1925. Na inwestycję chronicznie
brakowało pieniędzy, a koszt budowy był ogromny; samo
Ministerstwo Komunikacji wyłożyło na nią 35 milionów
złotych. Przy okazji realizowano program walki z bezrobociem – chętnie zatrudniając ludzi pozbawionych pracy. Roboty przy niwelacji i uzbrajaniu terenu przebiegały
jednak ślamazarnie. Budowę skutecznie opóźnił wybuch
wielkiego kryzysu w roku 1929. Ostatecznie, pierwsze samoloty pasażerskie z Okęcia zaczęły odlatywać w roku
1933. Działo się to jeszcze przed zakończeniem kryzysu. Sam terminal pasażerski otwarto 29 kwietnia 1934 r.
W uroczystości brał udział prezydent Ignacy Mościcki,
a towarzyszyli mu m.in. marszałek Sejmu Kazimierz Świtalski i ówczesny premier Janusz Jędrzejewicz.
Budynek został wzniesiony w północnej części lotniska.
Nie imponował rozmiarami. Był to obiekt jednopiętrowy
wciśnięty między dwa potężne hangary, o wyeksponowanych na zewnątrz łukowych kratownicach. Duże, „leżąnr 5/2019
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ce” okna, półkoliste ryzality po bokach nie pozostawiałyby wątpliwości, że to nowoczesny budynek wzniesiony
w latach 30., choć z dzisiejszego punktu widzenia był bardzo skromny. Wnętrza zostały rozplanowane dość funkcjonalnie, mimo iż w Polsce nikt nie miał doświadczeń
przy projektowaniu tego rodzaju obiektów. Na parterze
znalazły się m.in. poczekalnia, biuro LOT-u, kasy biletowe oraz urząd pocztowy. Ten ostatni towarzyszył terminalowi lotniczemu, tak jak podobne urzędy towarzyszyły
dworcom kolejowym. Była tu też ekspozytura urzędu celnego i ambulatorium.
Wygospodarowano również miejsca dla stacji pogody,
niezbędnej na ówczesnych lotniskach, radiostacji i na pomieszczenia biurowo-administracyjne zarządu lotniska.
Na piętrze, gdzie wchodziło się po wygodnych szerokich
schodach, umieszczono restaurację z ogromnym oknem
otwierającym się na płytę lotniska. Wyżej na dachu urządzono dwukondygnacyjny taras, z którego można było
obserwować samoloty kołujące na płycie lotniska i podjeżdżające zazwyczaj pod sam budynek. Wnętrza cecho-

Mapa połączeń lotniczych z miastami
europejskimi na lotnisku Okęcie, 1934 r.

wał nowoczesny wystrój będący dziełem dwóch młodych
architektów Stanisława Połujana i Stanisława Gałęzowskiego. Dziennikarz czasopisma Lot i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa Polski pisał w 1934 r.: Wszędzie beton,
szkło, marmur... Zwracały uwagę piękne metalowe drzwi,
wygodne kanapy, szklane plafony na suficie, przez które
sączyło się światło elektryczne. Głównym elementem plastycznym poczekalni była wielka mapa Europy z zaznaczonymi na niej miastami, z którymi Warszawa miała połączenia lotnicze.
Z tarasu terminalu dobrze było widać oddaloną od
budynku wieżę górującą ponad lotniskiem. Zniszczona
w czasie drugiej wojny światowej była jednym z zapomnianych obiektów warszawskiego funkcjonalizmu. Przed
wojną jej sylwetka stanowiła jeden z symboli nowoczesnej
Warszawy. Miała aż 50 m wysokości i rzeźbiarską, choć
prostą formę. Z daleka sprawiała wrażenie nowoczesnego wieżowca. W zwieńczeniu wieży umieszczono latarnię
lotniskową, która nocą dawała błysk widoczny z samolotów z odległości nawet 120 km. Sam kierunek lądowania

Pierwszy zaprojektowany w Polsce od podstaw samolot pasażerski dla ośmiu osób (dwóch pilotów i sześciu pasażerów). Twórcami projektu samolotu PWS-20 byli inżynier Zbysław
Ciołkosz i Antoni Uszacki. Samolot był jednosilnikowym górnopłatem o mieszanej konstrukcji, z drewnianymi skrzydłami krytymi płótnem i sklejką oraz kadłubem kratownicowym
wykonanym z rur duralowych. Kadłub miał 12,67 m długości, a rozpiętość skrzydeł wynosiła 17,6 m. Maszyna osiągała prędkość przelotową 160 km/h oraz zasięg 800 km.
Pierwszy prototyp otrzymał nazwę Gniezno. Zdjęcie z 1929 r.
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Konkurs na port lotniczy
Powróćmy do przedwojennych marzeń o nowym terminalu na Gocławiu, Pisząc o nim, możemy trochę pofantazjować. A to dlatego, że aż do wybuchu drugiej wojny światowej, która pogrzebała plany budowy, nikt nie wiedział, jak
ostatecznie będzie wyglądać nowy budynek lotniska. Konkurs architektoniczny zorganizowany został w 1937 r. przez
Ministerstwo Komunikacji i SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) i obejmował rozwiązania urbanistyczne i
architektoniczne komunikacyjnego portu lotniczego. Jego
rezultaty nie spełniły jednak oczekiwań ministerstwa. To
dlatego nie przyznano pierwszej nagrody. Wręczono wszakże nagrodę drugą za pracę młodych architektów – inż. arch.
Zbigniewa Czecha i Janusza Kieszkowskiego. I choć daleko
jej było do ideału, to skierowano ją do dalszych opracowań,
które mogły wprowadzić pożądane i daleko idące zmiany.
Przytoczmy opinię sądu konkursowego: Sytuacja ogólna dobrze przemyślana. Dojście dla pieszych w pobliżu portu zbytnio zbliżone do hangarów. Połączenie pod Wałem Miedzeszyńskim placu przeddworcowego z terenami sportowymi
wymaga kosztownej śluzy. Założenie budynku dworcowego na osi dojazdu z miasta korzystne. W budynku dworcowym brak połączenia lad celnych z ekspedycją bagażu. Brak
oddzielnych wejść dla pasażerów przylatujących i odlatujących. Strefa wolnocłowa niedostatecznie izolowana. Na
wprost głównych wejść do hali odpraw umieszczone wejścia
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U góry: widok terminalu portu lotniczego na Gocławiu wg nagrodzonego projektu
konkursowego Zbigniewa Czecha i Janusza Kieszkowskiego z 1938 r.; u dołu: widok
ogólny zespołu budynków lotniska. Na rysunku widoczny trapezoidalny plac
dojazdowy otoczony hangarami, budynkiem terminalu (na krótszym boku trapezu),
terenami sportowymi przy Wale Miedzeszyńskim z dojściem do przystani

Uhonorowany II nagrodą i prawdopodobnie skierowany do realizacji projekt
konkursowy portu lotniczego na Gocławiu Zbigniewa Czecha i Janusza
Kieszkowskiego z 1938 r. Na rysunku (od góry, przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara): zakłady lotnicze, osiedle dla pracowników, hangary, terminal,
ośrodek sportowy i przystań
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na lotnisku wyznaczał oświetlony kierunkowskaz. Z kolei
za dnia, jak pisał Mieczysław Mikulski, piloci orientowali
się na wskaźnik kierunku lądowania w kształcie litery „T”
oraz białe koło umieszczone pośrodku lotniska.
Przed 1939 r. Warszawa miała już stałe bezpośrednie połączenia z Londynem, Paryżem, Berlinem, a także pośrednie (z międzylądowaniami) z kilkunastoma wielkimi miastami europejskimi – od Tallina po Ateny. Nasze samoloty
latały też poza Europę, m.in. do Bejrutu. Największy ruch
pasażerski na Okęciu odnotowano przed wojną w roku
1936, kiedy to odleciało stąd 21 851 pasażerów. Zapewne
związane to było z olimpiadą w Berlinie, bo w następnych
latach liczba pasażerów poważnie spadła i w 1938 r. wyniosła już tylko 15 302 pasażerów. W roku 1939 Warszawa uzyskała kolejne połączenia lotnicze. LOT uruchomił
m.in. linię Gdynia – Warszawa – Budapeszt – Belgrad oraz
Warszawa – Kopenhaga i Warszawa – Londyn. Dodajmy
jeszcze, że także w centrum miasta, w willi Marconiego
u zbiegu Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej (gdzie dziś
placyk przed hotelem Metropol), od 1934 r. działało nowocześnie urządzone biuro LOT-u. Jednocześnie pełniło
ono rodzaj miejskiego terminalu. Można tu było dokonać
odprawy i nadać bagaż. Spod biura na 35 minut przed odlotem samolotu odjeżdżały na lotnisko specjalne autobusy
LOT. Samolot oczekiwał na ich przyjazd. Korków na ulicach nie było i przez pół godziny autobus bez przeszkód
dojeżdżał do lotniska Alejami Jerozolimskimi, Raszyńską
oraz aleją Żwirki i Wigury.
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Za: Dwudziestolecie komunikacji, Kraków 1939

Widok ogólny zespołu budynków lotniska na Gocławiu wykonany na podstawie
nagrodzonego projektu konkursowego Zbigniewa Czecha i Janusza Kieszkowskiego.
Rysunek, zamieszczony w popularyzatorskiej publikacji, należy traktować raczej jako
efektowną interpretację niż wiarygodne odzwierciedlenie projektu

Rysunek sytuacyjny budynków lotniska na Gocławiu według uhonorowanego
III nagrodą projektu konkursowego Stanisława Albrechta, Stanisława Połujana
i Andrzeja Uniejewskiego z 1938 r. Poniżej widok ogólny terminalu

„Architektura i Budownictwo”, 1938, nr 3/5

22

do ustępów. Konstrukcja dachu nad rampą przeddworcową nasuwa wątpliwości. Część reprezentacyjna zaprojektowana dobrze. Architektura poprawna. Autorami innych
wyróżnionych prac byli: Stanisław Albrecht wraz ze Stanisławem Połujanem i Andrzejem Uniejewskim, Zbigniew
Karpiński oraz Roman Sołtyński, Bolesław Malisz ze Stefanem Reychmanem, Stefan Jasieński z Wacławem Podlewskim i Stanisławem Rychłowskim, a także zespół Czesława
Duchnowskiego z Anną i Aleksandrem Kodelskimi oraz
Władysławem Stokowskim. Ci ostatni projektowali stacje
kolejki na Kasprowy oraz kontynuowali budowę Dworca
Głównego w Warszawie.
Projekty konkursowe z 1937 r. opublikowane zostały
m.in. na łamach Architektury i Budownictwa i to z tych
publikacji czerpiemy wiedzę o planowanym lotnisku na
Gocławiu. Znamienne, że zeszyt, w którym znalazła
się publikacja, niemal w całości poświęcony był wielkim
projektom infrastrukturalnym i komunikacyjnym. Polski
czytelnik w roku 1938 mógł m.in. zobaczyć, jak buduje
się autostrady w Ameryce i Niemczech, a wiele przyjętych
wówczas rozwiązań znamy ze współczesnych autostrad
i dróg ekspresowych. Dla czytelników w kraju, gdzie dróg
bitych było jak na lekarstwo, była to jednak lektura jak
z powieści science fiction. Do tej samej kategorii tematów
należało też wówczas projektowanie terminalu lotniczego
przyszłości. Dla architektów, ale też urzędników Ministerstwa Komunikacji wiele pojęć z architektury lotniskowej
było niezrozumiałych i trzeba się było ich dopiero uczyć.
W konkursie wyróżniono głównie prace architektów młodych, którzy bez uprzedzeń i z większą otwartością patrzyli w przyszłość.

Lotnisko rozłożone na etapy
Jak wyglądałoby lotnisko w 1943 r., gdyby przystąpiono do
realizacji? Wydaje mi się, że choć opracowywane byłoby na
podstawie projektu Czecha i Kieszkowskiego, musiałoby
ulec modyfikacji. Architekci musieliby uwzględnić wspomniane wyżej uwagi sądu konkursowego dotyczące wejść
dla pasażerów odlatujących i przylatujących, lepszej izolacji strefy wolnocłowej, staranniejszego rozwiązania toalet
itd. Wiele informacji na temat oczekiwań inwestorów wobec przyszłego lotniska zawiera sam program konkursowy.
W projekcie należy zwrócić uwagę na racjonalność układu
brył budynków, wnętrz, komunikacji oraz możność rozbudowy projektowanych urządzeń i budynków. Pod urządzenia portowe przeznacza się teren położony na północny zachód od projektowanego pola wzlotów. Poza granice
wyznaczone na planie sytuacyjnym zabudowań i urządzeń
sportowych przesuwać w kierunku pola wzlotów i wolnego
przelotu w żadnym wypadku nie można. Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na wysoki poziom wód gruntowych – czytamy. Dodatkowo w programie konkursowym
teren zajęty przez terminal pasażerski podzielono na część
dostępną dla publiczności oraz część całkowicie dla niej zamkniętą. W części dla publiczności żądano uwzględnienia
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od ukończenia, to zdołano już przystąpić do niwelowania
terenu. Udało się wytyczyć pole wzlotów i przepompownię.
Budowa pola startowego była już na tyle zaawansowana, że
we wrześniu 1939 r. niemieckie lotnictwo zrzucało na nie
bomby. W czasie okupacji Niemcy w zasadzie nie wykorzystywali pola startowego.
Do prac przy budowie powrócono po wojnie. Nie było
już jednak mowy o lokalizowaniu tu lotniska międzynarodowego. Przeznaczono je dla Aeroklubu Warszawskiego. W 1947 r. na terenie lotniska stanął pierwszy hangar.
Budynki zaplecza biurowego zbudowano wzdłuż Wału
Miedzeszyńskiego. Poza samolotami Aeroklubu lotnisko
Gocław wykorzystywano także jako lotnisko sanitarne.
Szybko się jednak okazało, że jego usytuowanie niedaleko
zabudowy Saskiej Kępy, Pragi i Powiśla jest dość uciążliwe. Decyzja o likwidacji lotniska zapadła już w 1971 r.
W roku 1972 rozpisany został międzynarodowy konkurs
urbanistyczny na budowę w tym miejscu osiedla mieszkaniowego. Wyróżnienia otrzymały wówczas zespoły z Belgradu, Moskwy i Warszawy. Nie był to jednak konkurs
realizacyjny, miał raczej wyłonić koncepcję przyszłej zabudowy nowej dzielnicy. Wiążący projekt powstał kilka
lat później i stworzył go zespół projektantów pod kierunkiem architekta Tadeusza Mrówczyńskiego, a cały kompleks obejmujący pierwotnie 225 hektarów przypominał
owal dawnego lotniska, podzielony czterema ulicami na
osiedla Orlik, Jantar, Wilga i Iskra.
Lotnisko dotrwało jeszcze do roku 1976. Aeroklub przeniósł się wówczas na lotnisko Babice. Kilkanaście miesięcy
później w połowie 1977 r. na opuszczonym przez lotnisko Gocławiu przystąpiono do uzbrajania terenu – budowy kanałów i układania rurociągów. Pierwsi mieszkańcy
wprowadzili się do bloków na Orliku wiosną 1977 r. Do
IV warszawskie zawody spadochronowe seniorów i III warszawskie zawody
spadochronowe juniorów zorganizowane przez Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej na lotnisku Gocław w 1968 r. Samolot PZL-104 Wilga
Zbyszko Siemaszko/NAC

pomieszczeń czy też oddzielnych budynków potrzebnych
do odprawy i przyjęcia samolotów, w części niedostępnej
zaś miały się znaleźć budynki przeznaczone do wewnętrznego użytku służbowego. Z tego wynika, że nie projektowano jeszcze terminalu jako obiektu pod jednym dachem,
ale raczej jako zespół powiązanych ze sobą odrębnych
budynków.
Dla urzędników, inżynierów od transportu miejskiego
oraz urbanistów ważne było jak najsprawniejsze powiązanie komunikacyjne przyszłego lotniska z miastem.
Przytoczmy ich oczekiwania zawarte w programie konkursowym: Dojścia i dojazdy do dostępnej dla publiczności części portu, na której zaprojektowany będzie dworzec
lotniczy, oraz do terenu przeznaczonego pod urządzenia
sportowe należy nawiązać do projektowanych przez Zarząd Miejski połączeń komunikacyjnych. Dla pieszych –
od alei Waszyngtona przez projektowany park, dla ruchu
kołowego – od alei Waszyngtona ulicą Międzynarodową, od mostu drogowego projektowanego przez Wisłę od
strony południowej, i dla metra – od strony alei Stanów
Zjednoczonych. Część portu niedostępna dla publiczności
powinna być połączona z miastem drogą dla ruchu ciężarowego przez most drogowy i z aleją Waszyngtona oraz
z dworcem lotniczym.
W tej wyliczance nie wspomniano o jeszcze jednym,
opisanym już przez nas, środku lokomocji, jakim były
statki wiślane. Ponieważ port lotniczy miał być zwrócony
frontem ku Wiśle, tuż obok planowano budowę przystani rzecznej.
Innym środkiem komunikacji, na jaki warto zwrócić
uwagę, jest metro, które miało mieć od razu kilka krótkich linii.
Program konkursowy lotniska zakładał etapowanie budowy. Projekt należy sporządzić dla programu maksymalnego, jednak w sposób pozwalający na stopniową realizację. Budynki i urządzenia, ewentualnie części ich, objęte
programem minimalnym podanym niżej, należy na planach odpowiednio wyznaczyć – pisano.
Pokazuje to dalekowzroczność ówczesnych inicjatorów
konkursu. Tak też przecież projektuje się współczesne,
wysoko zaawansowane technicznie terminale lotnicze.
Przykładem niech będzie terminal w Modlinie wzniesiony przed kilku laty według projektów pracowni Stefana
Kuryłowicza. Został on zaplanowany w taki sposób, aby
można go było łatwo rozbudowywać. Architekci zaprojektowali lekką konstrukcję możliwą do przedłużania w miarę potrzeb. Tyle tylko, że mieli za sobą bagaż kilkudziesięciu lat doświadczeń projektowania na świecie terminali
lotniczych. Tymczasem, jak warto jeszcze raz podkreślić,
zarówno architekci przystępujący do konkursu w 1937 r.,
jak i jego organizatorzy niemal wszystko musieli dopiero
wymyślać.

Od Aeroklubu po osiedle
Chociaż przed 1939 r. ostateczny projekt lotniska był daleki
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Podcięte skrzydła Warszawy
Mateusz Napieralski
Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej na Bielańskich Polach Wojskowych
powstawało lotnisko, które w przyszłości miało stać się mekką entuzjastów sportów
lotniczych. Historia potoczyła się jednak inaczej
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Budowa lotniska sportowego na Bielanach, 1938 r.
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ierwszym stołecznym portem lotniczym było lotnisko mokotowskie. Zostało założone jeszcze przed
pierwszą wojną światową na ówczesnych przedpolach miasta. Od 1934 r. ruch pasażerski skierowano na nowo wybudowany terminal na Okęciu, zaś Mokotów służył odtąd głównie jako lądowisko dla sportowych
samolotów Aeroklubu Warszawskiego. Projekt budowy modernistycznej reprezentacyjnej dzielnicy imienia marszałka
Józefa Piłsudskiego, rozciągającej się od placu Na Rozdrożu aż po Starą Ochotę, zakładał likwidację lotniska mokotowskiego i pobliskiego toru wyścigów konnych. Mieszkańcy nowych osiedli na Mokotowie zapewne przyjęli tę
wieść z ulgą – ówczesna prasa donosiła bowiem o skargach
na nieustanny hałas silników samolotów, przeszkadzający
w pracy i odpoczynku. Ponieważ sporty lotnicze cieszyły się
dużą popularnością, władze miejskie planowały urządzenie
nowego lotniska szkolno-sportowego. Początkowo brano
pod uwagę Gocław, jednakże wkrótce ustalono, że projektowane lotnisko na prawym brzegu Wisły zostanie wyłącznie
pasażerskim portem lotniczym.
Ostateczna decyzja zapadła wiosną 1937 r. Na nową
lokalizację lotniska sportowego wybrano pola pomiędzy
Młocinami, Lasem Bielańskim a Wawrzyszewem, czyli teren dawnego poligonu armii rosyjskiej. Ponieważ obszar
ten należał do państwa, nie było konieczności pozyskiwa-

nia gruntów drogą kupna. Pole wzlotów zaprojektowano
w kształcie elipsy o powierzchni 180 ha, natomiast cały
obszar lotniska wraz z zabudową miał zająć 214 ha. Inwestycję finansowała Liga Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej przy wsparciu Funduszu Pracy. Ministerstwo
Komunikacji rozważało budowę stacji kolejowej Bielany
przy lotnisku i połączenie jej z Dworcem Gdańskim nową
linią, która okrążałaby od zachodu Cmentarz Wojskowy
na Powązkach.
W drugiej połowie 1938 r. rozpoczęto plantowanie
i osuszanie terenu. Z początkiem wiosny 1939 r. ruszyła
budowa trzech hangarów przeznaczonych dla Aeroklubu
Warszawskiego i LOPP. W ciągu kolejnych miesięcy robotnicy utwardzali lądowisko warstwą ziemi i gliny, na
której kładli nawóz pod trawę. Nie przewidywano budowy betonowego pasa startowego, jako że lekkie samoloty
sportowe doskonale radziły sobie na trawiastej nawierzchni. W latach 1938-1939 prace budowlane pochłonęły prawie półtora miliona złotych.
Następne etapy inwestycji zakładały wzniesienie reprezentacyjnego gmachu Aeroklubu, nowoczesnego dworca
lotniczego oraz ośrodka treningowego dla pilotów szybowców i spadochroniarzy ze specjalną, wysoką na 12 m
halą, umożliwiającą przechowywanie rozpiętych spadonr 5/2019

wały wówczas samoloty transportowe Junkers Ju-52, załadowane materiałami i sprzętem dla wojska III Rzeszy na
froncie wschodnim. Nie zauważywszy niczego niepokojącego, wrócili na posterunek, by przekazać wartę zmiennikom. W pewnym momencie do ogrodzenia lotniska od
strony kościoła na Wawrzyszewie podeszło po cichu kilkunastu żołnierzy oddziału specjalnego AK „Osjan” pod
dowództwem pchor. Aleksandra Wąsowicza ps. „Spad”.
Niepostrzeżenie prześlizgnęli się przez rozsunięte druty
i ruszyli ku oddalonym ok. 100 m junkersom. Umieścili
niewielkie ładunki na pięciu maszynach, tuż przy bakach
paliwa w skrzydłach. Od chwili zapalenia długich lontów
dywersanci mieli tylko kilkadziesiąt sekund na ucieczkę. Kiedy przemieszczali się w kierunku dziury w ogrodzeniu, nocną ciszę przecięła seria z pistoletu maszynowego – nadchodzący patrol wartowników wyczuł, że coś
się dzieje. Gdy tylko żołnierzom AK udało się uciec za
ogrodzenie, rozległy się olbrzymie wybuchy, w krótkich
odstępach jeden po drugim. Eksplozje doszczętnie zniszczyły pięć samolotów, stojące zaś w pobliżu trzy kolejne
junkersy zostały uszkodzone przez płomienie i odłamki.
Nagle niebo nad Bielanami rozbłysło snopami światła reflektorów przeciwlotniczych, a z wieżyczki CIWF-u zawyła syrena alarmowa. Zdezorientowani Niemcy w pierwszej
chwili myśleli, że wybuchy na lotnisku to radziecki nalot
bombowy. Dywersanci bez strat własnych wycofali się w
kierunku Starych Babic, skąd przez okoliczne wsie bezpiecznie dotarli do podwarszawskich Włoch, gdzie zdali

Oprac. M. Napieralski na bazie mapy z polona.pl

chronów w odpowiednich warunkach. Ponadto na terenie lotniska bielańskiego miało stanąć muzeum lotnictwa,
prezentujące początki polskiej awiacji i zdobycze techniki skonstruowane przez rodzimych inżynierów. Zgodnie
z wizją LOPP Bielany stałyby się w przyszłości krajowym
centrum sportów lotniczych. Termin oddania lądowiska
do częściowego użytku wyznaczono na jesień 1939 r., Aeroklub Warszawski miał przenieść się na nową lokalizację
pod koniec 1940 r., a oficjalne otwarcie całego kompleksu
zaplanowano na rok 1941…
Wybuch wojny pogrzebał marzenia miłośników lotnictwa sportowego. W czasie niemieckiej okupacji lotnisko
bielańskie stanowiło bazę transportową Luftwaffe. Niemcy położyli kilkusetmetrowy utwardzony pas startowy dla
cięższych samolotów wojskowych, rozbudowali zaplecze
techniczne (m.in. baraki dla wojska) i poszerzyli teren
lotniska. Po ataku III Rzeszy na ZSRR wysyłano stąd
zaopatrzenie na front wschodni. Lotnisko ubezpieczały
rozstawione w okolicy reflektory przeciwlotnicze, które
wykrywały nadlatujące samoloty przeciwnika. Dwie takie
potężne lampy stały we wsi Wólka Węglowa, pilnowała
ich kompania wojsk lotniczych, kwaterująca w miejscowych domach i stodołach. Lotnisko bielańskie ze względu na swoje strategiczne znaczenie było jednym z celów
radzieckich nocnych nalotów bombowych na Warszawę
w sierpniu 1942 r.
Wczesną nocą 3 maja 1944 r. niemieccy wartownicy rutynowo patrolowali obszar lotniska, na którym stacjono-

Mapa Warszawy
z lat 30.
z zaznaczonym
obszarem bielańskiego
lotniska
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skich w lasku Syberia (dziś Dęby Młocińskie). Z minuty
na minutę powstańcom topniały zapasy amunicji i impet
natarcia osłabł, w związku z czym wykonano odwrót do
Puszczy. W natarciu zginęło 31 powstańców, 45 odniosło
rany. Straty po stronie niemieckiej szacowano na 20 zabitych i 30 rannych. W miejscu najintensywniejszych walk,
przy młocińskiej ulicy Michaliny, stanął pomnik i symboliczny grób poświęcony żołnierzom AK poległym w atakach na lotnisko bielańskie. Drugi z ataków został odparty, ale kilka dni później Niemcy zaorali lądowisko i nie
wykorzystywali go przeciwko walczącej stolicy.
Wznowienie funkcjonowania lotniska bielańskiego
nastąpiło latem 1945 r. Uporządkowano i wyrównano
nawierzchnię pokrytą lejami po bombach i zygzakowatymi okopami z końca wojny. Przez pewien czas polowe
lotnisko było wykorzystywane przez Ludowe Wojsko Polskie. Jeszcze w 1947 r. startowały z niego tzw. kukuruźniki, ale ruch lotniczy stopniowo wygaszano. Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa planowała wznieść na terenie
lotniska w 1948 r. testowe osiedle 25 domków jednorodzinnych z ogródkami, stanowiące zalążek większego założenia urbanistycznego, lecz z nieznanych powodów zaproponowany przez Zbigniewa Ihnatowicza projekt nie
doczekał się realizacji. Obecność lotnictwa na Bielanach
do 1950 r. podtrzymywali amatorzy modelarstwa, urządzający ogólnopolskie zawody modeli latających. Dni
lotniska były już jednak policzone. Wraz z włączeniem
przedmieść do Warszawy w 1951 r. urbaniści przygotowali nową wizję rozwoju północnych okolic lewobrzeżnej
części stolicy. Na miejscu niedoszłego centrum sportów
lotniczych w latach 50. wyrosła Huta Warszawa, a w następnej dekadzie bloki osiedla Młociny II, szerzej znanego
pod nazwą Wrzeciono.

Symboliczny grób powstańców poległych w ataku na lotnisko
bielańskie, Dęby Młocińskie

broń do zakonspirowanego magazynu. Strata cennych samolotów wywołała reakcję Niemców, którzy w odwecie spalili cztery domy na Wawrzyszewie. Sabotaż na lotnisku pod
kryptonimem akcja „Bielany” był jednym z najbardziej udanych pod względem taktycznym działań dywersyjnych podziemia. Akcję bojową upamiętnia pomnik stojący na trawniku przy ulicy Kasprowicza, w miejscu rozpoczęcia ataku.

Mateusz Napieralski – pracownik Wojskowego Centrum Edukacji
Obywatelskiej, badacz historii warszawskich Młocin, autor książki Dawna
Wólka Węglowa – wspomnienia mieszkańców
Pomnik na Młocinach upamiętniający ataki na lotnisko bielańskie 1-2 sierpnia 1944 r.

M. Napieralski
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Zajęcie lotniska bielańskiego i zamknięcie szosy Warszawa-Modlin należały do głównych zadań wojsk VIII Rejonu VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK (czyli żołnierzy z wschodniej Puszczy Kampinoskiej) związanych
z ewentualnym powstaniem w Warszawie. Przez wiele
miesięcy ćwiczono różne warianty ataku na lotnisko. Wywiadowcy zbierali informacje o stanie garnizonu, rozpoznawali słabiej bronione miejsca. Długotrwałe przygotowania poszły jednak na marne. Rozkaz dotyczący godziny
„W” dotarł do kwatery dowódcy VIII Rejonu kpt. Józefa
Krzyczkowskiego ps. „Szymon” 1 sierpnia 1944 r. około
godz. 15, co najmniej kilkanaście godzin za późno. „Szymon” nie miał już czasu na mobilizację całości swoich
wojsk, mógł rzucić do walki niespełna 200 ludzi z batalionu „Janusza”. Zdając sobie sprawę z niemożliwości wykonania zadania tak szczupłymi siłami – garnizon lotniska
liczył ok. 700 dobrze uzbrojonych żołnierzy – dowódca
Rejonu zadecydował jednak o przeprowadzeniu ataku,
by związać przeciwnika ogniem i chwilowo odciążyć powstańców walczących na Bielanach i Żoliborzu. Natarcie
zatrzymało się na polach przy osiedlu Placówka pod silnym ostrzałem niemieckich karabinów maszynowych. Batalion „Janusza”, uszczuplony o pięciu zabitych i kilkunastu rannych żołnierzy, wycofał się na wydmy Łuże. Straty
niemieckie były porównywalne. W nocy z 1 na 2 sierpnia
do miejsca zbiórki dotarły pozostałe jednostki VIII Rejonu. „Szymon” zarządził ponowny atak na lotnisko, tym
razem siłą niemal tysiąca żołnierzy. Uderzenie przeprowadzone przez Młociny rozpoczęło się o godz. 3.30. Do najbardziej zaciętych starć doszło wśród zabudowań dwor-
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Uroczystości RKS JUR na stadionie AZS w parku Skaryszewskim

Stuletni stadion
w parku Skaryszewskim
Robert Gawkowski

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego już od ponad stu lat służy
sportowcom. W lipcu 1917 r. po raz pierwszy rozegrano tu mecz piłkarski – Polonia
grała przeciwko swoim juniorom. Teren ten nie był jednak przeznaczony Polonii,
lecz warszawskim akademikom. Wsparł ich sam Józef Brudziński, rektor odrodzonego
Uniwersytetu Warszawskiego, i zarazem wybitny samorządowiec. To również dzięki jego
staraniom podmokłe łąki wokół powstającego parku przydzielono studenckim sportowcom

B

oisko znajdowało się tam, gdzie dziś stadion RKS
Drukarz. Przylegało od północnej strony do jeziorka Kamionkowskiego, co było o tyle niewygodne, że po intensywnych opadach murawa stała
w wodzie. Wokół tego pierwszego sportowego obiektu ustawiono kilka ławek. Nie urządzono żadnego zaplecza sanitarnego. Miało się to zmienić i w 1918 r. rozpisano nawet
konkurs architektoniczny na rozplanowanie w tym miejscu
terenów sportowych. W skład jury wchodził znany architekt Stefan Szyller, a nagrody pieniężne miały zachęcić do
wysyłania prac. Niestety, niespokojne czasy kazały myśleć
o ważniejszych sprawach niż sport. Rodziła się niepodległa
Rzeczpospolita i konkursu nigdy nie rozstrzygnięto.

Choć w 1922 r. na mocy nowej umowy Akademicki
Związek Sportowy (AZS) otrzymał boisko w długoletnią
dzierżawę, to jednak przez trzy lata niewiele się działo.
„AZS, mając przyznany od kilku lat do użytku sportowego park Skaryszewski, pozostawił go w swej dotychczasowej dziewiczości” – pisano na łamach „Przeglądu Sportowego” w końcu 1924 r.
W tym samym czasie studenccy działacze starali się
o stadion Agrykola, lepiej położony, bliżej wszystkich
uczelni. Do stadionu na Pradze trudno było dojechać –
most Poniatowskiego był jeszcze odbudowywany po zniszczeniach pierwszej wojny. Stadion Agrykoli przyznano
ostatecznie do dyspozycji – jesienią 1925 r. – Polskiemu
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bieżnia – czterystumetrowa, o sześciu torach. Długo dyskutowano, jaką metodą utwardzić bieżnię. Pod rozwagę
brano polanie przed walcowaniem żużla krwią byczą albo
naftą. W obu przypadkach minus był ten sam – niemiły
zapach utrzymujący się jakiś czas w powietrzu. Nie wiemy,
na co się ostatecznie zdecydowano, ważne, że wybrana metoda okazała się skuteczna, bo we wrześniu 1927 r. obiekt
był przygotowany do otwarcia.
Obok stadionu, który mógł pomieścić do 6 tys. widzów,
były tu także boisko do koszykówki i siatkówki, kąpielisko i przebieralnie. Od strony alei Waszyngtona powstał
kompleks sześciu kortów tenisowych z małym domkiem
klubowym.
Stadion miał adres ul. Zieleniecka 6/8. „Najciekawszym
jest, a może i najbardziej pouczającym, w jaki sposób, przy
małych stosunkowo wkładach pieniężnych, wykonał AZS
swe dzieło” – pisano z uznaniem na łamach „Przeglądu
Sportowego”.

Zawody lekkoatletyczne Polska-Czechosłowacja były gwoździem programu otwarcia
stadionu AZS w parku Skaryszewskim. Bieg prowadzi Alfred Freyer
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Komitetowi Olimpijskiemu. Równocześnie jednak zakończyła się odbudowa mostu Poniatowskiego i teraz park
Skaryszewski był zaledwie 10 minut drogi od centrum.
Teren stawał się atrakcyjny i AZS przystąpił do ofensywy
budowlanej.
Każdy student sportowiec został opodatkowany kwotą 4 zł. Władze klubu zaapelowały też o społeczną pracę
członków, a samorząd Warszawy przeznaczył na inwestycję prawie 60 tys. zł. Niewielkie wsparcie dały też władze
państwowe.
Główne boisko wymagało zniwelowania i podwyższenia o ponad metr. Aby było to możliwe, należało nawieźć 4,5 tys. m3 ziemi, pozyskanej z rozbieranego Wału
Gocławskiego. Przewiezienie tylu ton ziemi było nie lada
sztuką, więc studenci Politechniki zaprojektowali położenie szyn od wału aż po park Skaryszewski. W ten sposób
wagony z ziemią jeździły prosto na nowe boisko. Pracami
kierował inż. Tadeusz Serwaczyński, a nadzór sprawował
sam prezes AZS Bogdan Domosławski.
Architekci Jerzy Nagabczyński i Piotr Lubiński zaprojektowali efektowną krytą trybunę. Pod drewnianym
półokrągłym dachem mogło się zmieścić 1000 widzów.
Pozostali mieli możliwość obserwowania sportowego widowiska z trybun położonych na usypanym wale ziemnym
(przetrwał on do naszych czasów). Pod trybuną główną
mieściły się szatnie i prysznice. Stadion okalała żużlowa

Stadion uroczyście otwarto 17 września 1927 r. Był nadkomplet widzów, nie zabrakło przedstawicieli politycznych
i kulturalnych elit Warszawy. Ksiądz rektor Uniwersytetu
Warszawskiego Antoni Szlagowski pobłogosławił obiekt.
„Gwoździem” programu był mecz lekkoatletyczny mężczyzn Polska-Czechosłowacja. Biało-czerwoni ponieśli klęskę 66:92, co trochę popsuło radosny nastrój tego dnia.
Powszechnie dostrzegano piękno nowego obiektu i jego
harmonię z zielonym otoczeniem. „Szmaragdowa zieleń
boiska, otoczona brunatną wstęgą bieżni, z łopoczącymi
na wietrze sztandarami narodów olimpijskich i piętrzącym
się sklepieniem ogromnego dachu trybuny, robiła wrażenie naprawdę europejskie” – emocjonowano się w „Przeglądzie Sportowym” przy okazji relacji z otwarcia.
W kolejnych latach to właśnie na tym stadionie odbywały się słynne pojedynki lekkoatletyczne, np. Stanisława
Petkiewicza z Paavo Nurmim w 1929 r. (Polak sensacyjnie
wygrał!). Z Petkiewiczem biegał tu (i przegrał!) Janusz Kusociński. Kilkakrotnie występowała na stadionie w Skaryszewskim gwiazda AZS-u Halina Konopacka. Boisko
piłkarskie było użytkowane nie tylko przez piłkarzy AZS,
ale także innych klubów z Pragi, w tym: Jur, Hakoah, Bar
Kochba, Drukarz, PWATT i Rywal. W latach 30. tu właśnie urządzano Tydzień Sportu Akademickiego, podczas
którego studenci rywalizowali w kilku dyscyplinach.
Intensywne użytkowanie stadionu dobrze świadczyło
o zainteresowaniu sportem akademików, ale z drugiej strony powodowało zużycie murawy, na której szybko pojawiły się „łysiny”. Pomimo to „Nowy Sportowiec” nazwał
w 1937 r. stadion „najpiękniejszym boiskiem stolicy, wzorowo utrzymanym”. Tak też kompleks sportowy w par-

Stadion AZS w parku Skaryszewskim był pierwszym po praskiej stronie obiektem
sportowym. Potem powstawały przystanie wioślarskie nad Wisłą. W 1928 r. otwarto
stadion Orła przy ul. Podskarbińskiej 10, o którym pisaliśmy w STOLICY (nr 4) w 2016 r.
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Mistrzostwa Polski w pływaniu w 1927 r. odbyły się na nowo otwartej pływalni
na Jeziorku Kamionkowskim; do fotografii pozują najlepsze pływaczki

łości 162. Do dziś jest on użytkowany przez studentów –
tych z Politechniki Warszawskiej.
W rękach AZS Warszawa pozostaje dziś tylko kompleks kortów tenisowych. O akademickiej sportowej przeszłości parku Skaryszewskiego przypomina pomnik upamiętniający dramatyczne losy ponad setki sportowców,
działaczy i trenerów AZS, którzy w latach 1939-1945 oddali – jak Jerzy Iwanow-Szajnowicz – swe młode życie walce o wolną Polskę.

Zdjęcia: biory Tadeusza Makowskiego, w posiadaniu R. Gawkowskiego

ku im. I.J. Paderewskiego został zapamiętany przez ówczesnych sportowców.
Co kilka lat obiekt był remontowany. W 1935 r. obok
kortów do niewielkiego domku dobudowano pawilon
przeznaczony na szatnie, większy lokal klubowy oraz niewielkie trybuny według projektu architekta Mieczysława
Łokcikowskiego. W 1937 r. korty otrzymały oświetlenie.
Dzięki temu zimą mogły odbywać się treningi hokeistów
AZS, funkcjonowało też otwarte dla wszystkich lodowisko. W 1937 r. na jeziorku ustawiono nowe pomosty, wygradzając basen o wymiarach 50 x 25 m, co umożliwiało
rozgrywanie spotkań w piłkę wodną.
Dodajmy, że pierwszoligowe spotkania w waterpolo,
m.in. z Hakoah Bielsko, lub warszawskie derby z Legią
oglądało po kilkaset osób, z ledwością mieszczących się
na wybrzeżu i pomostach. Jednym z zawodników AZS tu
grających był Jerzy Iwanow-Szajnowicz, w okresie drugiej
wojny światowej bohater narodowy polskiego i greckiego
ruchu oporu.
W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. na stadionie
mieściła się artyleria przeciwlotnicza. Niemcy bombardowali stadion. Spłonęły piękne trybuny, a wokół pojawiły się leje po bombach. Po wojnie obiekt nie powrócił do
stanu z lat swej świetności, choć to właśnie tutaj 25 marca 1945 r. rozegrano pierwszy powojenny mecz piłkarski
w Warszawie (Polonia zremisowała z Okęciem 3:3). Sport
akademicki zaczął być kojarzony bardziej z bielańską Akademią Wychowania Fizycznego niż z podupadłym stadionem w parku Skaryszewskim. W 1964 r. doszło do rzadkiego w sporcie wydarzenia. Włodarze miasta za zgodą
władz klubów sportowych dokonały zamiany stadionów.
Teren w parku Skaryszewskim otrzymał RKS Drukarz,
klub nieposiadający dotąd swojego stadionu. Sportowcy
akademiccy dostali natomiast stadion przy ul. Niepodleg-

Mecz piłki wodnej między
AZS Warszawa i Hakoah
Bielsko na pływalni Jeziorka
Kamionkowskiego, 1938 r.
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Święto Saskiej Kępy, 25 maja 2019 r.
Program
PARADA
O godz. 14.00 spod Promu Kultury Saska Kępa do ronda Waszyngtona wyruszy tradycyjna parada z udziałem
parlamentarzystów, radnych, władz stolicy i dzielnicy,
młodzieży szkolnej, mieszkańców.

30

Scena przy rondzie Waszyngtona
15.00 – Otwarcie xiv edycji Święta Saskiej Kępy
15.30 – Katarzyna Żak, koncert piosenek Agnieszki
Osieckiej. Piotr Banaszek – piano, Grzegorz Bożewicz –
akordeon, Witold Cisło – bas, Piotr Malicki – gitara
17.00 – Tanga świata zagrają SawarS Tango Orquesta
i orkiestra smyczkowa L'Orchestre du Joli Bord
18.30 – Stanisław Soyka wraz z zespołem wykona
piosenki ze swojej najnowszej płyty Muzyka i słowa
Stanisław Soyka
20.00 – Kayah w koncercie The Best
Prowadzi Krzysztof Tyniec
Scena przy ul. Obrońców
15.00 – Występy szkolne i zespół N.O.R.A.
16.30 – Bogdan Hołownia Trio
18.00 – występ chóru Alla Polacca, od kilkudziesięciu lat
działającego przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
w Warszawie
19.00 – Musical Zakochaj się w mojej Warszawie
Prowadzi Paweł Sztompke
Scena przy ul. Wersalskiej (obok Prom-u)
14.30 – Grand Slam Quartet. Gypsy-jazzowy kwartet
energicznych młodych muzyków
16.00 – Wisła Hot Five. Standardy muzyki
dixielandowej
17.30 – Kinga Rataj z zespołem, koncert muzyki fado
19.00 – Mała Orkiestra Dancingowa pod dyrekcją
Noama Zylberberga
Prowadzi Jakub Przebindowski
Ulice Saskiej Kępy
Francuska
Smaki Saskiej Kępy, bogata oferta gastronomiczna
Plac Przymierza
Stoiska artystów Saskiej Kępy: malarzy, rzeźbiarzy,
grafików, medalierów, ceramików, fotografów
Francuska 3-5
– Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
– Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga-Południe
– Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe
– Biblioteka Publiczna im. Z.J. Rumla przy ul. Meissnera 5

Francuska 4
– Fundacja KOS, wystawa: Królewskie początki Święta
Saskiej Kępy
Francuska 6
– Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
– Klub Kultury Seniora
Francuska 7-9A
– Stowarzyszenie Obywatelskie Saska Kępa, wystawy:
Saska Kępa wczoraj i dziś, Ludzie Saskiej Kępy,
Alfabet Saskiej Kępy
Francuska 8-12
– Stowarzyszenie ŁADna Kępa, wystawa: Architekci,
Architektura i Miejsca Saskiej Kępy
Francuska 18-28, Paryska 1-15, rondo Wolframa
Targ Śniadaniowy – obfitość kulinarnych ciekawostek
Francuska 32
– Miesięcznik STOLICA
– Oficyna Wydawnicza „Rytm”
– Księgarnia Dwa Koty
Francuska 33
– Focus Media Group
– Imagine Nation – nowoczesne technologie
i kreatywne konkursy
Francuska 34
– Dom Kultury „Orion” SBM „Ateńska”
– Polski Klub Szermierczy
Francuska 35
– UNICEF
– Ambasada Republiki Indonezji
Francuska 38
– 296 Warszawska Wodna Drużyna Harcerska „WIR”
– Klub Sportowy „Delta”
Paryska 23-25
– Stoiska promocyjne saskokępskich szkół
ponadpodstawowych
Obrońców 12
– Otwarta Pracownia Twórcza Anny Foryckiej-Putiatyckiej
– wystawa malarzy i rzeźbiarzy warszawskich
Obrońców 28/30
– Litografia & Blues, koncert zespołu Blues Time
(g. 17.00) oraz wystawa litografii artystów grafików
PROM Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23
– Wystawy: Grafika Henryka Chylińskiego,
Rafał Olbiński. Plakaty
BIBLIOTEKA im. Zygmunta Jana Rumla i jej filie
– Waszyngtona 2B Wypożyczalnia nr 3
– Meksykańska 3 Wypożyczalnia nr 94

Na Święto Saskiej Kępy zaprasza Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
Prom Kultury Saska Kępa oraz Centrum Promocji Kultury
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Saska Kępa

Jak dobrze mieć sąsiada...
Tytus Brzozowski – architekt, malarz

J. Chmielewski

Małgorzata Karolina Piekarska –
pisarka, dziennikarka

J. Repeć
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– Nigdy nie byłem w miejscu, w którym czułbym się
bardziej komfortowo niż na Saskiej Kępie. Oczywiście
bierze się to z różnych przyczyn, poczynając od wspomnień
z dzieciństwa, a kończąc na zawodowej świadomości,
czym jest miasto i jak udanym jego fragmentem jest Kępa.
Nie bez znaczenia jest rodzinne wrośnięcie w kontekst –
należę do trzeciego pokolenia, które mieszka przy ulicy
Berezyńskiej, i cieszę się na myśl, że moje dzieci (czwarte
pokolenie) uczęszczają do przedszkola, do którego chodził
też mój tata.
Saska Kępa ma niezwykle przyjazną skalę. To dla mnie
garstka modernistycznych kosteczek porozrzucanych
w bujnym starodrzewie. Domy są niewielkie – mieszka
w nich po kilka rodzin, dzięki czemu wszyscy się znają;
budują się tu więzi sąsiedzkie rzadko spotykane gdzie
indziej. Wszędzie jest blisko, większość spraw można
załatwić pieszo. Spośród innych zielonych dzielnic na
całym świecie naszą z pewnością wyróżnia ulica Francuska – jako główna oś pełna usług, atrakcji i miejskiego,
gwarnego życia.
Wielkim walorem Kępy jest jej kulturalne życie – od
pokoleń mieszka tu wielu artystów, prężnie działa dom
kultury, a raz w roku odbywa się przyciągające tłumy
święto dzielnicy. Jestem dumny, przygotowując się do
kolejnego udziału w Święcie Saskiej Kępy, jak zwykle
zaprezentuję swoje prace w „Miasteczku artystów”

– Kępa to takie małe miasteczko w wielkim mieście, jak
w małym miasteczku jest tu główna ulica, którą przechadzają się wszyscy, czyli Francuska. Na dodatek mieszkańcy, zwłaszcza ci z mniejszych domów, znają się między sobą chociażby z widzenia, z „dzień dobry”, czy ze spacerów
z psami. Dlatego zdarza się, że ktoś wychodzi z psem na
pięć minut, a wraca po godzinie. Pamiętam przed przeszło dwudziestu laty, gdy z moim nieżyjącym dziś ojcem
poszliśmy na krótki spacer i wróciliśmy po godzinie, bo
zagadaliśmy się z Teresą Roszkowską. Mama była bardzo
zdenerwowana, bo komórki jeszcze wtedy nie istniały. Ale
cóż… wypady do sąsiadów na chwilę też potrafią tu trwać
godzinami. Przecież ojciec tylko na chwilę wychodził do
Jerzego Michotka, a wracał… często po północy. Mnie też
zdarza się wyjść na chwilę i… zagadać z Edwardem Lutczynem czy Grzegorzem Kasdepke. Z tej przyczyny, że małomiasteczkowy klimat czuć tu na każdym kroku Kępa stała
się dla mnie naturalnym natchnieniem do pisania książek.
A ponieważ centrum Warszawy jest w zasięgu ręki, Kępa
jest też idealnym miejscem, by pisać o niej książki zarówno
dla wielkomiejskich mieszczuchów, jak i drobnomieszczan
czy wieśniaków. Bo przecież Kępa to nie tylko (jak wskazuje nazwa) kiedyś wyspa, ale i dawna wieś.
Ojcu udało się odzyskać dom po swojej babci dopiero pod
koniec lat 80. Ale rodzina mieszka na Kępie od XVIII w.
Wiem o swoich przodkach sporo. Często mam wrażenie, że
ich duchy wędrują ze mną uliczkami i opiekują się mną. Nie
tylko wiem, gdzie stały ich drewniane domy (jeden do dziś
stoi na Walecznych, drugi nieistniejący na dzisiejszej ulicy
Jakubowskiej, trzeci też nieistniejący, tam gdzie Stadion Narodowy), lecz także znam o nich kilka cudnych anegdot.
Jak tę o prapradziadku przepływającym wpław jeziorko kamionkowskie i praprababci krzyczącej, by wracał, bo utonie
i zostawi ją z kupą dzieci. Dlatego choć nie mieszkam na
Kępie od urodzenia, czuję się tu po prostu u siebie.
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Portal Saska Kępa z pasją

Magdalena Czerwosz – malarka
– Dziadek wybudował na Saskiej Kępie dom w 1931 r.,
a mama z dwiema siostrami spędziła tu całą okupację.
Z wyjątkiem Powstania, bo w tym czasie oboje byli na
lewym brzegu. Dziadek pracował w elektrowni warszawskiej. Ta elektrownia została zdobyta właściwie bez
walk. Założyli po prostu biało-czerwone opaski – i mieli
w ręku całą elektrownię!
Na Saskiej Kępie spędziłam całe życie. Kiedy
pracowałam w Centrum Kultury na Grochowie, moja szefowa zapytała mnie, czy chcę się przenieść do nowego Domu Kultury na Saskiej Kępie – to była filia naszego Centrum. Bez wahania powiedziałam, że chcę! Zastanawiałam
się, co ja mogę tam dobrego zrobić... Chciałam zrobić coś
dla artystów. A co można najlepszego zrobić dla twórców?
Zmusić ich, żeby pracowali! A co mogło być dla nich
największą motywacją? Wystawy! Regularne wystawy!
Wtedy artysta musi pracować, bo jak nie ma niczego do
pokazania – to mu wstyd przed kolegami. Bardzo chciałam
to zrobić. I udało się.

Wtedy zdałam sobie sprawę, że mit Saskiej Kępy
naprawdę istnieje i że wszyscy artyści go pielęgnują. Nie
są go w stanie zburzyć nawet nowi mieszkańcy Saskiej
Kępy, których coraz więcej tu przybywa. Pomysł zorganizowania wystawy artystów Saskiej Kępy w PROMI-e
to było dla mnie duże wyzwanie, bo to środowisko nie
jest wcale takie jednorodne. Okazało się, że 90 procent
artystów odpowiedziało natychmiast. Wszyscy bardzo chcieli wziąć udział w tej wystawie. Nie było łatwo
skonstruować ekspozycję pojedynczych dzieł 172 różnych
twórców. Ale wystawa powstała! Przyszło dwa razy więcej
osób, niż przypuszczałam. Po tej wystawie w roku 2016
nie było już kolejnych prezentacji zbiorowych, ale wiele
indywidualnych.
Saska Kępa to moje miejsce na ziemi. Mieszka tu jeszcze wielu moich znajomych, choć bardzo wielu zdążyło
się już wyprowadzić. Kiedyś wystarczyło tylko przejść
się Francuską. Mijało się dwie przecznice i można było
spotkać co najmniej pięciu znajomych. Bawiliśmy się
nawet w taką grę: kiedy ja spotykałam kogoś znajomego,
to musiałam dać pięć złotych komuś, kto ze mną szedł, ale
jak tego, z którym szłam, spotykali jego znajomi – to on
mi płacił piątkę. Nikt na tym nie zarabiał, ale była niezła
zabawa z odliczaniem, bo co chwila ktoś spotykał swoich
znajomych. Teraz już można nie spotkać nikogo. Przesiedli się do samochodów.
Mam taką grupę znajomych, u których nigdy nie
byłam w domu – ani oni u mnie – ale mamy wszyscy wrażenie, że znamy się całe życie. Spotykamy
się i pozdrawiamy tylko na ulicach. Możemy na siebie liczyć. Piotr Gawron – rzeźbiarz – profesor ASP
w Warszawie, poproszony przez nas o napisanie
w katalogu wystawy o swoich związkach z Saską Kępą,
napisał: „W 1956 r. ożeniłem się z dziewczyną z Saskiej
Kępy i to był mój największy sukces!”
not. Artur Mościcki

Mottem tegorocznego XIV Święta Saskiej Kępy
obrano tytuł piosenki Agnieszki Osieckiej Jak dobrze mieć sąsiada
Jak dobrze mieć sąsiada,
Jak dobrze mieć sąsiada,
On wiosną się uśmiechnie,
Jesienią zagada,
A zimą ci pomoże
Przy węglu i przy koksie
I sama nie wiesz, kiedy
Ułoży wam rok się
Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum.

Pożyczy ci zapałki,
Pół masła, kilo soli,
Wysłucha twoich zwierzeń,
Choć głowa go boli,
A zimą ci pomoże
Przy węglu i przy koksie
I sama nie wiesz, kiedy
Ułoży wam rok się

Jak dobrze mieć sąsiada,
Jak dobrze mieć sąsiada,
On wiosną się uśmiechnie,
Jesienią zagada,
Pomoże ci w rachunkach,
Pobawi się chmurami,
Choć tęskni za tą panią,
Co pachnie fiołkami

Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk,
Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tłum,
Do drzwi sąsiada zapukaj bum, bum.
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Dzięki uprzejmości Galerii Milano

Gil Kuno, instalacja w Galerii Milano

Najbliższy sąsiad? Sztuka!
Katarzyna Włodarska
Ilu mieszkańców Saskiej Kępy, tyle ulubionych tras spacerów – a to dedykowanych
architekturze, a to ogrodom lub miejscom związanym ze sławnymi postaciami. Są i tacy,
którzy wybierają trasę kawiarni i smakowitych lodów. Ja proponuję odwiedziny
w galeriach, które są wyjątkową wizytówką tej dzielnicy

N

a krańcu Paryskiej, w rozwidleniu ulic Bruk- Galeria Milano, ekspozycja biżuterii artystycznej
selskiej i Wersalskiej, zacumował PROM Kultury. To perła w koronie Saskiej Kępy, miejsce, w którym możemy spędzić cały dzień,
zaspokajając wszystkie zmysły: odwiedzając galerie sztuki,
kawiarnię, uczestnicząc w wykładzie, spektaklu, oglądając
film, pląsając w sali tanecznej i podziwiając niebo z tarasu na dachu. Mieszkańcy historię budynku mają w małym
palcu, ale przypomnijmy, że Saska Kępa cieszy się nim od
2011 r. Doceniony został przez kapitułę Nagrody im. Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy w kategorii „Nowa inwestycja” za „trafne wpisanie w kontekst miejsca nowej architektury oraz nawiązanie współczesną formą do modernizmu
Saskiej Kępy”, a także „funkcję integrującą mieszkańców
dzielnicy”. Tę rolę PROM-u potwierdza odbywająca się
w maju wystawa Henryka Chylińskiego, wybitnego grafika,
mieszkańca Saskiej Kępy, autora znanych logotypów, takich
nr 5/2019
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jak ORLEN, Teraz Polska, Polskie Radio,
Lotnisko Chopina oraz PROM. Równolegle, w sali na pierwszym piętrze, ma miejsce wystawa plakatów Rafała Olbińskiego.
Ta placówka jest bliska – także dosłownie
– redakcji naszego miesięcznika. Z okien
STOLICY ten przyczółek kultury mamy
na wyciągnięcie ręki.
Na drugim końcu osi Saskiej Kępy, wytyczonej przez ulice Paryską i Francuską, przy rondzie Waszyngtona, siedzibę
ma Galeria Sztuki Milano. Ta najstarsza
i działająca nieprzerwanie od chwili swego powstania warszawska galeria świętuje
właśnie 30 lat! Wystawą najnowszych prac
uczciło ten jubileusz ponad 60 znakomitych twórców. Prowadząca galerię Elżbieta
Kochanek van Dijk postawiła na klasyków
sztuki współczesnej oraz uznanych twórców średniego pokolenia, nie rezygnując
z promocji młodych i obiecujących artystów. Minione 30 lat to ponad 250 wystaw
połączonych z ciekawymi wydarzeniami. W Galerii Milano
zawsze znajdziemy ciekawą ofertę biżuterii autorskiej. To
wynik współpracy ze słynnym Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej – wiodącej imprezy Legnickiego
Festiwalu SREBRO, organizowanego od 1979 r. przez Galerię Sztuki w Legnicy. Od 23 maja gościć w galerii będzie
wystawa nagrodzonych, wyróżnionych i zasługujących na
szczególną uwagę projektów trzeciej edycji międzynarodowego konkursu na koncepcję ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE, organizowanego przez Wydawnictwo
Dwie Siostry. Wystawę Jasnowidzenie 2018/2019 będzie
można oglądać do 3 czerwca. Odwiedźmy Milano koniecznie, przekazując życzenia Jubilatce!

Galeria Van Golik, wystawa litografii Tadeusza Łapińskiego

Dwie przecznice dalej, przy ul. Berezyńskiej 27, znalazł
w 2007 r. swoje miejsce Janusz Golik z autorską Galerią
van Golik. Z wielkim upodobaniem pokazuje prace graficzne uznanych artystów. Obecna wystawa, przypominająca
twórczość Tadeusza Łapińskiego i jego dokonania w dziedzinie litografii barwnej, warta jest szczególnej uwagi. Nieco dalej, przy ul. Angorskiej 12, zajrzymy do BM Housing.
Już od ogrodowej furtki znajdziemy się pośród najlepszych
obiektów znanych marek designu holenderskiego. Cenione
są za umiejętne łączenie natury i prostoty z nowoczesnością
i minimalistyczną formą.
Zatrzymajmy się teraz przy ul. Londyńskiej 13, by odwiedzić galerię Pola Magnetyczne. Zamieszkała tu siedem lat temu, wraz
z Gunią Nowik i Patrickiem Komorowskim,
prowadzącymi ją w prywatnym mieszkaniu.
Do galerii wchodzi się przez kuchnię, zawsze
pełną domowych smakołyków. Rarytasem
sztuki jest trwająca ekspozycja najnowszych
rysunków Anny Jarnuszkiewicz.

Dzięki uprzejmości BM Housing

BM Housing

Najmłodszą galerią, działającą od września minionego roku, jest Nanazenit. Pod
adresem ul. Zwycięzców 15 swoje fascynacje sztuką na świetne wystawy przekuwa
jej twórczyni – Natalia Grewińska. Do 25
maja możemy poznawać twórczość trzech
młodych artystek: Edyty Kowalewskiej,
Moniki Mysiak i Weroniki Teplickiej na wystawie Rekonstrukcje. Są to trzy opowieści
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B. Górka / Dzięki uprzejmości Galerii Pole Magnetyczne

Galeria Pola Magnetyczne, wystawa Agaty Bogackiej Związek, 2019 r.

o bliskości i rodzinnych relacjach, a punktem wyjścia dla
opowiadanych historii jest tkanina. Indywidualne pokazy twórczości każdej z autorek zaplanowane są do końca
sierpnia.

Spacer zakończymy w Galerii Asymetria, założonej
i prowadzonej przez Rafała Lewandowskiego. Mieści się
ona w mieszkaniu – dawniej domu z pracownią rzeźbiarską Mieczysława Lubelskiego przy ul. Jakubowskiej 16.
Dom zbudowano wg projektu Czesława Przybylskiego
z 1928 r. W różnych okresach mieszkali w nim również:
Agnieszka Osiecka, Elżbieta i Emil Cieślarowie, Wiktor
Gutt i Barbara Turkiewicz-Gutt. Od 2011 r. miejsce znane jest jako Dom Funkcjonalny i od tego roku swoją siedzibę ma tu galeria. Asymetria jest pierwszą na polskim

Kolejne kroki skierujmy na ulicę Katowicką, do Galerii Le Guern. Miniemy – po stronie prawej – płaskorzeźbę Jerzego Jarnuszkiewicza Plon, a po lewej budynek,
w którym mieszkał Jacek Sempoliński – malarz, rysownik, pedagog, krytyk i eseista. Dom ten ozdobiony jest popiersiem artysty.
Galeria Le Guern mieści się w wil- Wystawa Pawła Matyszewskiego Rozkosze i krzywdy, jesień 2018 r.
li pod numerem 52, a właścicielka –
Agata Smoczyńska-Le Guern upodobała sobie to miejsce po ośmiu latach
działalności na ulicy Widok. Jej galeria jest ozdobą Saskiej Kępy od wakacji minionego roku. Prezentuje różnorodne dziedziny sztuki współczesnej
i współpracuje zarówno z uznanymi
twórcami, jak i młodymi, rozpoczynającymi swoją drogę artystyczną.
W maju trwa pokaz prac Tadeusza
Rolkego, nestora polskiej sztuki fotoreportażu i niekwestionowanego autorytetu tej dziedziny sztuki. Wystawa
Tam i z powrotem (18.05-15.06.2019)
przygotowana została przez Fujifilm
Polska.
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rynku sztuki galerią wystawiającą polską fotografię historyczną – ze szczególną estymą dla fotografii lat 50., 60.,
i 70. XX w. Nazwa galerii nawiązuje do słynnego cyklu
oraz tekstu Zbigniewa Dłubaka, w którym artysta wyrażał
swoje przekonanie, że „świat składa się z rzeczy różnych,
niepowtarzalnych, czyli asymetrycznych”. Cytat ten z powodzeniem możemy odnieść do Saskiej Kępy, bo przecież
i ona „składa się z rzeczy różnych, niepowtarzalnych, czyli
asymetrycznych”. I nikt temu nie zaprzeczy.

Archiwum Galerii Asymetria

Galeria Nanazenit

Galeria Asymetria
REKLAMA
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Zakochany
w mandolinie
Od dziecka obcował ze światem sztuki i ukończył elitarny Drummers Collective w Nowym
Jorku. Jest jazzowym perkusistą, multiinstrumentalistą i gwiazdą piosenki warszawskiej

Z Janem

Młynarskim rozmawiał Alex Kłoś, fotografował Maciej Kłoś

Scena. Czym była dla Ciebie, kiedy byłeś
dzieckiem?
Wychowałem się w środowisku, w którym scena była
miejscem magicznym, ale też dosyć codziennym –
miejscem pracy rodziców. Ganiałem po niej
i wchodziłem na nią. Najbardziej intrygowały mnie
chyba sceniczne instalacje, liny, światła, zakamarki.
Pamiętam też specyficzny zapach teatru.

moje urodziny dwadzieścia dolarów kanadyjskich. Mama
je odkładała. Około dziesiątych urodzin upomniałem
się o swoje i powiedziałem, że chcę kupić perkusję.
Pojechaliśmy do sklepu muzycznego na placu Konstytucji.
Miała czerwoną perłową okleinę i przyjechała żukiem.
Zupełnie nie wiedziałem, jak ją skręcić. W końcu się
udało i zacząłem grać. Niosło się tak, że wkrótce cała ulica
wiedziała, iż zostałem perkusistą.

Wyobrażałeś sobie, że kiedyś będziesz stał przed
mikrofonem i śpiewał?
Zupełnie nie.

Sięgnąłeś jeszcze po jakiś inny instrument?
Po gitarę. Postanowiłem, że będę grał wszystkie utwory
Sex Pistols i w czwartej klasie zacząłem się uczyć gry na
gitarze u pana Arka Sęka. Prowadził gitarową szkółkę
na Mokotowie.

A od czego zaczęła się Twoja artystyczna
przygoda?
Od mojej pierwszej wielkiej fascynacji, czyli perkusji.
Najstarsze wspomnienie związane z perkusją?
W 1985 r. moja siostra Paulina sprowadziła do piwnicy
w naszym domu na Mokotowie zespół punkrockowy.
Mieli skórzane kurtki, znaczki, wyglądali inaczej niż
przeciętni przechodnie mijani na ulicy. Przywieźli
perkusję małym fiatem. Pamiętam, jak ją wnosili do
piwnicy i ustawiali. Kiedy zaczęli grać, to właśnie ona
zainteresowała mnie najbardziej.
Dlaczego?
Nie wiem. Może przez mnogość różnych instrumentów
zestawionych ze sobą.
Kiedy usiadłeś po raz pierwszy za perkusją?
Mój nieżyjący już wujek z Kanady regularnie przysyłał na

Słuchałeś piosenek taty?
Piosenki taty to była jego praca. Jego muzyczny świat
był mi wtedy prawie obcy. Ale byłem świadkiem tego,
jak wiele z nich powstało, bo dom żył jego twórczością.
Ojciec pisał, a jak kończył, to wychodził i czytał.
Tobie też?
Jak się nawinąłem, to tak. Czytał wszystkim. Pamiętam,
jak przeczytał Polską miłość. Mama leżała w łóżku, a ja
gdzieś siedziałem. Ojciec zawsze kazał mówić mamie
szczerze, co myśli. A więc ona mówiła i potem przez trzy
dni była afera. Czasem po krytyce coś poprawiał.
Jaka atmosfera panowała w waszym domu?
W latach 80. rodzice prowadzili dom otwarty. Ojciec
pracował w domu, ludzie przychodzili na próby,
wszystko szło pełną parą.
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Kto się pojawiał?
Na przykład Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.
Ja biegałem po domu, a oni byli zajęci swoją robotą,
pili kawę, palili papierosy, siedzieli od godz. 13 do
22. Często pojawiały się Ewa Bem i Edyta Geppert.
Przychodzili aktorzy, pisarze, reżyserzy. Cała śmietanka
lat 80. Wiele razy widziałem Bułata Okudżawę. Byli
z tatą zaprzyjaźnieni, przesiadywali całymi dniami
i rozmawiali po rosyjsku. Ja dziś prowadzę podobny
żywot. Przychodzą znajomi, mamy próby, a moje dzieci
na to patrzą.
Oni robili wielką sztukę, a Ty grałeś w piwnicy
na perkusji.
Tylko wtedy, kiedy miałem na to ochotę i frajdę z tego.
Przez krótki czas brałem też lekcje gry na fortepianie.
Ale to było nieporozumienie, nauczycielka była okropna.
Kiedy zacząłeś grać w zespole?
W szóstej klasie założyliśmy z kolegami kapelę
o nazwie Stiff Neck. Na początku graliśmy punkrocka,
ale zaczęliśmy kombinować w miarę poznawania
nowych zespołów i absorbowania mód. Dostawaliśmy
nawet nagrody na przeglądach.
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Kiedy poczułeś, że chcesz się zająć graniem
na serio?
W ósmej klasie poszedłem na Jazz Jamboree i grał akurat
zespół saksofonistki Candy Dulfer. Patrzyłem na jej
perkusistę i myślałem, że kompletnie nie wiem, co on
robi, ale bardzo chciałem grać tak jak on.
I co zrobiłeś?
Poszedłem do taty i powiedziałem, że chcę się uczyć
grania. On zrobił rozeznanie i trafiłem do Darka
Drapały. To był świetny nauczyciel. Wyrobił mi nawyki,
które mam do dzisiaj, np. dociskanie do końca. Jak mam
ćwiczyć do godz. 17, to ćwiczę do pięć po.
Co czułeś, grając?
Jakiś rodzaj euforii. Nikt mnie nie musiał namawiać
do ćwiczeń. Dość szybko i bez większego wysiłku
osiągnąłem niezły poziom. Zatopiłem się w tym totalnie.
Grając, czułem się komfortowo i bezpiecznie. Nie było
komórek, nikt mi nie zawracał głowy, nikt ode mnie
niczego nie chciał.
Tata komentował Twoją pasję?
Czasem trochę pobłażliwie, że z tego jest dużo hałasu, ale
mało pieniędzy. Nie oceniam tego w żaden sposób. Myślę,
że on nie musiał być przy mnie wtedy obecny. Ja miałem
perkusję, a on robił swoje rzeczy. Był genialnym literatem.
A jak jesteś geniuszem, to świat nie ma prawa wymagać
tego, żebyś wiedział o wszystkim, co się dzieje dookoła.

Miałeś poczucie, że jest geniuszem?
Oczywiście. Każdy z nas to wiedział. Nie czytałem
tekstów ojca w wieku 12 lat, ale widziałem, co robi
i kim jest.
Jak się żyje na orbicie wielkiej osobowości
artystycznej?
Mówiąc szczerze, ciężko. Dzieciak chce być postrzegany
na poziomie swoich rówieśników. Dorośli zakładają,
że dziecko jest kimś wyjątkowym, bo jego tata taki jest.
Ja do dziś muszę się z tym mierzyć. Ale z drugiej strony
to po prostu była jego praca.
Chodziliście na koncerty taty?
Pierwszy duży koncert ojca, na którym byłem,
odbywał się z okazji 25-lecia jego pracy artystycznej.
Siedzieliśmy w pierwszym rzędzie. To był koncert w Sali
Kongresowej, który on poprowadził i wyreżyserował.
Wystąpiło bardzo wielu wykonawców, śpiewali piosenki
z jego tekstami. Ja niedługo będę miał taką samą
rocznicę.
Wróćmy do perkusji i lekcji z Darkiem Drapałą.
Darek puszczał mi muzykę i rozmawialiśmy o muzyce.
Słuchając taśm od niego, czułem, że chcę grać jak
najlepsi. Przez pierwsze dwa lata liceum siedziałem już
tylko w piwnicy. Nie chciało mi się grać z kolegami.
W trzeciej klasie spotkałem basistę Michała Grotta. Dziś
jest szeroko znanym muzykiem sesyjnym. Zaczęliśmy
ćwiczyć razem. Włączaliśmy metronom i graliśmy
godzinami jeden groove (podkład). Michał był uczniem
Wojtka Pilichowskiego.
Czyli jednego z najlepszych basistów w Polsce.
Dokładnie. Wojtek szukał perkusisty do swojego
zespołu. Sprawdził mnie i zacząłem grać. Ucząc się do
matury, codziennie miałem także próbę. A po maturze
wyniosłem się z piwnicy do salki w Radości. Codziennie
kursowałem pociągiem. Po jakimś czasie poszedłem
na Akademię Muzyczną do Katowic, na perkusję.
Nie skończyłem jednak tej szkoły.
A jak trafiłeś do świata piosenki warszawskiej?
Grzesiuka słuchałem od dziecka. W domu były
puszczane jego płyty i znałem te piosenki na pamięć.
Tata interesował się folklorem warszawskim?
I to jak! Wychował się w Śródmieściu, przy Lwowskiej.
W latach 50. spędził wiele czasu na bazarze Różyckiego.
Rozmawiał z ludźmi, słuchał tego, jak mówią. Dobrze
znał warszawską gwarę. Doceniał jej koloryt i urok. Pisał
piosenki dla Jaremy Stępowskiego. Grzesiuka uwielbiał.
Jego płyty i książki były w naszym domu na ważnym
miejscu.
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Byłeś z tatą na bazarze Różyckiego?
Raz, na pyzach. Był mróz. Kobieta siedziała na skrzyni,
w której miała termosy z pyzami.
Kiedy zacząłeś śpiewać piosenki warszawskie?
Przygrywając sobie na gitarze, robiłem minikoncerciki
dla kolegów już w szóstej klasie.
A jak pojawiła się w Twoim życiu bandżola?
Najpierw była mandolina, którą kupiłem na bazarze
na Kole. W 2009 r. założyłem skład Janek i Jego
Combo. Grałem na gitarze, bo nie umiałem jeszcze
grać na mandolinie. Musiałem coś trzymać w rękach
w trakcie śpiewania, bo nie widziałem siebie w roli
puszczającego oczko wodzireja. Bandżola to mandolina,
tyle że z pudłem od banjo. Bandżola jest dla piosenki
warszawskiej instrumentem najważniejszym. To
instrument Grzesiuka. Dlatego zacząłem intensywnie
ćwiczyć, ucząc się jego piosenek.
Samemu, ze słuchu?
Tak. Zakochałem się w tym instrumencie. Gdybym
miał jeszcze raz przeżyć życie z jakimś instrumentem,
to byłaby to mandolina.
Jak to się stało, że wyjechałeś do Nowego Jorku?
Po graniu z Wojtkiem Pilichowskim trafiłem na sześć
lat za perkusję w zespole Kayah. Grałem też z wieloma

różnymi artystami polskiej estrady. Było super, ale
poczułem, że chcę wiedzieć więcej i muszę pojechać tam,
gdzie się tego nauczę. Wyjechałem do Nowego Jorku,
żeby zacząć się uczyć w Drummers Collective. Przez dwa
lata grałem ze wspaniałymi nauczycielami, chodziłem na
świetne koncerty i oddychałem tamtym światem.
A potem wróciłeś.
I telefon nie dzwonił, a jeśli już, to z propozycją
chałtury. Miałem pomysł na płytę, ale nikt nie chciał
jej wydać. Chodziłem od drzwi do drzwi i obcowałem
z ego różnych ludzi. Mówili, że coś jest dobre albo złe.
Zmień to i tamto. A ja miałem w głowie Nowy Jork
i wiedziałem, że nic nie muszę zmieniać. Czekając na
pracę, czułem się bardzo źle. I dlatego musiałem ją sobie
zorganizować sam.
Od czego zaczęła się Twoja artystyczna
niepodległość?
Od zespołu Polonka, czyli Górczyński, Zabrodzki,
Młynarski. Gramy muzykę improwizowaną,
inspirowaną folklorem regionu radomskiego, czyli
oberkami i mazurkami. Co ciekawe, mazurek ma
bardzo dużo punktów wspólnych z rytmami z Afryki
Środkowo-Zachodniej. Bardzo ważnym momentem,
chyba najbardziej przełomowym, było zastąpienie Macia
Morettiego w zespole Baaba. Robię wiele różnych rzeczy,
z różnymi osobami. Elektronikę, tradycyjny jazz albo
nr 5/2019

41

jazz awangardowy na radzieckiej analogowej perkusji.
Ostatnim tworem jest Jazz Band Młynarski-Masecki.
Gramy przedwojenny polski – głównie warszawski –
jazz. Niedawno graliśmy w Los Angeles, za tydzień
gramy w Izraelu. A jutro gram z Małgorzatą Pękalą
w duecie, który nazwaliśmy Alexis.
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Ważnym rozdziałem Twojej artystycznej historii jest
płyta Młynarski plays Młynarski.
To był rodzaj rozliczenia się z przeszłością. Na początku
poinformowałem ojca, że robię taką płytę. Powiedział:
rób i pokaż, jak będziesz coś miał. Jak już materiał
zmiksowałem, to zaprosiłem go do domu. Był rok 2009.
Przesłuchał wszystko dwa razy. Nie chciał słuchać
pojedynczych utworów, bo zawsze lubił usłyszeć całość.
Widziałem wyraźnie, że kilka przeróbek i aranży mu
się nie podoba, ale nie zrobił z tego żadnego problemu.
Pogadaliśmy bardzo miło. Ten moment znów nas do
siebie zbliżył.
Tata był surowym krytykiem?
Słynął ze zgryźliwych uwag. Potrafił blokować całe
projekty. Jeżeli jego piosenkę chciała zaśpiewać osoba,
której nie szanował, to potrafił zadzwonić z aferą do
reżysera koncertu. Mówił ostro i rzucał słuchawką.
Był bardzo emocjonalny. A tamtym razem usłyszałem:
czy to w tym momencie musi być tak zrobione?
Odpowiedziałem: musi. A on na to: dobra. Dziś gramy
ten materiał na koncercie średnio raz w miesiącu.
To jest już zespół, w którym każdy opowiada
subiektywną historię spotkania z twórczością Wojciecha
Młynarskiego.
Zaśpiewałeś na tej płycie tylko w jednej piosence.
Nie postrzegałem wtedy siebie jako osoby śpiewającej
publicznie.

Tymczasem Warszawskie Combo
Taneczne, w którym grasz na bandżoli
i śpiewasz, wydało już trzy płyty.
Zacząłem śpiewać publicznie za namową
kolegów. Powiedzieli, że bardzo ich bierze to,
jak śpiewam piosenki warszawskie, bo jestem
w tym szczery i prawdziwy. Przerobiłem to
sobie w głowie i zaczęliśmy powolutku, od
koncercików w klubie Regeneracja. Śpiewam
przede wszystkim dlatego, że kocham stare
piosenki. Ludzie zarzucają mi, że nie śpiewam
swoich tekstów. Może ich nie umiem pisać?
A może dlatego, że wolę śpiewać stare. Ktoś
to przecież musi robić. Ta miłość, dzięki
Bogu, przerodziła się w coś, z czego mogę się
utrzymywać. Jeżeli na koncert przyjdą tylko
dwie osoby i nie będę już mógł nakarmić
z takiego śpiewania swoich dzieci, to pomyślę
o czymś innym. A Rum Helkę i tak będę śpiewać.
Przejąłeś po poprzednikach berło Stanisława
Grzesiuka.
Gram tylko czasem na jego bandżoli. Przekonałem
wnuczkę Stanisława Grzesiuka, Izę Laszuk, do tego,
by pozwoliła mi się zająć tym instrumentem. To był
ostatni moment, bo się rozpadał. Dziś, po renowacji,
znów gra tak pięknie jak kiedyś. Jestem kontynuatorem
stylu Grzesiuka, bo on stworzył pewien archetyp,
określił wzorzec i ja się tego trzymam. Ale na tym
koniec. Gramy te piosenki po swojemu.
Z takim skutkiem, że dostaliście Fryderyka
w kategorii Album Roku Folk / Muzyka Świata.
Za płytę Sto lat panie Staśku nagraną na stulecie
urodzin Barda z Czerniakowa. To bardzo budujące.
Czy macie fanów poza Warszawą?
Oczywiście. Jeździmy z koncertami po Polsce i widać,
że ludzie słuchają naszych płyt. Co bardzo mnie cieszy,
bo chcę pokazywać światu Warszawę.
Jaką?
Przyjazną, dumną, otwartą i kosmopolityczną.
Jaki klimat ma Warszawa?
Jest bardzo romantyczna i pełna sprzeczności. Warszawa
to mieszanka szarości, dramatu, beznadziei i załamki –
z euforią, miłością, optymizmem i przywiązaniem.
Czy mógłbyś żyć poza Warszawą?
Tak. Gdzieś, gdzie jest ciepło. Mógłbym mieszkać
w innym miejscu, ale na pewno nie mógłbym żyć
zupełnie bez Warszawy.
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Polak, Węgier...

W

ystawa Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich stanowi opowieść o blisko
tysiącletnich relacjach polsko-węgierskich. Przedmioty,
które eksponowane są na wystawie, pochodzą z węgierskich instytucji, m.in. z Węgierskiego Muzeum Narodowego, Węgierskiego Archiwum Narodowego oraz z Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości przy Ministerstwie
Obrony w Budapeszcie. Poza wartością historyczną i artystyczną kryją w sobie duży ładunek emocjonalny, łączą się z postaciami ikonicznymi dla
obu narodów. Zobaczyć możemy pamiątki związane z królem Stefanem Batorym, Siedmiogrodzianinem, twórcą militarnej potęgi Rzeczypospolitej Obojga Narodów, oraz
z generałem Józefem Bemem, jednym z największych bohaterów narodowych Węgier.
Wśród eksponatów znajduje się m.in. jedna z najbardziej unikatowych i najcenniejszych
monet na świecie – 100 dukatów w złocie Zygmunta III Wazy z Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Z zbiorów tej instytucji pochodzi również miecz ceremonialny, dar
papieża Juliusza II dla króla Władysława II Jagiellończyka, jeden z najwspanialszych
okazów rzemiosła zbrojeniowego z okresu renesansu. Węgierskie Muzeum Narodowe
udostępniło także wiele sztuk broni z XVI i XVII w., w tym karabelę króla Jana III Sobieskiego. Wystawa przypomina też relacje i wzajemną pomoc w XX w, podczas drugiej
wojny światowej i w 1956 r. podczas powstania węgierskiego. Wystawie towarzyszą wykłady, spotkania dyskusyjne oraz warsztaty.
Łazienki Królewskie, Podchorążówka, do 6 sierpnia
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Życie zaklęte w rzeczach

M

arco Angelini to artysta z zacięciem naukowca i socjologa, malarz i rzeźbiarz, eksplorujący metropolie z zapałem badacza kultury, głębiej – cywilizacji. Jak archeolog zbiera ślady tej cywilizacji: taśmy magnetofonowe, płyty CD, baterie, wtyczki, kabelki itp. W jego instalacjach te odrzuty, prawie śmieci, nabierają nowego znaczenia.
Pod błyszczącą skorupą farby wyglądają niczym skamieliny XXI w., które unaoczniają
nam: tacy jesteśmy, tak żyjemy, tym się otaczamy. Stają się fetyszami każdego miłośnika
fantazyjnego tuningu i recyclingu, ale przede wszystkim są zapisem pamięci o człowieku, o życiu zaklętym w rzeczach. Można więc potraktować te prace jako komentarz do
wszechobecnego konsumpcjonizmu, do gór śmieci, pod którymi znika ziemia, do zmian
relacji międzyludzkich, które kreują czy zaburzają nowe technologie. Te problemy wciąż
powracają w pracach Angeliniego, dla którego sztuka to nieustanny proces trawienia
świata. A świat jest w nieustannym procesie zmian. W swoich pracach latami szukał
klucza do rozwiązania zagadki istnienia, dlatego z uporem sięgał do nauki, do wyższej
matematyki, do zapisu genetycznego. Sztuka Marca Angeliniego wypływa z obserwacji i przeżycia. Jest osobista i uniwersalna jednocześnie. To komentarz autora, któremu
przyszło funkcjonować w – jak to określa Zygmunt Bauman – „społeczeństwie «płynnej nowoczesności»”.
Marco Angelini od wielu lat żyje we Włoszech i w Polsce. Bada konteksty kulturowe obu krajów. Formalnie, estetycznie te prace osadzone są we włoskiej tradycji.
Nawet w kolażach złożonych z odpadów pobrzmiewają echa dzieł Lucia Fontany czy
Giorgia Morandiego. Ale trafiają się w nich i polskie akcenty – nawiązania do naszej
martyrologii i folkloru, do artystów, jak Jan Tarasin czy Jerzy Ryszard Zieliński. Sztukę Angeliniego najtrafniej zresztą pointuje wypowiedź Zielińskiego: „Chcę mówić,
co o tym świecie myślę. Bo przecież żyję, więc muszę to robić”. Małgorzata Czyńska
Galeria Apteka Sztuki, do 24 maja
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W sobotę 25 maja 2019 r. od godz.
14 do 22 w parku Wiecha przed
teatrem Rampa odbędzie się już
IV edycja Turnieju Targówek Satyryczny Wiechowisko. Uczestnicy
turnieju, warszawscy artyści Śmichu-Chichu, będą walczyć o Laur
Wiecha w dwóch konkurencjach:
humorystycznej prezentacji estradowej w dowolnej formie (wiersz, piosenka, stand-up, skecz) oraz w konkurencji freestyle w kategorii open
(pojedynki rapowej improwizacji
wierszem na zadany przez publiczność temat). Jurorami będą: reżyser
telewizyjnych widowisk satyrycznych Krzysztof Jaślar, dyrektor artystyczny teatru Rampa Cezary Domagała i artysta polskiego kabaretu
Mirosław Gancarz. Ligę Freestylową poprowadzi Artur Lewandowski. Nagroda Publiczności będzie
mierzona w decybelach aplauzu!
Podczas spacerów po Starym
Mieście warto zajrzeć do Biblioteki
Publicznej przy ul. Świętojańskiej
5 na wystawę tkanin Beaty Joanny
Przedpełskiej pt. Wyplatane opowieści. Jest to kolejna wystawa artystki w tym miejscu – poprzednio
prezentowane były jej exlibrisy.

Do końca maja

W Galerii Stalowa na Pradze
przy ul. Stalowej 26 można obejrzeć wystawę fotografii i malarstwa
pt. Lustra. Autorami są: Czesław
Czapliński, który swoim aparatem fotograficznym sportretował
setki wybitnych postaci przełomu
XX i XXI w., oraz malarz Piotr
Jakubczak, którego do malowania portretów zainspirowały zdjęcia wybitnego fotografika. Na wystawie w podwójnych porterach
fotograficzno-malarskich zaprezentowanych jest ok. 30 postaci,
przede wszystkim ze świata polskiej kultury.
Do 8 czerwca

W Teatrze Narodowym na scenie
Przy Wierzbowej – Hedda Gabler
Henryka Ibsena. Utwór o niezgodzie na świat pełen konwenansów
i kompromisów, pogoni za wolnością i skomplikowanych międzyludzkich relacji wyreżyserował Kuba Kowalski.

Wartość
sztuki

O

d 5 kwietnia do 30
czerwca w Muzeum
Narodowym trwa wystawa
Sztuka to wartość. Z kolekcji
PKO Banku Polskiego, która jest owocem wieloletniej
współpracy Muzeum z PKO
BP, partnerem i mecenasem
wielu muzealnych przedsięŁukasz Korolkiewicz Pod wzgórzem
wzięć. W 1998 r., na prośbę PKO BP, Anda Rottenberg wybrała ponad 70 dzieł
300 wybitnych polskich artystów trzech pokoleń do wystroju Centrum Finansowego przy ulicy Puławskiej. Zbiór dzieli się na trzy części: pierwsza skupia w centrum ekspozycji artystów nestorów (Stefan Gierowski, Jacek Sempoliński, Jan Tarasin, Zbigniew Makowski), niejednokrotnie profesorów akademickich, którzy
kształtowali następne pokolenia, druga – artystów, których dyplomy przypadały
na lata 70. (m.in. Tomasz Ciecierski, Krzysztof Bednarski, Edward Dwurnik, Łukasz Korolkiewicz, Zofia Kulik, Teresa Murak), zaś trzecia – tych, którzy kończyli
studia w trakcie lub tuż po stanie wojennym (m.in. Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Tomasz Tatarczyk, Mariusz Kruk).

Lot w otchłań

O

d 13 kwietnia do 9 czerwca w Zachęcie,
w Miejscu Projektów, możemy oglądać Gaëlle
Choisne Temple of Love: lot w otchłań. Jest to kolejna odsłona projektu Temple of Love francuskiej
artystki, inspirowanego Fragmentami dyskursu miłosnego Rolanda Barthes’a. Tym razem prezentowane są rzeźby z poprzedniej prezentacji artystki
w Bétonsalon – Centre d’art et de recherche w Paryżu w 2018 r. oraz instalacje i eksperymentalny film
powstały specjalnie na warszawską wystawę, inspirowany niedawną podróżą artystki na Haiti, skąd
wywodzi się jej rodzina. Artystka porusza tematy
eksploatacji środowiska naturalnego, kolonializmu,
które zostawiają swoje ślady w otoczeniu.

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:

• 20 maja 2019, Katarzyna Žák-Caplot, Biblioteka Muzeum Warszawy. Wyjątkowe
centrum informacji varsavianistycznej
• 27 maja 2019, Piotr Wierzbicki, Historia warszawskiego browarnictwa
Wykład połączony z promocją książki Podchmielona historia Warszawy
• 3 czerwca 2019, Antoni Wiesztort, Chore domy, chora polityka mieszkaniowa. O ubóstwie energetycznym w stolicy i walce Warszawskiego Stowarzyszenia
Lokatorów
• 10 czerwca 2019, Zbigniew Muszyński o Karolu Beyerze
Wykłady odbywają się pod patronatem miesięcznika STOLICA i Związku Stowarzyszeń
Praskich
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rzed nami kolejna, już 29. edycja Festiwalu Mozartowskiego. Wielka gala otwarcia w Teatrze Polskim, zaplanowana na 9 czerwca (godz. 19) odbędzie się w formie koncertu. Podczas jednego wieczoru zaprezentowane będą aż cztery opery – ale
w formie wyboru najciekawszych i najbardziej znanych arii, ansambli i chórów z poszczególnych dzieł scenicznych. Muzyczny świat Don Giovanniego, Wesela Figara,
Uprowadzenia z Seraju, Idomeneusza i Czarodziejskiego fletu przedstawiony będzie
z udziałem wybitnych solistów, zespołu wokalnego Warszawskiej Opery Kameralnej oraz orkiestry Musicae Antiquae Collegium Varsoviense.

„Polska”

M

agazyn „Polska” przeznaczony był przede wszystkim dla zagranicznego odbiorcy, choć funkcjonował w ograniczonym zakresie również w polskiej wersji językowej. Jego celem było pokazywanie Polski poza
granicami kraju z wykorzystaniem konkretnej strategii
opartej na atrakcyjnym projekcie graficznym i fotografii
rozumianej jako pełnoprawna forma wyrazu.
Wystawa Polska na eksport w Zachęcie, trwająca od
30 marca do 23 czerwca, obejmuje okres od wydania
pierwszego numeru czasopisma (1954) – w czasie odwilży, w momencie kształtowania się powojennego polskiego reportażu – do początku tzw. dekady gierkowskiej. Możemy podziwiać ponad 300 fotografii współpracujących z miesięcznikiem niemal wszystkich najważniejszych twórców głównego nurtu powojennej
kultury polskiej, m.in: Piotra Barącza, Marka Holzmana, Ireny Jarosińskiej, Jana
Jastrzębskiego, Tadeusza Rolkego czy Zofii Rydet.
Muzeum Niepodległości
Pełny program wydarzeń przygotowanych przez Muzeum, w tym spotkań
w ramach Akademii Seniora Muzeum Niepodległości – na
http://muzeum-niepodleglosci.pl/
• 23 maja o godz. 11 – Biblioteka Filmów Historycznych i Wojskowych:
Batory pod Pskowem – film z kolekcji ożywionych obrazów
• 30 maja o godz. 12 – Salon Dobrej Książki. Prezentacja publikacji:
bł. Honorata Koźmińskiego, Czego dziś potrzeba Polsce i Europie.
Patriotyzm i cywilizacja chrześcijańska
• 31 maja o godz. 12 – otwarcie wystawy W samo południe – historia
wokół jednego plakatu autorstwa Tomasza Sarneckiego. Prezentacja
osiągnięć autora: Monika Sarnecka
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W TR Warszawa odbyła się premiera najsłynniejszego dramatu
Georga Büchnera Woyzeck w reżyserii Grzegorza Jaremki. Fabuła
utworu osnuta jest wokół historii młodego żołnierza poniżanego
i krzywdzonego, prostego człowieka zagubionego w nieprzyjaznym
świecie. Spektakl realizowany
jest w ramach programu Debiut
TR, wspierającego rozwój najciekawszych reżyserów młodego
pokolenia.
Na 24 maja Teatr Polski zapowiada premierę Borysa Godunowa,
pasjonującej opowieści o mechanizmach sięgania po władzę. Dramat
Aleksandra Puszkina w przekładzie Seweryna Pollaka obejrzymy
w inscenizacji jednego z gigantów
europejskiego teatru ostatniego
półwiecza, niemieckiego reżysera Petera Steina. W roli tytułowej
wystąpi Andrzej Seweryn.
Teatr Polonia zaprasza na monodram Almodovaria w reż. Anny Wieczur-Bluszcz. To spektakl
o miłości, smutku i tęsknocie wywiedziony z filmowego świata Pedra Almodóvara, wzbogacony
o piosenki z tekstami Anny Burzyńskiej. Na scenie zobaczymy
Annę Srokę-Hryń.
W Zamku Królewskim w Warszawie, w Sali Wielkiej, na 25 maja
Polska Opera Królewska zapowiada kolejny koncert z cyklu Muzyka dawna na Zamku Królewskim.
Muzycy zespołu Capella Regia
Polona oraz Chór Kameralny przy
Polskiej Operze Królewskiej wykonają utwory, które rozbrzmiewały na XVII-wiecznych dworach
polskich Wazów. Spośród szeregu
dzieł pochodzących z tamtej epoki do programu wybrane zostały
kompozycje Adama Jarzębskiego,
Marcina Mielczewskiego oraz Bartłomieja Pękiela.
Przez cały letni sezon w każdą niedzielę o godz. 12 i 16 przy pomniku Chopina w Łazienkach Królewskich można słuchać koncertów
fortepianowych. Pierwszy z nich
odbędzie się już 3 czerwca.

Rozmaitości kulturalne

Pięć oper w jeden wieczór
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Po premierze w Teatrze Powszechnym
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Już od maja w Multimedialnym
Parku Fontann w każdy piątek i sobotę można oglądać spektakl pod
tytułem Wars i Sawa, czyli historię
rybaka o imieniu Wars, który zakochał się w syrenie. Inspiracją dla
pokazów multimedialnych na Podzamczu od kilku lat są warszawskie
legendy i opowieści. Multimedialny Park Fontann znajduje się na
Podzamczu na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie,
Sanguszki i Rybaki na Nowym
Mieście.
29 maja i 26 czerwca Łazienki
Królewskie zapraszają na wykłady
o związkach Józefa Piłsudskiego
(prof. Włodzimierz Suleja) oraz
prezydenta Ignacego Mościckiego
(prof. Andrzej Chojnowski) z rezydencją króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Po odzyskaniu
niepodległości zaliczona została do
Gmachów Reprezentacyjnych Rzeczypospolitej. W latach 1918-1939
Łazienki Królewskie były rezydencją naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, a następnie, po wejściu
w życie konstytucji marcowej, prezydentów II RP Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego.
Jak zawsze na powitanie lata 23
czerwca na Podzamczu przy Parku
Fontann odbędzie się w godzinach
12-18 Piknik Świętojański, który
poprzedza wieczorne Wianki nad
Wisłą. Piknik swoimi atrakcjami
nawiązuje do tradycji nocy Kupały. Sobótkowe obrzędy, plecenie
wianków, rejsy po Wiśle, jarmark
rzemiosł dawnych, konkursy –
to tylko część atrakcji, jakie będą
przygotowane.
Tadeusz Rolke. Fotografie warszawskie to wystawa w Domu
Spotkań z Historią, na której do
9 czerwca pokazywane są zdjęcia
jednego z najwybitniejszych polskich fotografów, współtwórcy powojennego fotoreportażu w Polsce
i warszawiaka, który od kilkudziesięciu lat nie rozstaje się z aparatem. To pierwsza tak duża, bo licząca ponad 150 zdjęć, prezentacja
prac tego artysty.

Od defekacji
do masturbacji i kopulacji,

czyli inscenizacja Mein Kampf
Eugeniusz Cezary Król

Początek spektaklu. Na proscenium pojawiają się chłopak
i dziewczyna. Sympatycznie się uśmiechają. Chłopak nagle
odwraca się tyłem, opuszcza spodnie, ściąga majtki i zaczyna
recytować wstęp do Mein Kampf, wydając przy tym odgłosy
sugerujące proces defekacji. Za chwilę dziewczyna idzie
w jego ślady

K

ońcowa faza spektaklu. Grupa aktorów ubrana w gargantuiczne stroje z karykaturalną ekspozycją drugorzędowych cech płciowych, damskich i męskich,
uprawia na niby przez kilkadziesiąt minut w różnych miejscach sceny a to stosunek
płciowy, a to samogwałt, podczas gdy koryfeuszka grupy odczytuje tekst z wielkiej
księgi przytroczonej łańcuchem do jej nogi.
Między początkiem a końcem przedstawienia, a więc przez ponad dwie i pół
godziny, odbywa się rozpisana na głosy deklamacja fragmentów Mein Kampf.
Fragmenty dotyczą różnych kwestii, poczynając od refleksji Hitlera na temat rodzinnego domu przez uwagi dotyczące ciężkiej sytuacji społeczno-ekonomicznej
i nagannego poziomu życia politycznego w powojennych Niemczech, a kończąc
na wyrazach podziwu dla organizacyjnej i indoktrynacyjnej sprawności Kościoła
katolickiego, na pochwale czystości rasowej i potępieniu tych wszystkich, którzy,
dopuszczając się Rassenschande, działali i nadal działają wbrew fundamentalnym
interesom narodu niemieckiego i, co za tym idzie, przeciw programowi partii narodowosocjalistycznej, dążącej do odtworzenia wielkości Niemiec.
Sporo cytatów dotyczy samej NSDAP, jej organizacji i propagandy. W tej dziedzinie autor wynurzeń okazuje się nie byle jakim ekspertem; podczas kilkumiesięcznego pobytu w twierdzy Landsberg nad rzeką Lech w Bawarii, gdzie znalazł się
w efekcie nieudanego puczu w Monachium w listopadzie 1923 r., starannie przestudiował broszury dotyczące metod i technik oddziaływania masowego, a potem,
jak wiadomo, skutecznie je zastosował.
Niezmiernie istotnym z punktu widzenia odbioru tego, co dzieje się na scenie,
pozostaje fakt, że fragmenty wykorzystane w przestawieniu zostały poddane daleko idącej obróbce redakcyjnej. W tym miejscu celowe wydaje się pytanie o autora
tłumaczenia, jego nazwisko nie znalazło się w programie inscenizacji.
Każdy czytelnik, który choć trochę zapoznał się z oryginałem Mein Kampf,
zapewne zauważył, że Hitlerowska proza jest w znacznej większości mętnym, napuszonym bełkotem. Tymczasem, słuchając tekstu scenicznego, można doznać
złudzenia, że Hitler był wytrawnym stylistą, a jego wywody, jakkolwiek dyskusyjne, a może nawet prowokacyjne, zasługują na uwagę i poważne potraktowanie.
Więcej nawet, sporo myśli przyszłego wodza III Rzeszy brzmi rozsądnie i dziwnie
aktualnie; w takim przekonaniu może utwierdzić np. scenograficzny wystrój jednej ze scen przedstawienia, kiedy to wynurzeniom o niedomogach niemieckiego
parlamentaryzmu towarzyszy pochód dużych kartonowych rysunków z wizerunkami czołowych, zagranicznych i polskich, przedstawicieli współczesnego życia
politycznego.
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M. Hueckel

Scena z drugiego aktu
przedstawienia Mein Kampf

Z drugiej strony w przedstawieniu zabrakło tych fragmentów Mein Kampf, które są najbardziej miarodajne,
a przy tym budzą największą odrazę i potępienie. Chodzi przede wszystkim o wątek antyżydowski, który jest
wprawdzie obecny w spektaklu, ale bardzo jednak daleko temu wątkowi do rozmiarów, w jakich występuje on
w oryginale. Trzeba pamiętać, że Mein Kampf jest książką
absolutnie przesiąkniętą antysemityzmem, jej autor uczynił z Żyda przyczynę wszelkiego zła na tym świecie, ustawił go na pozycji śmiertelnego, odwiecznego wroga. To nie
jest przeciwnik, z którym można i należy negocjować – to
pod każdym względem odrażający, zdemonizowany „obcy”, którego trzeba po prostu wyeliminować. Za kilkanaście lat słowa te staną się ludobójstwem…
Tymczasem w spektaklu rolę „obcego” gra czarnoskóry,
skądinąd sympatyczny aktor, który dzielnie przedziera się
przez zawiłości języka polskiego. Dlaczego jednak zabrakło postaci Żyda, która w tekście Mein Kampf jest kluczowa? Aby być w zgodzie z prawdą, należy zauważyć jego
obecność: pojawia się passus o źródłach nienawiści Hitlera do Żydów, jest też projekcja krótkiego fragmentu filmu
Der ewige Jude (Wieczny Żyd), antysemickiego standardu
propagandy narodowosocjalistycznej z listopada 1940 r.;
za niespełna dwa lata III Rzesza przystąpi do realizacji
programu Endlösung, czyli „całkowitego rozwiązania”
kwestii żydowskiej. Tyle tylko, że fragment Der ewige Jude towarzyszy na scenie cytatowi z Mein Kampf o ciężkiej
doli niemieckich robotników.
Drugi najpoważniejszy deficyt to całkowita nieobecność w spektaklu polityki zagranicznej w kształcie, w jakim ją rozumiał i opisał w swojej książce Hitler. A przecież to także kluczowa sprawa: rozważania o „śmiertelnym
wrogu” francuskim, projekcie sojuszu niemiecko-brytyjsko-włoskiego, a przede wszystkim o poszukiwaniu Lebensraum – „przestrzeni życiowej” na Wschodzie. To oczywiste, że spektakl teatralny nie może pomieścić wszystkich

ważnych wątków, ale dlaczego tak się stało, że zabrakło,
choćby w skrótowej postaci, tych dwóch najważniejszych?
Dlaczego elukubracje Hitlera są udekorowane quasi-pornograficznymi obscenami? Można zrozumieć zabiegi autorów przedstawienia o możliwie efektowny design, ale po
co ubierać młodych aktorów, sprawnie i z niejakim przejęciem podających swoje kwestie, w budzące niesmak stroje,
nakłaniać ich do imitowania nieestetycznych i żenujących
oraz – co może najważniejsze – nieuzasadnionych czynności? To wprawdzie wszystko doprowadza w końcu do owacji na stojąco najwidoczniej zachwyconych widzów, jednak
powstaje kluczowe pytanie: czym się zachwycili? Czy grą
aktorów, wartkością akcji, turpistyczną urodą kostiumów?
Czy może wymową spektaklu?
To ostatnie pytanie wcale nie jest żartem: zagadnięty po
zakończeniu aplauzu przez piszącego te słowa widz w wieku poźnolicealnym, wyraźnie rozgorączkowany, odpowiedział: „proszę pana, ten facet miał naprawdę wiele racji!”.
Czy o taką recepcję spektaklu chodziło jego twórcom?
Mein Kampf, reżyseria: Jakub Skrzywanek, dramaturgia: Grzegorz Niziołek, scenografia i kostiumy:
Agata Skwarczyńska, muzyka: Karol Nepelski, ruch: Agnieszka Kryst, wideo: Magda Mosiewicz.
Obsada: Mamadou Góo Ba, Klara Bielawka, Aleksandra Bożek,
Arkadiusz Brykalski, Natalia Łągiewczyk, Oskar Stoczyński.
Premiera: 23 marca w Teatrze Powszechnym w Warszawie

Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król – profesor nauk humanistycznych,
historyk, politolog i tłumacz niemieckiej literatury historycznej,
autor książek m.in.: Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu
w Niemczech 1919-1945, za którą otrzymał nagrodę Klio (Warszawa
1999) i Nagrodę im. Jana Długosza (Kraków 2000), Polska i Polacy
w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945
nagrodzoną Klio (Warszawa 2006) i Nagrodą im. Joachima Lelewela
(Warszawa 2008). Jest tłumaczem i edytorem polskiego wyboru
Dzienników Josepha Goebbelsa (wyd. 2013-2014).
Przetłumaczył na język polski oraz przygotowuje
krytyczną edycję Mein Kampf Adolfa Hitlera
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Teatr po Klątwie
Tomasz Miłkowski

Tego należało się spodziewać. Polski teatr po Klątwie musiał się zmienić. Nie można
udawać, że nic się nie stało. Dotychczasowe flirty teatru z polityką nabrały intensywności.
Przelotny romans zastąpił poważny związek. Relacja teatru z polityką to wprawdzie nic
nowego, bo sięga długą tradycją do starożytności. Dowiódł tego wnikliwie Zygmunt Hübner
w swojej książce Polityka i teatr (1989). To właśnie w niej znaleźć można powtórzoną za
Herodotem informację, że Frynichos, autor tragedii Zdobycie Miletu (493 r. p.n.e.), został
ukarany grzywną za jej wystawienie – zapewne dlatego, że opisał klęskę Aten w wojnie
z Persami. Tak to się zaczęło
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świecają programowi Teatru Powszechnego w Warszawie.
Hübner był wieloletnim sternikiem Powszechnego. Dzisiejsi kierownicy tej sceny, Paweł Łysak i Paweł Sztabrowski, nawiązują do tej wizji teatru i to właśnie w Powszechnym odbyła się premiera Klątwy Olivera Frljicia, po której
wybuchła burza.
Wściekle buntowniczy spektakl, który z bezwzględnością ukazał „naszych okupantów”, wzbudził trwogę w ich
szeregach. Tych, którzy zapomnieli, kim są „nasi okupanci”, odsyłam do przedwojennych książek Tadeusza Żeleńskiego-Boya – toczył w nich boje o wolność kobiet i demaskował polski ciemnogród. W spektaklu w warszawskim
Teatrze Powszechnym powiedziano nareszcie to, co powiedziane być musiało: Kościół katolicki, urzędnicy
Zdjęcia: M. Hueckel
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wa i pół tysiąca lat później w sztuce Paula Barza
Kolacja na cztery ręce (1985) pojawił się – jak
przypomina Hübner – taki bon mot: „Władza potrzebuje sztuki. Sztuka potrzebuje władzy”. Tak czy owak, są skazani na siebie. Choć więc teatr
po klątwie (tak go będę nazywał, od małych liter) to niby
nic nowego, a jednak otwarty został nowy rozdział w tych
stosunkach, który nie tyle odnawia dawny model uprawiania polityki w teatrze (z czasów PRL), przede wszystkim za
pośrednictwem aluzji, ile tworzy nowy język, stosując inne
niż w przeszłości środki, zastępując aluzję aktem bezpośredniej interwencji.
Nie przypadkiem przywołałem na świadka Zygmunta
Hübnera. To jego słowa: „Teatr, który się wtrąca” przy-

Scena ze spektaklu
Klątwa w Teatrze
Powszechnym
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pana Boga, wzięli polską politykę w kleszcze, zawładnęli
ogromnymi obszarami formowania świadomości. Stosują
duchową i prawną przemoc, aby zmusić wszystkich niepokornych do postępowania w sposób, który uznają za jedynie słuszny. I teatr to pokazał, sięgając po jaskrawe środki
wyrazu.
Użycie drastycznych środków wywołało gwałtowne reakcje. Wykluczyło to szansę dyskusji, którą spektakl mógł
wywołać, choć prawdopodobnie to nie dyskusja była celem Frljicia, a raczej prowokacja. Strategię prowokacji stosował wcześniej, m.in. kiedy w rocznicę rozprawy z Serbami, czczonej uroczyście w Chorwacji, pokrył fasadę Teatru
Narodowego znakami ustaszów. Dystansował się w ten
sposób od narodowych egzekwii i odsłaniał faszystowskie koneksje tych obchodów. Wywołało to liczne protesty i ataki prawicowych polityków i dziennikarzy.
Klątwa nie pojawiła się u nas na ugorze. Ten spektakl
w sposób naturalny wyrastał z podłoża dobrze przygotowanego przez polski teatr, coraz gwałtowniej nawiązujący do bezdroży polityki, coraz natarczywej dopominający
się o prawo wypowiedzi wprost. Takie były liczne (i od
dawna wystawiane) spektakle, m.in.: Antygona Andrzeja
Wajdy (Stary Teatr, 1984), w której reżyser ucharakteryzował Kreona na generała Jaruzelskiego, a tytułowej bohaterce kazał grać uciemiężoną „Solidarność”; Niewierni
Piotra Rowickiego w reżyserii Piotra Ratajczaka, historia
siedmiu apostazji, czyli wystąpień z panującego Kościoła
katolickiego (Teatr Łaźnia Nowa, 2012); Noc żywych Żydów Igora Ostachowicza w reżyserii Marka Kality i Aleksandry Popławskiej (Teatr Dramatyczny, 2012), przestroga
przed brunatnym niebezpieczeństwem – przywódca narodowców, nowy Hitler („zawsze się jakiś znajdzie”) wzywał tu do walki z krypto-Żydami, gejami i wszelkiej maści lewicową hołotą, a na scenie pojawiała się połyskująca
srebrem swastyka; Biała siła, czarna pamięć wg Marcina
Kąckiego w reżyserii Piotra Ratajczaka (Teatr Dramatycz-

ny im. Aleksandra Węgierki w Białystoku, 2016), z długą listą niepokojących przejawów separatyzmu, a nawet
wrogości wobec świata zewnętrznego; Miarka za miarkę
Oskarasa Koršunovasa w Teatrze Dramatycznym – gdzie
zabudowa sceny, wielkie drewniane ławy sejmowe z miejscami prezydialnymi i mównicą, sekretne przejścia, liczne schody i drzwi, rzeźby i ozdobne barierki tworzą istny
labirynt, w którym zaplątują się bohaterowie, co pewien
czas niknąc w czeluściach za mównicą, a tam znajduje się
mroczne więzienie.
Przykłady można mnożyć, ale dopiero Klątwa te bardziej stonowane manifestacje teatru wyostrzyła. Stało się
jasne, że mamy do czynienia z narodzinami nowego sposobu komunikacji z widzem. Kluczowa w tym wszystkim
była treść przekazu – komunikat płynący ze sceny: patrzcie, tak jest i tak być nie może, musimy to zmienić. Chodziło o stany opresyjne, tłumiące wolność słowa, o prawa
kobiet, prawo do wyboru własnego modelu życia, swobodę
wyznawania poglądów, odmowę uczestnictwa w działaniach sprzecznych z czyimś światopoglądem. Celem ataku
stał się ciemnogród i ksenofobia, utożsamiany z Kościołem, skrajną prawicą, ruchami faszyzującymi, rzecznikami
polityki antyimigracyjnej, homofobii i neocenzury. Katalog zarzutów (od nienawiści do obcych po molestowanie
nieletnich) był obszerny i sformułowany drastycznie, bez
osłonek, a oskarżeni wskazywani niemal ad personam.
Przy czym równie ważna dla teatru po klątwie stała się
estetyka, formy ekspresji. Można tutaj wskazać kilka co
najmniej cech, najczęściej pojawiających się w spektaklach
nawiązujących do manifestacji Frljicia: burzenie wyraźniej granicy między sferą prywatności aktora a postacią,
refreniczne przypominanie teatralności zdarzenia mającego przecież miejsce w teatrze, bezpośrednie interakcje
z widzami, traktowanie ciała jako kostiumu i nagości jako środka ekspresji, ironia i autoironia służąca ujmowaniu
w cudzysłów rzeczywistości przedstawianej, upodobanie
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do cytatu i pastiszu, sięganie po maski i atrybuty teatru
lalkowego/jarmarcznego wykorzystywane jak totemy, fizyczne naruszanie tabu (symbole religijne, narodowe, mityczne), sięganie po środki wyrazu charakterystyczne dla
kultury popularnej (piosenki, uproszczony język, animacje
z kreskówek). Zapewne każdy z tych wymienionych zabiegów ma już swoją historię w teatrze, nie jest wynalazkiem
teatru po klątwie. Rzecz raczej polega na ich jednoczesnym występowaniu i intensywności wykorzystania, służącej wywołaniu u widza reakcji emocjonalnej.
Wszystkie powyższe cechy można znaleźć w większości
spektakli należących do tej formacji intelektualno-estetycznej. Po Klątwie pojawiło się ich bardzo wiele, a w szczególności na deskach Teatru Powszechnego. Dość przypatrzeć się formie Mein Kampf, jednego z najgłośniejszych
i najświeższych spektakli tego nurtu w reżyserii Jakuba
Skrzywanka, asystenta Oliviera Frljicia podczas realizacji
Klątwy, który stawia odważnie pytania o źródła zakorzenienia idei faszystowskich w społecznej świadomości.
Już w prologu spektaklu zderzamy się z prowokacją estetyczną – program Hitlera aktorzy przedstawiają jako
wypowiedź animowanych przez aktorów własnych obnażonych półdupków (dosłownie). Dziesięć albo i więcej
minut trwa ten wykrzyczany monolog tyłka, obróconego w stronę widowni, a po jego zakończeniu zlany potem
i czerwony z wysiłku aktor (Oskar Stoczyński) próbuje
z trudem nawiązać bezpośredni kontakt z widzami.
Takich przekroczeń jest więcej – przerwę spektaklu
reżyser wykorzysta, aby wyprowadzić aktorów do foyer.
Przebrani w monstrualnych rozmiarów kostiumy małpo-

ludów o ogromnych tyłkach, obwisłych piersiach (kobiety)
i wybujałych członkach (mężczyźni), zaczepiają i zapraszają widzów na widownię. Wtedy zaczyna się „rasowy” finał:
Aleksandra Bożek czyta fragmenty Mein Kampf poświęcone hodowli czystych rasowo Niemców. W to czytanie
wkradną się gry erotyczne, orgie małpoludów i wyświetlany na ekranie cytat z przedwojennego filmu Czarna perła
z piosenką Dla ciebie chcę być białą Eugeniusza Bodo i Reri. Celowo niedopasowane połączenie idiotycznej piosenki
z fragmentami Mein Kampf tworzy mieszankę wybuchową. To tylko garść przykładów zastosowania estetyki teatru po klątwie, do których dopisać można także pokazy
gimnastyczne w stylu filmów Leni Riefenstahl, parodię
obiadu (demonstracyjnie sztuczna, wycięta z papieru zastawa stołowa) spożywanego w przykładnym mieszczańskim domu z akompaniamentem jadowitego monologu
antysemickiego, bitwę kartonowych okrętów i stworów
morskich.
Pewną słabością, wytykaną tej formie uprawiania teatru, jest fakt, że budzi ona pozytywne reakcje u zwolenników, ale nie przekonuje przeciwników czy indyferentnych.
Inaczej mówiąc, nie ma potencjału agitacyjnego. Jednak
teatr po klątwie nie jest zainteresowany uprawianiem propagandy, czyli pozyskiwaniem nowych zwolenników. Stawia sobie raczej cele wspólnotowe: umacnianie więzi ludzi
podobnie odczuwających świat. Oferuje katharsis „swoim”, a więc tym, którzy być może bez tego teatru byliby
tacy sami. Trudno jednak odbierać znaczenie teatrowi,
który bliskich sobie (poglądami) ludzi utwierdza w dokonanym wyborze.
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Aktorzy z pasją

Zdjęcia K. Rzeczycki

Do marzeń
nie trzeba
mieć żadnych
predyspozycji

Rafał Dajbor: Pasja jeździecka towarzyszy wielu
aktorom, znani są z niej chociażby Daniel Olbrychski
czy Marek Siudym. Jednak Pan uczynił z niej
właściwie swój sposób na życie. Jak to się stało?
Krzysztof Szuster: Moja rodzina, tak ze strony
mamy, jak i taty, związana była z końmi od pokoleń.
Konie były obecne w moim życiu od dzieciństwa.
Od siódmego roku życia jeździłem konno. Także
powoziłem (śmiech)!
Jak to?
Po pierwszej klasie szkoły podstawowej wysłano mnie
na wakacje do Kowar. Mieszkaliśmy w przepięknym
poniemieckim pałacu, a tuż za płotem był PGR
nastawiony na produkcję mleka. Do wywożenia
obornika zaprzęgano tam trzydziestoletniego
ślepego kucyka, pamiętającego jeszcze czasy
hitlerowskie. Wykradałem się z terenu kolonijnego
i po „zaprzyjaźnieniu się” z oborowym to ja
wywoziłem obornik na specjalnych drewnianych
saniach ciągniętych przez poczciwego kuca, podczas
kiedy oborowy wylegiwał się na świeżej słomie.
W stronę pryzmy obornikowej szedłem obok sań,
ale w drodze powrotnej wsiadałem na nie i, stojąc,
powoziłem w kierunku obory, zataczając niezliczoną
ilość kółek i zakrętasów. Po powrocie z wakacji jako
świeżo upieczony wozak dalej dawałem upust mojej
pasji. Wtedy w Warszawie transport węgla, płodów
rolnych, a nawet budowlany oparty był na koniach.
Pod naszą kamienicę na Saskiej Kępie podjeżdżała

Krzysztof Szuster dla STOLICY
o jeździectwie, Adamie Hanuszkiewiczu
i teatralnych pasjach
w rozmowie z Rafałem Dajborem
często platforma węglarza (taka jak ta uwieczniona
w filmie Miś Stanisława Barei). Wybiegałem wtedy
z mieszkania i po jej rozładowaniu – już jako „ekspert”
od powożenia – dostawałem lejce i mogłem podjechać
jakieś 300 m do rogu Waszyngtona i Międzynarodowej.
Potem dziadek Juliusz Kłoczowski (uznany, wspaniały
hodowca koni) wysłał mnie do swojego ucznia,
zarządzającego wtedy Zakładem Treningowym
Koni w Boninie pod Łobzem, na całe wakacje. Pan
Jan był nie tylko hodowcą, ale i świetnym jeźdźcem,
prawdziwym przedwojennym ułanem. Jego pasją była
dżygitówka. To u niego nauczyłem się kontrolowanych
upadków z konia, woltyżerki, przemieszczenia się pod
brzuchem konia w galopie i wielu innych sztuczek,
które potem wykorzystywałem w dorosłym życiu.
Po wakacjach rozpocząłem treningi w sekcji skokowej
Wojskowego Klubu Legia. Niestety, treningi przesłoniły
mi całe życie i za kiepskie wyniki w szkole zostałem
„spieszony do czasu ich poprawy”. Ale i na to znalazłem
sposób – rozpocząłem po kryjomu treningi w stajni na
warszawskich wyścigach pod czujnym okiem legendy
polskich trenerów wyścigowych Leona Chatizowa.
Uczęszczałem już do ósmej klasy Prywatnego Liceum
Pax, słynnego „Augustyna” na Mokotowie. Z domu na
Saskiej Kępie wyjeżdżałem na rowerze, bez względu na
porę roku, o godzinie czwartej, by o piątej być w stajni.
Następnie galopy do wpół do ósmej i pędem do szkoły.
Niestety, zdarzało się dość często, że nie potrafiłem się
oprzeć pokusie i, okłamując trenera, że idę dopiero na
trzecią lekcję, odbywałem po sześć jazd na kolejnych
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Jakie predyspozycje trzeba mieć, by marzyć
o jeżdżeniu konno?
Do marzeń nie trzeba mieć żadnych predyspozycji!
A serio – jeździć konno może każdy. Ważne, aby trafić
na profesjonalnego instruktora, który przede wszystkim
zadba o bezpieczeństwo! Nie należy się zrażać po
pierwszej lekcji czy po jej skutkach – bolących udach,
mięśniach czy nawet siniakach po pierwszym upadku.
Zapewniam, że potem będzie już sama przyjemność.
Jazda konna wymaga jednak zdecydowanej
systematyczności. Nie będzie nigdy dobrze jeździł ktoś,
kto siada na konia raz na miesiąc.
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Wielu nieznających się na rzeczy ludzi uważa, że
jeździectwo czy powożenie to „męczenie zwierząt”.
Jak zwykle w Polsce nawet kompletny dyletant może
wypowiadać swoją opinię niepopartą żadną wiedzą.
Koń od wieków służył człowiekowi w przeróżny
sposób. To zwierzę, które lubi pracę. Stojąc w stajni i nie
robiąc nic, staje się osowiałe, zapada na choroby i jest
głęboko nieszczęśliwe. Konie przez naszych przodków
zawsze dobierane były do dalszej hodowli na podstawie
swojej dzielności w pracy. Przez wieki te zwierzęta
towarzyszyły człowiekowi podczas długich wypraw,
wojen, polowań. W czasie pokoju były siłą pociągową
i transportową. Bywały i pożywieniem… Od początków

XX w. koń z wolna tracił swoją rolę i pozycję w życiu
człowieka. Ale natychmiast jego wspaniałe walory
zaczęto utrwalać poprzez rozliczne sporty konne: skoki,
ujeżdżanie, powożenie, rajdy, wyścigi. Warto sięgnąć
do historii, a swoją wiedzę czerpać od ludzi, którzy
hodowlą, jeździectwem czy powożeniem zajmują się
profesjonalnie.
W powożeniu także ma Pan znaczące osiągnięcia.
To miłe, że pan o tym wspomina. Polscy powożący
zawsze byli w czołówce Europy. Moi wspaniali
poprzednicy: Adamczak, Andrzejewski, Czermiński,
Musiał, Kubisiak, Rozczynialski – to były sławy! A dziś
mamy mistrza świata – Bartłomieja Kwiatka i jego
równie wspaniałą siostrę Weronikę. I kto o tym wie?!
Ach, gdyby nasi piłkarze mieli takie osiągnięcia jak
powożący! Natomiast moje osiągnięcia związane są
raczej z filozofią dotyczącą powożenia. Jest to powożenie
tradycyjne. Ludzie zajmujący się tą formą wykorzystania
koni kochają starą tradycję i uregulowania, według
których rozwijało się dzisiejsze powożenie sportowe.
My nie gnamy koni galopem, jeździmy wyłącznie
kłusem. Podczas zawodów pokonujemy przeszkody
trudne technicznie, ale takie, które konie mogą bądź
mogły napotkać w czasie ich normalnej pracy w mieście
czy na wsi. Używamy zabytkowych powozów i rzędów
końskich, ubieramy się w stroje pasujące do zaprzęgów.
Jesteśmy grupą hobbystów przywołujących dawne
dobre obyczaje związane z powożeniem i prawidłowym
wykorzystaniem koni. W 2012 r. w Cuts pod Paryżem,
powożąc piątką koni, zdobyłem wraz z całą polską ekipą
wicemistrzostwo Europy w zaprzęgach wielokonnych.
Z tym że moi konkurenci używali czterech koni,
a ja jako jedyny powoziłem trudną piątką. Do tego
sukcesu przyczynił się także wysoko oceniony powóz –
K. Rzeczycki

koniach. Oj, było cudnie i kolorowo! Niestety, tuż przed
maturą wyrosłem na tęgiego chłopa, przybrałem także
na wadze. Podziękowano mi. I tak zakończyła się moja
edukacja na przyszłego dżokeja. Po maturze skierowałem
swe pierwsze kroki do szkoły cyrkowej w Julinku pod
Warszawą, zdawałem także na wydział aktorski do
PWST – z kiepskim skutkiem, aby w końcu wylądować
na zootechnice na SGGW.
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oryginalny brek, wyprodukowany w 1901 r., używany
niegdyś przez księcia Romana Sanguszkę. W tym samym
roku w Celle w Niemczech zdobyłem tą samą piątką
drugie miejsce, przegrywając tylko z byłym mistrzem
świata w powożeniu czwórkami. Niestety, od dwóch lat
nie wolno mi już zasiadać na koźle.
Zdrowie ?
Tak, przeszłość. Uprawianie zawodu kaskadera
dało po latach znać o sobie. Ale dziś cieszę się, że
dwójka moich uczniów zdobywa czołowe miejsca
w międzynarodowych konkursach tradycyjnego
powożenia w Europie. A są to Justyna Przyborowska
(tegoroczna wicemistrzyni Europy – powoziła trójką
koni) i Rafał Andrzejewski-Szuster. Pochwalę się.
Wszystkie sukcesy – tak oni, jak i ja – odnosimy końmi
własnej hodowli, urodzonymi w naszej stadninie
w Budziskach pod Warszawą.
Jest Pan nie tylko hodowcą, ale i właścicielem
muzeum powozów i sikawek konnych.
Jak się kocha konie, to kocha się i sprzęty z nimi
związane. Mam 64 zabytkowe powozy, 8 sań, 14 sikawek
konnych – najstarsza z 1812 r. – stuletnią strażacką
drabinę konną i niezliczoną ilość sprzętów: baty, lampy
powozowe, rzędy końskie, ubiory, kapelusze, kufry
i zegary podróżne oraz wszystko, co było i jest potrzebne
koniom. Różnica pomiędzy tradycyjnym muzeum
a moim polega na tym, że ja przywracam wszystkim
sprzętom dawny ich blask, w każdej chwili mogę zaprząc
do nich konie i używać.
Wspomniał Pan o pracy kaskaderskiej. W Pańskim
życiu były także konie… mechaniczne.
To, że aktorzy w słynnej Balladynie Adama
Hanuszkiewicza tak dobrze posługiwali się
motocyklami marki Honda (spektakl przeszedł

nawet do potocznego języka jako Balladyna na
Hondach), to w znacznym stopniu Pana dzieło.
Jak to miło, że ktoś jeszcze o tym wspaniałym spektaklu
pamięta! Adam Hanuszkiewicz sprowadził w 1973 r.
motocykle marki Honda. Dwa mniejsze do ról Skierki
i Chochlika oraz jeden dla Balladyny i Grabca. Niestety,
aktorów grających te role administracja teatru wysłała
na przyspieszony kurs jazdy na motocyklu rodzimej
marki WFM… Kiedy Hondy zjawiły się tydzień przed
premierą w teatrze, Mietek Hryniewicz, Wiktor
Zborowski i Bożena Dykiel absolutnie nie byli w stanie
na nich jeździć! Wojciech Siemion od razu stanowczo
odmówił Hanuszkiewiczowi jazdy. Pracowałem
w Teatrze Narodowym i uczestniczyłem w próbach
jako statysta i adept. Adam Hanuszkiewicz wiedział, że
jestem kaskaderem ze specjalnością: konie, motocykle
i skoki do wody. Widząc przygnębienie Hanuszkiewicza,
podszedłem do Mistrza i zaproponowałem, że przygotuję
aktorów w błyskawicznym tempie do premiery. Mistrz
się zgodził. Udało mi się z Mietkiem i Wiktorem,
ale Bożena Dykiel nie była zbyt utalentowaną
motocyklistką… Na dzień przed trzecią próbą generalną
zaproponowałem – Balladynę zagram ja! Adam popatrzył
na mnie jak na idiotę. Nie czekając, szybko przedstawiłem
mu moją koncepcję: że uszyją mi identyczny kostium,
założę blond perukę, kask na głowę… I tu Adam
zrozpaczony wykrzyczał: „ale ty masz brodę i nie masz
cycków!”. Twarz zasłoniłem więc białą chustką, jak
robili niegdyś żużlowcy, do kostiumu Balladyny doszyto
atrapę biustu i… 375 razy przez kilka sezonów „grałem”
Balladynę, szalejąc na Hondzie. Po moim mrożącym
krew w żyłach pokazie rozbłyskało światło oślepiające na
chwilkę widzów. W tym czasie wjeżdżałem w kulisę i tam
wsadzałem na motocykl Bożenę, która potem wolniutko
wjeżdżała na scenę. Kiedy zdejmowała chustkę i kask,
zawsze zrywały się brawa. Spektakl grano po dwa razy
dziennie, zawsze kompletami.
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A jak wspomina Pan samego Hanuszkiewicza?
„Umarł Hanuszkiewicz, nudno będzie w teatrze” –
głosi napis na jego grobie. Rzeczywiście był tak
barwną postacią?
Byłem u niego w teatrze od 1968 r. Statystowałem jeszcze
w Powszechnym. Wszystko, co osiągnąłem w teatrze,
zawdzięczam jemu. Co roku od matury zdawałem
na wydział aktorski. Nie dostawałem się. Studiując
zootechnikę, pracowałem w Narodowym jako statysta,
maszynista sceny, kaskader, treser psów i adept. W teatrze
spędziłem całe osiem sezonów. Nie opuszczałem żadnej
próby. Kochałem obserwować, jak Mistrz Adam pracuje,
jak mówi, jak się porusza, wreszcie – jak zarządza teatrem.
Wszystko to wykorzystałem później w mojej pracy już
jako reżyser i dyrektor teatru. To był wielki, romantyczny,
ale i nowoczesny artysta, na którego spektakle publiczność
waliła drzwiami i oknami. Dosłownie! Nawet na bardzo
trudne dla młodzieży sztuki – jak choćby genialna
inscenizacja Nie-Boskiej Komedii. Hanuszkiewicz łączył
stary dobry aktorski teatr z nowoczesnymi pomysłami.
Pamiętam, jak bolały mnie niesprawiedliwe, napastliwe
recenzje jego przedstawień. Dziś o jego spektaklach
krążą legendy, a o tamtych krytykach na szczęście
nikt nie pamięta. Był bez wątpienia barwną postacią,
kochającą teatr i sztukę, którą tworzył. Wykreował
wielu wspaniałych aktorów. Szkoda, że dziś niektórzy
z nich zapomnieli, co mu zawdzięczają. W teatrze
Hanuszkiewicza zaprzyjaźniłem się z panią Zofią
Kucówną, która bardzo kochała moje psy. Nasza przyjaźń
trwa do dziś. Od wielu lat mam zaszczyt mówienia do niej
„Zosiu”.
Powiedział Pan, że był Pan także treserem.
Tak jest. W życiu zawsze towarzyszyły mi psy i konie.
W Narodowym i Powszechnym ktoś wymyślił
takie zdanie: jak idą psy, to zaraz pojawi się Szuster.

I odwrotnie: jak pokazał się Szuster, zaraz przybiegną
psy. Zofia Kucówna je uwielbiała. Z tego też powodu
portierzy teatralni mieli przykaz, aby wpuszczać
mnie do pracy razem z trzema psami, które wtedy
miałem. Wszyscy lubili sztuczki, którymi chętnie się
popisywałem. Trwały właśnie próby do Miesiąca na
wsi. Cudowna scenografia – prawdziwa trawa, jabłonka,
mały prawdziwy staw, prześliczne wiejskie kostiumy
rosyjskiej arystokracji, wszystko zaprojektowane
przez Xymenę Zaniewską. Niestety, po teatralnych
korytarzach krążyły opinie, że próby idą kiepsko…
Na kilka dni przed premierą wychodzę po Balladynie
z teatru. Razem ze mną wychodzi Marcin Sławiński
(dziś uznany reżyser). Psy, po siedzeniu w garderobie
przez trzy godziny, wybiegają na trawnik przed teatrem
i baraszkują szczęśliwe. Na ich igraszki wychodzą
Adam Hanuszkiewicz i Zosia Kucówna. Marcin zwraca
się z uśmiechem do Mistrza: „jak by te psy świetnie
wyglądały na trawie w Teatrze Małym!”. Chwila ciszy.
I nagle Adam pyta mnie dość nerwowo: „A czy one
siedziałyby grzecznie na scenie?”. Odpowiadam, że bez
problemu. „A za Zosią by poszły?” – pyta dalej. Proszę
stojącą Zofię Kucównę, aby przeszła kilka kroków,
wydając psom komendę „noga”. Psy idealnie wykonują
wszystkie polecenia pani Zofii. Hanuszkiewicz do mnie:
„Jutro o 10 na próbie! Z psami!”. I tak psy „uratowały”
spektakl. Graliśmy, a raczej moje dwie suczki Bajka
i Sara (pointery) zagrały kilkaset razy. Spektakl okazał
się wielkim hitem. A ja za „psie” gaże kupiłem sobie
pierwszy nowy samochód – to był rok 1974! Od tego
czasu byłem często angażowany do filmów i sztuk
telewizyjnych jako treser.
W 1983 r. zagrał Pan jedną z ważniejszych ról
w serialu Sylwestra Szyszki Pan na Żuławach i… na
tym właściwie zamyka się Pana aktorska kariera,
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przynajmniej filmowa. Już wkrótce jednak otworzyła
się reżyserska, w teatrze. Uznał Pan, że woli sam
reżyserować, niż być reżyserowanym?
Kiedy po pięciu nieudanych próbach wreszcie
dostałem się na wydział aktorski do łódzkiej filmówki,
byłem przeszczęśliwy. Opiekunem mojego roku był
Jan Machulski, którego znałem osobiście z Teatru
Narodowego. Na pierwszym roku na egzaminie z prozy
dostaję obok Dusi Trafankowskiej najwyższą ocenę
u bardzo surowego profesora Zbigniewa Józefowicza.
U niego oceny „dobre” kończyły się na 3. Miał zwyczaj
każdemu z nas poświęcić kilka zdań tzw. omówienia
po egzaminie. Zwraca się do mnie: „Krzysiu, gdybym
nie wiedział, że w przyszłości będziesz reżyserem
i dyrektorem teatru, a nie aktorem, to byś dostał 4,
a tak masz 3+”. Wtedy świat mi się zawalił. Ale od tego
czasu przez resztę studiów zająłem się podpatrywaniem
reżyserów. Aktorstwo było tylko przy okazji. Późniejszy
udział w serialu Pan na Żuławach był miłą przygodą,
ale jednak to teatr jest moją miłością. Miałem tuż
po zagraniu w tym serialu długą przerwę. Najpierw
reżyserowałem i dawałem lekcje aktorstwa w Belgii,
a zaraz potem otworzyłem z moją żoną Moniką firmę.
A każdy interes jest niebywale zazdrosny o każdą wolną
chwilę! Kilka lat temu podarowałem firmę synowi, który
w zamian pozwolił mi znów bawić się w to, co kochałem
przez całe życie: psy, konie i teatr.

Byłem także: inspicjentem, suflerem, scenografem,
adeptem, reżyserem dubbingu (siedem lat w Studiu
Opracowań Filmów w Warszawie), dyrektorem teatru,
producentem. A poza sztuką: ścinałem i sprzedawałem
jemiołę, kopałem rowy melioracyjne w Belgii,
handlowałem samochodami. Byłem kierowcą autobusów
i ciężarówek, sprzedawcą, myśliwym, tłumaczem,
biznesmenem, wydawcą książek. Lubię pracować,
kiedy widzę, że to, co robię, ma sens. Od pierwszego
roku szkoły teatralnej angażuję się w pracę społeczną
na rzecz Domu Aktora Weterana w Skolimowie.
Mieszkają tam wielcy artyści, którzy kiedyś bawili nas
i wzruszali ze sceny czy ekranu, a dziś potrzebują czasem
naszej pomocy. Ich uśmiech jest dla mnie i dla wielu
moich przyjaciół zaangażowanych w pomoc na rzecz
Skolimowa najpiękniejszą nagrodą.
Dziękuję za rozmowę.
Jeszcze coś! Niczego bym nie osiągnął, gdybym nie mógł
liczyć na przyjaźń, wyrozumiałość i cierpliwość mojej
ukochanej żony Moniki!
REKLAMA
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Ostatnio jest Pan także redaktorem w Polskim Radiu.
Ech, od razu redaktorem… Trzy lata temu
zaproponowałem w Jedynce autorską audycję pod
roboczym tytułem Groch z kapustą. Chciałem zapraszać
wspaniałych ludzi teatru, filmu, estrady, ale i hodowców
koni, kolekcjonerów powozów… Poprosiłem jednak
o możliwość rozmawiania z nimi nie tak, jak to jest dziś
w modzie, czyli krótką chwilkę, a przez co najmniej
dwie godziny, z muzyką w przerwach. Moimi gośćmi
mieli być ludzie, którzy osiągnęli w zawodowym życiu
nie tylko sukces, ale i szanowaną powszechnie pozycję.
I tak dzięki uprzejmości I Programu Polskiego Radia
dostałem „swoje” trzy godziny, od 0.05 do 3 w nocy,
i raz na jakiś czas gawędzę sobie na antenie na żywo
z moimi przyjaciółmi. A gośćmi byli już m.in. Barbara
Krafftówna, Zofia Kucówna, Adrianna Godlewska,
Rena Rolska, Joanna Rawik, Stanisława Celińska,
Witold Sadowy, Kazimierz Kaczor, Ignacy Gogolewski,
Zbigniew Cierniak z zespołu Śląsk, Jacek Boniecki
z zespołu Mazowsze, ostatnio zaś wspominałem mojego
ukochanego profesora, Jana Machulskiego. Bardzo
jestem za tę możliwość spotykania się na antenie
z państwem wdzięczny.
Przeszedł Pan w teatrze drogę od maszynisty sceny
i statysty, przez aktora, aż po reżysera i działacza
Związku Artystów Scen Polskich.
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O domu pod niezbyt solidnym Geniuszem

Jarosław Zieliński

T
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emat warszawskiej kamienicy jest rzadko podejmowany poza wąskimi kręgami uczonych akademickich,
a jeśli już, to z reguły en bloc, jako element większego zespołu zabudowy kwartału czy ulicy albo twórczości danego
architekta. Tymczasem Krzysztof Tom z czystej fascynacji
fasadą i rozmiarami pojedynczego domu przy ul. Królewskiej 31 – w naszych czasach znanego już tylko z bardzo
nielicznych fotografii – podjął trud wskrzeszenia pamięci o
nim i jego mieszkańcach. Zadanie okazało się bardzo trudne, albowiem czynszówka zajęła w latach 1903-1904 fragment rozległej posesji, którą do 1896 r. zajmował legendarny, wspaniały pałac Franciszka Bielińskiego. O rozmiarach
posiadłości najlepiej świadczy to, że po parcelacji przydzielony jej numer hipoteczny 1066 został użyty z dodatkowymi oznaczeniami literowymi dla niemal wszystkich działek przy ulicy Królewskiej i obecnej ulicy Kredytowej (po
obu jej stronach!) między uliczką Burschego przy gmachu
Zachęty a ulicą Marszałkowską. Miejsce barokowego pałacu i jego zabudowań satelitarnych zajęła więc pokaźna
grupa kamienic i niewielkich rezydencji. Spośród nich do
dziś przetrwało tylko kilka przy ulicy Kredytowej. Świadomość złożoności losów pałacowych gruntów skłoniła Autora do sięgnięcia głęboko w przeszłość, aż do pierwszych lat
XVIII w., a więc poprzedzających nawet wzniesienie pysznego pałacu pana marszałka wielkiego koronnego.
Historia tego gmachu także należy do niezwykle zawiłych, a przez jego komnaty oraz dziesiątki pomieszczeń
w oficynach, karczmie i innych budynkach wznoszonych
i burzonych na całej posesji przewinęło się wiele tysięcy
osób (sic!), ze szczególnym nasileniem w wieku XIX. Wtedy to na tzw. Łubieńszczyźnie (od nazwiska ówczesnych
właścicieli dawniejszej Bielińszczyzny) posesję zamieszkiwała populacja porównywalna z małym miasteczkiem, np.
w 1829 r. było to 823 stałych mieszkańców, z czego 433 Ży-

dów. Znaczna liczebność starozakonnych to rezultat objęcia
ich opieką przez braci Łubieńskich w czasach, gdy zaczął
obowiązywać nakaz wyprowadzki Żydów z bardziej reprezentacyjnych ulic Śródmieścia. Jeśli weźmiemy pod uwagę
fluktuację mieszkańców – przeprowadzki, narodziny, mariaże i zgony – to okaże się, że mamy do czynienia z kilkoma tysiącami nazwisk, do których należy dorzucić może
nawet dwa tysiące należących do osób, które przez 40 lat
zamieszkiwały tytułową kamienicę. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Autor wziął pod przysłowiową lupę także
rozmaitych krewnych, przyjaciół i partnerów w interesach
poszczególnych właścicieli i lokatorów, szczęśliwie dla czytelnika pomijając kolejne zastępy zamieszkujące inne kamienice powstałe po zburzeniu Łubieńszczyzny. W rachunku końcowym Krzysztof Tom zmierzył się więc z losami
populacji już nie małego, ale całkiem sporego miasta! Owo
mierzenie się polega na stworzeniu istnej litanii wypełnionej
wiadomościami o chrztach, obrzezaniach, ożenkach przed
ołtarzem lub pod chupą, działach majątkowych, a także
zgonach i pogrzebach. Aby w tej litanii nie było zbyt wiele
literackich powtórzeń, autor sięgnął wyżyn sztuki używania synonimów, w przypadku śmierci delikwenta czy delikwentki, stosując szeroką paletę określeń, od wyzionięcia
ducha i dołączenia do grona aniołków, aż do prozaicznego
walnięcia w kalendarz. Wyliczenie jest sumienne, aczkolwiek dla czytelnika czasem przydługie i zbyt monotonne,
może więc lepiej byłoby umieścić je w aneksie, gdzie zresztą można znaleźć jego kontynuację. Losy Łubieńszczyzny
i mrowia jej mieszkańców trochę przytłaczają dzieje samej
kamienicy Pod Geniuszem, o której – co konstatuje sam
Autor – wiadomo niezbyt wiele. Nie zachowały się jej plany,
zdjęcia są nie tylko nieliczne, ale i dalekie od doskonałości,
biografia twórcy – inż. Leona Drewsa – szczątkowo rozpoznana, a autorstwo posągu Geniusza i program kompozycji rzeźbiarskiej – tylko przypuszczalne. Więcej do powiedzenia jest tylko na temat inwestora kamienicy – Uszera
Oppenheima oraz jego rodziny, właścicieli ulokowanych tu
firm oraz niektórych lokatorów mieszkań. I znów Krzysztof Tom prowadzi nas przez istną dżunglę pokrewieństw,
koneksji, prowadzonych interesów i zdarzeń dotyczących
całych dziesiątek rodzin, nie zaniedbując podania numeru lokalu, a nawet telefonu! Tropi losy lokatorów także na
emigracji, podczas zawieruchy wojennej i po niej, zajmując
się również losami ostatnich mieszkańców ruin kamienicy po 1945 r. Muszę przyznać, że cały wywód nawet mnie,
doświadczonego varsavianistę, przyprawił o lekki zawrót
głowy, ale ogrom i kunszt wykonanej przez Autora pracy
musi budzić najwyższy szacunek. Nieścisłości jest niewiele,
choć przeciętny czytelnik z pewnością pogubi się w skomplikowanych i zmiennych oznaczeniach numerowych poszczególnych posesji – tych podatkowych, cyrkułowych,
hipotecznych i policyjnych.
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Największe wątpliwości budzą przypuszczenia Autora
odnośnie Geniusza, a właściwie całej kompozycji w zwieńczeniu fasady, złożonej z centralnej, skrzydlatej postaci,
flankujących ją siedzących puttów (?) – uprzednio jakoby
elementów wystroju pałacu Bielińskich – a także czterech
dekorowanych girlandami wazonów. Czy autorem Geniusza był Leon Wasilkowski, znany z analogicznych, uskrzydlonych posągów wieńczących nagrobki w Warszawie, Wilnie i Lwowie? Możliwe, aczkolwiek sam kształt kompozycji
o tym nie przesądza, tym bardziej że twórca ten jest obecnie znany tylko z jednej okazałej rzeźby architektonicznej –
apoteozy elektryczności na fasadzie gmachu Towarzystwa
Ubezpieczeń „Rosja” przy ulicy Marszałkowskiej. Z większym prawdopodobieństwem posąg można przypisać Piusowi Welońskiemu (autorowi np. kompozycji Geniusz Wiedzy na gmachu Politechniki), Janowi Woydydze (apoteoza

Warszawy na wiadukcie im. Markiewicza) czy Zygmuntowi Otto (Dedal i Ikar na gmachu Stowarzyszenia Techników). Z pewnością jednak rzeźba z domu przy Królewskiej
nie była odlana z brązu, jak sugeruje Autor, ze względu na
zbyt wyśrubowany koszt takiej inwestycji i nadmierny ciężar
tego rodzaju ozdoby, biorąc pod uwagę znaczne jej rozmiary. W analogicznych warszawskich kompozycjach dachowe
posągi albo puklowano z arkuszy blachy, albo wykonywano
techniką narzutową (cienka warstwa cementu na szkielecie
drucianym). Tak skonstruowana rzeźba była bardzo wrażliwa
na uszkodzenia mechaniczne, czego pośrednio dowodzi zdemontowanie wszystkich rzeźb po wrześniu 1939 r. Jak z tego
wynika, Geniusz strzegący kamienicy był cokolwiek podrabiany i odleciał w siną dal przed jej ostateczną zagładą.
Krzysztof Tom, Kamienica pod Geniuszem, wyd. Penelopa, Warszawa 2018

Luzacy i looserzy
Paweł Dunin-Wąsowicz

A

utobus, którym podróżuje po Warszawie narrator
książki Marcina Dyjasińskiego Dzień Alpagi i inne
opowiadania z Pragi, ma na przemian numer 180 lub znak
nieskończoności. O narratorze dowiadujemy się raczej niewiele, więcej o towarzyszach jego młodości na PRL-owskich
osiedlach północnej Pragi. Dziś są w okolicach pięćdziesiątki, jako że ich wejście w dojrzałość zbiegało się z transformacją ustrojową. Kiedyś byli luzakami, obecnie są raczej looserami – bez konkretnego zajęcia i wykształcenia,
a ich przystanią jest bar Rondo przy rondzie Starzyńskiego,
gdzie piwo kosztuje tylko dziesięć groszy więcej niż w sklepie. Choć jeden z nich, Michu, przebalował kupione mu
przez ojca na 25. urodziny mieszkanie, Stereo po podpaleniu nadwiślańskiej Rusałki znikł na dwa lata, zaś Twardoszczak spędził dwa lata w więzieniu, skąd wrócił z wytatuowanym na piersi słoniem, pozostało w nich silne poczucie
własnej wartości. Nawet jeśli – jak Twardoszczakowi –
przychodzi im opalać z izolacji kradzione miedziane kable,
z których pozyskany metal ma dobrą cenę w punkcie skupu. Upadek, do którego nie doszli, wyznaczają dwa bieguny personifikowane przez dwie postacie. Pierwsza z nich to
Ryba – Strażnik Fontanny z placu Leńskiego (lokalsi ciągle
używają dawnej nazwy, a nie obecnej: plac Hallera), pijaczyna sypiający na ławce, podkradający jedzenie i piwko w supermarkecie na Dworcu Wileńskim, ukradkiem polujący
na portfele zamożniejszych okazjonalnych pijaków. Druga
postać to Krokodyl – nie drobny złodziejaszek, ale bandzior,
wymuszający drobne okupy siłą. O ile wobec pierwszego
bohaterowie Dnia Alpagi są pobłażliwi i urządzają mu nawet kąpiel w wannie napełnionej owocowym winem, drugi
jest im wstrętny moralnie.
We wspomnieniach młodości szaleństwa w rodzaju pomysłu na wysadzenie mostu Gdańskiego i odłączenia Pragi

od lewobrzeżnego miasta przeplatają się z nieudanymi rekonesansami
w krajach obcych – zarówno w upadającym
ZSRR, jak Danii, gdzie
kolega robi karierę
w pornografii. Kibicowanie Legii miesza się
z inicjacją haszyszową
i manią gier na Commodore 64. Wszystko to przeciwstawiane
jest skomercjalizowanej
współczesności: „Standardy sieciowej kawiarni i klienci – pracownicy pobliskich biur
i urzędów – odbierają urok, którego poszukujemy”, poza tym „w takich miejscach rzadko wydarza się coś ciekawego”. Trudno powiedzieć, czy odnaleziony gdzieś na
Trakcie Królewskim maleńki lokal ze zwykłą tanią kawą
i ciastkami istnieje naprawdę, czy jest fantasmagorią, tak
jak scena przedzierania się przez Arkadię z wrzucaniem
granatów do każdego butiku w tej świątyni konsumpcji.
Jeśli zwraca uwagę o połowę młodsza dziewczyna w autobusie, to dlatego, że ubrana jest w kostium przypominający
narratorowi te z Hofflandu sprzed 30 lat. Dzień Alpagi jest
manifestem lumponostalgii, rozpaczliwym w świadomości, że czasu zatrzymać się nie da, a niektórzy kumple nie
wrócą już nigdy, jak Maniek, który utopił się w Wiśle.
Marcin Dyjasiński, Dzień Alpagi i inne opowiadania z Pragi,
wyd. Świniodzik, Magurka Wiłkowicka 2019
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Nasze miasto, a w nim...
Rafał Skąpski
Trzy nominowane książki dotyczą trzech różnych, dalekich od siebie spraw, ale też
w każdej z nich znajdujemy coś, co je łączy i splata ze sobą. Wszystkie swą opowieść
rozpoczynają w realiach Warszawy końca XIX w.

B

58

iografia Józefa Sigalina, pióra Andrzeja
Skalimowskiego (Sigalin. Towarzysz odbudowy, wyd. Czarne), jest
jednocześnie opowieścią
o powojennym zbiorowym wysiłku odbudowy Warszawy. W historii niewiele podobnych
przedsięwzięć, bo kataklizm na taką skalę nie
zdarzył się nigdy wcześniej. Kataklizm, dodajmy, zaplanowany i przemyślany, dokonany
ludzkimi rękami. Autor
przybliża postać jednego z głównych uczestników odbudowy miasta. Głównego, a w potocznym odbiorze
wręcz wszechwładnego szefa wszystkiego, co z odbudową
Warszawy się wiązało. Rzeczywistość okazuje się jednak
nieco inna. Autor rozpoczyna od frapujących, odszukanych informacji o przodkach Sigalina. Pochodzili z Kaukazu, osiedlili się w Warszawie w XIX w., przenosząc tu swą
działalność w nieznanej dotąd branży – produkcję kefiru.
Starsi bracia bohatera książki byli już w latach 30. uznanymi architektami, on podążył ich śladem, ale wybuch wojny
uniemożliwił mu uzyskanie dyplomu. Nadrobił to dopiero
po wojnie. Okres okupacji Sigalin spędził w Związku Radzieckim, skąd wraz z armią Berlinga wrócił do kraju. Rodzina Sigalina miała korzenie żydowskie, a on i jego rodzeństwo mieli od przedwojnia przekonania lewicowe, co autor
wielokrotnie przypomina. Dalsze losy bohatera książki są
dla mego pokolenia mniej więcej znane, jednak na pewne
sprawy warto zwrócić uwagę. Odbudowa stolicy była decyzją polityczną nowej władzy, ale realizowaną przez sporą
grupę architektów i urbanistów przed wojną mocno zaangażowanych w plany i wizje Stefana Starzyńskiego, który
w końcówce lat 30. starał się nadrobić zaniedbania urbanistyczne miasta z poprzednich dekad. W powojenne dzieło
włączyli się przecież Jan Zachwatowicz, Helena i Szymon
Syrkusowie, Juliusz Żurawski, Lech Niemojewski czy legen-

darny cichociemny Stanisław Jankowski „Agaton”. Nie byli
to ideolodzy urbanistycznego socrealizmu. Piotr Biegański
i Jan Zachwatowicz rozpoczęli prace nad koncepcją odbudowy Warszawy zaraz po klęsce Powstania, wczesną jesienią
1944 r. Nie mogli przewidzieć, jak ukształtuje się władza
w kraju i jakie koncepcje w urbanistyce będzie forsować.
Ale nie czekali z pracami projektowymi, nie zdając sobie
przy tym sprawy z tego, jak bestialsko, w tym czasie, niemiecki okupant niszczy miasto.
Dekret Bieruta, uderzając bezwzględnie w prawa właścicieli miejskich działek, bezsprzecznie umożliwił odbudowę i przebudowę, dał też szansę przedwojennym
modernistom na realizację ich koncepcji. Wielokrotnie
Skalimowski pisze o aktywnym udziale kierownictwa
państwa i partii w naradach urbanistów, w podejmowaniu decyzji przez osoby niebędące fachowcami, ale przecież Stefan Starzyński także nieraz pokazywał swoim
zwierzchnikom plany i warianty rozbudowy miasta. Zachowały się zdjęcia, na których prezydent RP, chemik
Ignacy Mościcki, aprobująco spogląda na model budynku
z grubsza przypominający nowojorskie wieżowce, ale też
wzorowane na nich moskiewskie „pałace”. Pisałem o tym
w STOLICY dwa lata temu...
Jerzy Stempowski, żaden przecież zwolennik nowego
ustroju, twierdził, a Skalimowski to przypomina, iż „rewolucje XX w. były zwycięstwami radykalnej inteligencji,
która realizowała swoje plany przebudowy świata”. Nowa
władza na to im, o dziwo, pozwalała. Szefem Biura Organizacji Odbudowy Warszawy już w styczniu 1945 r. został
Jan Zachwatowicz, mocno zaangażowany w prace Delegatury Rządu na Kraj, niedługo potem, aż do 1957 r., generalny konserwator zabytków na całą Polskę. Sigalin początkowo pracował w drugim szeregu, jako zastępca szefa
Biura. Naczelnym architektem Warszawy został dopiero
w 1951 r. W Biurze – jak sam notował w 1945 r. – „większość kolegów i przyjaciół (80-90%) była w AK”. Skalimowski pisze: „BOS współtworzyli przedwojenni profesorowie, autorytety i nauczyciele wielu pokoleń, ale trzon
instytucji stanowiła grupa architektów i urbanistów, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym przynieśli Polsce
nowoczesność”.
Autor przybliża działalność zawodową, ale też rodzinne
uwikłania Sigalina po odwołaniu go w 1956 r. z funkcji
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naczelnego architekta miasta. Zostawmy kwestie osobiste;
zawodowo przez resztę życia raz był pod wozem, raz na
wozie. Jakie to polskie, jak często tak właśnie przebiegają
kariery fachowców, gdy są zależne od kaprysów władzy,
od zawiści i zachowań życzliwych kolegów czy współpracowników. Miałbym sam wiele do powiedzenia na ten temat. Ci, którzy mimo zmieniających się ekip rządzących
sprawują swe funkcje, zawdzięczają to nie tyle zawodowej
erudycji, ile umiejętności utrzymywania się na powierzchni dzięki sprytowi wkradania się w łaski decydentów. Losy
Sigalina, raz przywracanego do spełniania ważnych funkcji i zadań, a raz od nich brutalnie odsuwanego, dobrze
świadczą o jego charakterze.
Biografia Józefa Sigalina to ważna książka o ważnym
warszawiaku, o dziele odbudowy i rozbudowy miasta,
w którym bohater spełniał niebagatelną rolę. Pozostawia
jednak, jak każdy smakołyk, pewien niedosyt i oczekiwanie na opracowanie szerzej ukazujące urbanistyczną historię Warszawy, z uwzględnieniem możliwie wszystkich
uczestników tych przedsięwzięć.
Autor – lub wydawca – nie ustrzegł się kilku błędów.
Zwyczaj nadawania imienia pierworodnemu synowi po
jego dziadku (str. 39) Skalimowski przypisuje tradycji
żydowskiej. Nawet jeśli tak jest, to jest to także, a może
przede wszystkim, tradycja staropolska, a więc zwyczaj
nawet jeśli nie powszechny, to nie wyjątkowy, a raczej
uniwersalny.
Na str. 69 autor, powołując się na „obiegową opinię”,
powiela stereotyp rodem z endeckich międzywojennych
pism. Podejrzewam, że nieświadomie i automatycznie
powtarza pogląd, iż nawet zasymilowani Żydzi „odrzucali większość historycznej spuścizny narodu polskiego”.
Gdybym zaczął przytaczać nazwiska wybitnych twórców
polskiej kultury i nauki, przesiąkniętych i utożsamiających się z wielowiekową tradycją narodową, a mających
mniejszą lub większą domieszkę „innego pochodzenia”,
złapałbym się na haczyk, na którym nie chcę się znaleźć.
Zmilczę. Tym bardziej że 20 stron dalej (str. 89) przytacza Skalimowski zaprzeczający powyższej tezie fakt, że to
właśnie Sigalin na inauguracyjnym zjeździe ZPP w 1943 r.
jako pierwszy zaintonował Mazurka Dąbrowskiego.
Inny, drobny już błąd redakcyjny to przypisanie Jerzemu Putramentowi w 1954 r. funkcji prezesa ZLP (str. 217).
Był Putrament ważną w ZLP postacią, wiceprezesem, sekretarzem generalnym, I sekretarzem POP, ale pełnym
prezesem nigdy. We wspomnianym roku funkcję tę pełnił Leon Kruczkowski. Kolejny błąd to zmiana płci jednej z aktywistek Związku Patriotów Polskich, po wojnie
ważnej funkcjonariuszki PZPR, w 1956 r. członkini obozu „puławian”, po październiku przesuniętej do wydawnictw; krótko pracowała jako zastępca redaktora naczelnego „Polityki”, dłużej pełniła tę samą funkcję w PIW-ie.
Chodzi o Romanę Granas przedstawioną (str. 101) jako
Roman Granas. Niestety, coraz częściej w publikacjach nie
ma indeksu osób, tu także.

D

ruga nominowana
książka to Sprężyści
Piotra Kubkowskiego (wyd.
Narodowe Centrum Kultury). To pozornie tylko historia Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, pozornie
historia sportowej aktywności warszawiaków, pozornie
opowieść o nowym sposobie
spędzania czasu na przełomie XIX i XX w. To dogłębna analiza społeczeństwa
Warszawy tamtego czasu
prowadzona na tle przemian,
jakie następowały w innych
większych polskich i europejskich miastach. Cykliści,
sport, zrzeszanie się obywateli wokół pewnej idei są pretekstem do analizy stosunków społecznych, rejestrowania nowych zjawisk, tendencji i zachowań, do przypomnienia, jak
toczyło się życie, jak układały relacje między mieszkańcami,
jak zmieniała się Warszawa w ostatnich latach XIX stulecia. Autor wielokrotnie przywołuje realia miasta utrwalone
piórem Prusa, Słonimskiego, Korczaka czy Dygasińskiego,
a czytelnik przypomina sobie sceny utrwalone pędzlem Gierymskiego albo Kostrzewskiego. Uprawianie cyklistyki jest
w tamtym czasie czymś ożywczym, wnoszącym powiew nowoczesności, zjawiskiem wywołującym szereg zmian i ewolucji także w sposobie spędzania czasu, w strojach, zachowaniach, a nawet w higienie. Z drugiej zaś strony uprawianie
cyklistyki – jak też zajmowanie się sportem wyczynowym,
turystyką i wieloma innymi formami zbiorowego spędzania
czasu, np. bilardem, wędkowaniem, paleniem tytoniu – to
rozrywka elitarna, dla wybranych, z reguły dla mężczyzn,
to także zachowanie i utrwalenie podziałów klasowych czy
nawet religijnych. We władzach Towarzystwa byli przecież
książę Seweryn Czetwertyński, hrabiowie Edward Chrapowicki, Jan Drohojowski, August Potocki... Dość szybko
obok walorów rekreacyjnych korzystania z welocypedów
czy bicykli umacniają się funkcje komunikacyjne, możliwość szybkiego i łatwego przemieszczania się, a to wymusza
inwestycje w komunikacyjną infrastrukturę miasta. Innym
novum, wywołanym w dużej mierze przez cyklistów, była
konieczność tworzenia i rozwijania zasad ruchu drogowego
w mieście. Jednak kolarstwo jest przywilejem dostępnym
dla wybranych, dowodem pozycji społecznej i ekonomicznej, a cała otoczka wokół korzystania z rowerów, zachowanie się cyklistów, przywołuje skojarzenia z tym, co dziś jest
treścią i istotą bycia celebrytą. Bolesław Prus, sam będąc cyklistą – zarówno formalnym, bo był członkiem WTC, jak
i praktykiem, bo uprawiał to zajęcie – dostrzegał jego liczne
walory (korzyści dla zdrowia, krajoznawstwo), jak i prorokował rychłe zwiększenie dostępności tej rozrywki, przewidując wypożyczalnie rowerów czy – uwaga – rower miejski.
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Postulował też możliwość nabywania rowerów na raty oraz
liczył, że w przyszłości ceny rowerów obniżą się i ich kupno
będzie możliwe dla „najskromniejszego pracownika”. Temat
cyklistyki często gościł w jego Kronikach tygodniowych.
Czytając treści zawarte na kolejnych kartach książki,
czekałem na porównanie zjawiska, jakim niewątpliwie było WTC czy inne podobne organizacje na terenie pozostałych zaborów, do słynnego galicyjskiego ruchu „sokolników”. Inne jednak były ich cele, inne warunki, w jakich
w poszczególnych zaborach zrzeszać się mogli ich mieszkańcy. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, działające
najwcześniej i najliczniej na terenie zaboru austriackiego,
było – poza formalnie i oficjalnie głoszoną ideą propagowania gimnastyki i rozbudzania ducha towarzyskiego czy
wspólnotowego – organizacją promującą i umacniającą
świadomość narodową. W celach statutowych ani w praktyce działania „cyklistów” tej kreacji ducha narodowego
doszukać się nie można. Zapewne powodem była większa represyjność zaboru rosyjskiego, w którym „sokole” towarzystwa gimnastyczne powstały najpóźniej, a ich działalność sprowadzała się w zasadzie do obszaru Zagłębia
Dąbrowskiego. Ale trzeba za Piotrem Kubkowskim odnotować istnienie i działalność, obok WTC, siostrzanych,
warszawskich towarzystw łyżwiarzy czy wioślarzy.
Nie tak dawno Maria Skłodowska-Curie ogłoszona
została przez kanał BBC History najbardziej wpływową
kobietą w historii świata, tą, która go odmieniła. Warto
więc za autorem Sprężystych powtórzyć, że nasza rodaczka
była jedną z pierwszych kobiet korzystających z roweru.
Co więcej, wraz z mężem Piotrem odbyła, w 1895 r., rowerową podróż poślubną. Tę niezwykłą informację, wraz
z gratulacjami, dedykuję nowemu dyrektorowi Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie panu Sławomirowi Paszkietowi.
Do jednej sugestii autora, zawartej co prawda tylko
w przypisie, chcę odnieść się polemicznie. Sugeruje bowiem Piotr Kubkowski, na str. 79, że Agata Tuszyńska,
pisząc leksykon Rosjanie w Warszawie, zaczerpnęła swój
tytuł z jednego z rozdziałów książki Antoniego Zaleskiego Towarzystwo warszawskie. Mnie bardziej odpowiada
przypuszczenie, iż Tuszyńska, podobnie jak ja i moje pokolenie, czytała w dzieciństwie książkę Walerego Przyborowskiego Szwedzi w Warszawie i stąd u niej ten tytuł.
Sprawa mało istotna, acz ciekawa. Inna kwestia to wątpliwość Kubkowskiego co do osoby autora Towarzystwa
warszawskiego, oznaczona znakiem zapytania przy nazwisku Zaleskiego. W sprawie tej istnieje rzeczywiście pewien
spór wśród polonistów i historyków, na co Kubkowski
zwraca uwagę. W latach pierwodruku autor skrywał się
pod pseudonimem Baronowa X.Y.Z., ale kiedy w 1971 r.
PIW wznawiał Towarzystwo..., znawcy tematu z przekonaniem opatrzyli publikację prawdziwym imieniem i nazwiskiem autora – Antoniego Zaleskiego. O tym Kubkowski
już nie wspomina.

A

utorem trzeciej nominowanej książki, o niejednoznacznym tytule DOM,
jest Andrzej Żor (wyd. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie).
Co prawda podtytuł Historia
Przytułku św. Franciszka Salezego w zasadzie wszystko
wyjaśnia, a jednak... Książka,
to trzeba podkreślić, zwróciła uwagę jurorów niezwykle
starannym i pięknym opracowaniem graficznym. Pierwsza moja myśl po rozpoczęciu
lektury to skojarzenie, iż w pobliżu tego budynku przechodziłem w okresie studiów niemal codziennie, mijając ślepą uliczkę im. św. Franciszka Salezego bez głębszej refleksji
nad tym, kim był ów Salezy i jakiej położonej opodal instytucji jest patronem. Dzięki Żorowi nadrobiłem niewiedzę,
czerpiąc z książki wiele innych jeszcze ważnych i ciekawych
wiadomości. Miasto, a stołeczne tym bardziej, jest nieprzestającym działać systemem, splotem infrastruktury, wielu
powiązanych w różny sposób zależnych funkcji skoordynowanych ze sobą jak mechanizm zegarka, w którego rytm
i rygory wpisane jest życie ludzkie, życie mieszkańców. Jednym pomaga się wybić, zrobić karierę, zająć wysokie miejsce w hierarchii, innych nieubłaganie odsuwa, wyrzuca na
margines, poza obszar godnego życia, godnego umierania.
Ta nierówność w poziomie bytowania, bieda i zła kondycja
zdrowotna poruszyła sumienia części mieszkańców Warszawy, którym los był co najmniej przychylny. Warunki życia miejskiej biedoty były tematem twórczości i troski m.in.
Prusa czy Gierymskiego. Andrzej Żor, przypominając ich
dzieła, czyni z ich słów i obrazów tło, na którym rodzą się
inicjatywy dobroczynne kierowane ku biednym, chorym,
samotnym, starym. Już w 1801 r. powstaje Towarzystwo
Przyjaciół Ludzkości, w 1814 r. – Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, po nich kolejne społeczne inicjatywy, np. w 1870 r. Biuro Informacyjne o Nędzy Wyjątkowej,
wreszcie na początku lat 80. XIX w. pojawia się inicjatywa powołania do życia przytułku dla ludzi opuszczonych
i starych, nazwanego Przytułkiem św. Franciszka Salezego.
Wśród pierwszych donatorów, wybitnych przedstawicieli
polskiego życia gospodarczego, społecznego, nauki i kultury, najważniejszą osobą jest pomysłodawca, a równocześnie ofiarodawca terenów pod budowę gmachu Przytułku
– Jan Bogumił Bloch, bankier, przedsiębiorca, budowniczy linii kolejowych. Powołany przez fundatorów Zarząd
Towarzystwa Przytułku (zwany w pierwszym okresie Radą Opiekuńczą) powierzył bezpośrednie kierowanie instytucją szarytkom – siostrom miłosierdzia ze Zgromadzenia
św. Wincentego à Paulo. Pierwszych mieszkańców przyjęto w 1897 r. Z dzisiejszej perspektywy Towarzystwo i sam
Przytułek stanowią fenomen i wyróżniają się spośród innych
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inicjatyw tamtego czasu tym, że ta działalność, mimo upływu lat, wciąż trwa. Opowieść Andrzeja Żora, wsparta budzącymi podziw archiwaliami, to swoista historia miasta, obserwowana i odnotowywana niejako z okien Przytułku. Wpływ
na funkcjonowanie ośrodka i byt jego mieszkańców miały
wszystkie zawirowania dziejów, poczynając od perturbacji
pierwszej wojny, entuzjazmu z odzyskania niepodległości,
zagrożeń wojny polsko-rosyjskiej, mroku okupacji i tragedii
Powstania, nowych powojennych realiów, czasu przekształceń poczerwcowych, na sytuacji dzisiejszej kończąc.
Z upływem czasu modyfikacji podlegały kryteria określające, kto mógł być podopiecznym Przytułku. Pojawiła
się możliwość najęcia miejsca na zasadach komercyjnych,
inni trafiali tu za wyraźnym poręczeniem czy wstawiennictwem członków Towarzystwa. Z czasem obok osób
schorowanych i sędziwych z udogodnień Przytułku zaczęli korzystać także ludzie młodzi – uczniowie i studenci – którzy znajdowali tu przede wszystkim posiłek, ale też
miejsce noclegu. W czasie pierwszej wojny ze schronienia
w Przytułku korzystały ofiary przesuwającego się frontu
i wynikających z wojny nieszczęść. Przytułek był także,
szczególnie po pierwszej wojnie, miejscem godnego spędzania ostatnich lat życia przez osoby zasłużone dla miasta czy kraju, które były samotne i schorowane. W 1935 r.
pod wpływem nasilających się nastrojów antysemickich
do statutu instytucji wprowadzono obostrzenia dotyczące zarówno przyszłych pensjonariuszy, jak i członków
Towarzystwa. Wszyscy oni mieli odtąd legitymować się
przynależnością do wyznań chrześcijańskich. Okupant
hitlerowski narzucił nowe reguły funkcjonowania Towarzystwa i Przytułku, które jednak nie naruszyły idei im
przyświecających. Obok kalek, inwalidów i obłożnie chorych schronienie i opiekę w Przytułku otrzymywały osoby
spoza Warszawy, uchodźcy z terenów przyłączonych do
Rzeszy. Prowadzone było także dożywianie dzieci objętych opieką przedszkolną przez Przytułek. Bywało, że ich
liczba sięgała tysiąca miesięcznie. Pracownicy i mieszkańcy Przytułku jesienią 1944 r. podzielili los warszawiaków;
jako jedni z ostatnich opuścili miasto 27 września, by znaleźć się w obozie w Pruszkowie, skąd część personelu trafiła do Częstochowy. Tam otrzymali zadanie prowadzenia
domu dla starców wysiedlonych ze stolicy.

Po wyzwoleniu Warszawy, w zrujnowanym budynku
pozbawionym dachu i okien, pierwsi pracownicy pojawili
się już 21 stycznia, a podopieczni 23 lutego 1945 r. Nowa
władza wprowadziła nowe regulacje prawne działalności
stowarzyszeń. Dekret Bieruta nie ominął także Towarzystwa, które na jego mocy utraciło prawo własności gruntu. O tym, kto ma mieszkać w Przytułku, zaczął współdecydować Wydział Opieki Społecznej Urzędu Miasta,
pod jednym z zachowanych w archiwum skierowań widnieje podpis Ireny Sendlerowej, ówczesnej naczelnik tego
Wydziału. Na przełomie lat 40. i 50. Towarzystwu kilkakrotnie udało się obronić swą, w różny sposób zagrożoną,
niezależność. Nękano Towarzystwo licznymi kontrolami
oraz próbami zmiany podporządkowania Przytułku lub
choćby tylko zmiany jego nazwy. Zagrożenia te ustąpiły
z nastaniem październikowej odwilży. Rok 1970 przyniósł
Przytułkowi kolejne zmiany, tak w nazwie (z domu opieki
na zakład specjalny dla osób nieuleczalnie chorych i niedołężnych), jak i statusie (dysponowanie wolnymi miejscami przez władze samorządowe). Powrót do samostanowienia Towarzystwa we wszystkich sprawach związanych
z Przytułkiem nastąpił dopiero w efekcie przemian roku
1989. Z przemian tych i pewnego zamieszania prawnego postanowiły skorzystać zakonnice prowadzące Przytułek. Poza wiedzą Towarzystwa wystąpiły one (skutecznie) o przyznanie im prawa do działek, na których stoją
budynki Przytułku. Dobra, harmonijna, trwająca blisko
sto lat współpraca szarytek z Towarzystwem stała się przeszłością. Starania o sprawiedliwy wyrok, zgodny ze stanem
prawnym z czasu powstawania Towarzystwa i Przytułku
trwały dziesięć lat. Historia zatoczyła krąg, a idea działania na rzecz potrzebujących trwa.
Każda z przedstawionych książek warta jest uważnej
lektury, każda godna nagrody głównej, każda tyczy pozornie sprawy jednostkowej: biografii osoby (Sigalin), historii towarzystwa sportowego (Cykliści) czy jednego ze
stołecznych budynków (DOM). Jednak każda z nich jest
opowieścią szerszą i głębszą: o Warszawie, o jej mieszkańcach, o rozwoju miasta, o ludzkich losach, marzeniach
i możliwościach ich realizacji. Jest też opowieścią o empatii, o tym, co jednostka może ofiarować społeczności,
a społeczność jednostce.

Jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy pod przewodnictwem Janusza Drzewuckiego w składzie:
Grażyna Borkowska, Anna Maria Czernow, Karolina Głowacka, Anna Romaniuk, Krzysztof Masłoń, Rafał Skąpski
przyznało po trzy nominacje w każdej kategorii: kategoria Proza: Wiesław Myśliwski Ucho igielne (Wydawnictwo
Znak), Zyta Rudzka Krótka wymiana ognia (Wydawnictwo W.A.B.), Krzysztof Varga Sonnenberg (Wydawnictwo
Czarne); w kategorii Poezja: Krystyna Dąbrowska Ścieżki dźwiękowe (Wydawnictwo a5), Jadwiga Malina Czarna
załoga (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), Ewa Sonnenberg Schizofrenia & Company (Wydawnictwo Warstwy);
w kategorii Literatura dziecięca – tekst i ilustracje: Justyna Bednarek, ilustracje Daniel de Latour Babcocha
(Wydawnictwo Poradnia K), Cezary Harasimowicz, ilustracje Marta Kurczewska Mirabelka (Wydawnictwo
Zielona Sowa), Małgorzata Ruszkowska, ilustracje Marta Ruszkowska Warszawiacy (Wydawnictwo Dwie Siostry).
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Niezwykłe miejsca

Dzieło
sztuki:

książka
Nowa Galeria Książki Kolekcjonerskiej przy ul. Marszałkowskiej 62 jest miejscem, które
zachwyci bibliofila. Każda sprzedawana tu książka jest „wypieszczonym” dziełem
sztuki. Poszczególne tomy są wydawane przez Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley
z Koszalina

M

oją uwagę przykuwa Książę Niccola Machiavellego – renesansowy traktat, będący rodzajem podręcznika skutecznego sprawowania
i utrzymania władzy. Napisany w 1513 r., został dedykowany władcy Florencji, Wawrzyńcowi II Medyceuszowi, wnukowi Wawrzyńca Wspaniałego. Był czas, kiedy czytania traktatu zakazano. Jego pierwsze wydanie miało
miejsce w dobie renesansu, w 1532 r., kilka lat po śmierci Machiavellego, zaś pierwszy polski przekład ukazał się
dopiero w 1868 r. nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Biorąc do ręki książkę ręcznie oprawioną w skórę, z intarsjami, czujemy, że zostaliśmy zaproszeni do wędrówki w czasie. Tak jakby przemawiał do nas bezpośrednio nie tylko
sam Machiavelli, ale też XVI-wieczni drukarze, ilustratorzy
czy introligatorzy. Książkę zdobią całostronicowe, złocone

ilustracje. Zachwycają motywy
zdobnicze, krój pisma, przeniesione sprzed blisko 500 lat.
Podobne odczucia mam, kiedy
sięgam na półkę Galerii po Żywoty najsławniejszych malarzy,
rzeźbiarzy i architektów Giorgia Vasariego. Tym razem sama
książka to wydanie Państwowego Instytutu Wydawniczego
z 1980 r. (w przekładzie Karola Estreichera). Mam je w domu, tyle że w byle jakiej oprawie, na papierze, który po blisko
40 latach jest żółty i rozpada się
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Jerzy S. Majewski

Trzydziestopięciotomowe
dzieła zebrane Stanisława Lema

Bajki i pomysły Leonarda Da Vinci, bibliofilska edycja na czerpanym papierze. Podstawą graficzną był znany fakt, że Leonardo szyfrował swoje teksty, pisząc litery w lustrzanym odbiciu

w rękach. Przy Marszałkowskiej oglądam to samo wydanie,
ale w pięknej, „renesansowej” oprawie wydawnictwa artystycznego Kurtiak i Ley.
Nie są to porównania na wyrost. Wydanie książki artystycznej bądź tylko oprawienie opublikowanej wcześniej
pozycji wymaga długich przygotowań oraz doboru najlepszych materiałów. Tomy są drukowane na bezkwasowym
papierze, dającym gwarancję długowieczności. Jak mówi
Urszula Kurtiak, najczęściej jest to papier ręcznie czerpany, ale do niektórych pozycji dobierany jest on indywidualnie. I tak, do traktatu O kosmetyce twarzy pań Owidiusza użyty został papirus. Na takim bowiem podłożu
pisane były „książki” w epoce antyku. Sama forma traktatu w postaci rolki czy zwoju też jest antyczna. Do oprawy
innych książek używane są skóry lub jedwabie najwyższej
jakości, wypatrywane na różnych targach, często sprowadzane z zagranicy. Najcenniejsze są skóry cielęce i kozie,
ale zdarza się, że artyści z wydawnictwa Kurtiak i Ley wykorzystują skóry żab afrykańskich czy ryb. Górne i dolne
krawędzie grzbietu książki wykańczane są ręcznie tkanymi kapitałkami. Bywa, że okładki inkrustuje się drogimi kamieniami, miewają też one malowane i woskowane
boki. Wnętrze książek zdobią tłoczone ryciny, które same w sobie są dziełami sztuki. Od początku istnienia firmy działalność wydawnicza prowadzona jest równolegle
z atelier introligatorstwa artystycznego. Właściciele szukają starych czcionek drukarskich i ozdobników. Zebrali
ich już setki; niektóre mają po kilkaset lat. To pozwala na

wykończenie okładek czy wnętrza tomów w formie nie
do osiągnięcia przez żadną współczesną skomputeryzowaną drukarnię. Rys indywidualizmu, czar autentyzmu
oprawom nadaje też wykorzystywanie starych narzędzi
introligatorskich, jak filety i stemple z XVII czy XVIII w.,
za pomocą których na skórze wyciskane są – na gorąco –
drobne ornamenty albo wtapiane płatki złota.
Wszystkie oprawy są szyte ręcznie oraz ręcznie zdobione, przy wykorzystywaniu technik i materiałów indywidualnie dobieranych do każdej książki. Ambicją właścicieli jest tworzenie tomów, w których szata zewnętrzna
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Fletnia chińska, tomik poezji chińskiej w układzie i przekładzie Leopolda Staffa.
Książka jest okrągła i nawoniona zapachem jaśminu
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współgra z treścią oraz epoką, w której książka powstała.
I tak, w monumentalnym wydaniu Trylogii Sienkiewicza
odnajdziemy motywy charakterystyczne dla sztuki dojrzałego baroku drugiej połowy XVII stulecia. I choć widnieją
w nich wizerunki aktorów grających w ekranizacji Ogniem

i mieczem Jerzego Hoffmana z 1999 r., to Trylogia zebrana
w jednym tomie mogłaby stanąć na półce biblioteki na Jasnej Górze i uchodzić za oryginał z czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Jak opowiadają właściciele firmy, kształt graficzny książki i jej oprawa są często
dziełem tych samych twórców. Sama idea dostosowania
formy tomu bądź tylko jego okładki do treści zmusza wydawców do prowadzenia badań historycznych nad historią
książki, biografią jej autorów czy samą epoką. Sprawia to,
że przygotowywanie okładki trwa często wiele tygodni,
a praca nad nią jest wyjątkowo żmudna.
Często okładki tej samej książki różnią się. Wykonywane są w jednym egzemplarzu i nie można znaleźć drugiej
takiej samej. Zasadą w wydawnictwie jest, że wszystkie
wydania bibliofilskie są numerowane, nie mają dodruków,
kolejnych wydań, zaś około 10 procent każdego nakładu
ma formę bibliofilskich unikatów, wykonanych tylko raz
według konkretnego projektu. Urszula Kurtiak pokazuje dość niezwykłe wydanie Fletni chińskiej, tomik poezji
chińskiej w układzie i przekładzie Leopolda Staffa. Sama
opracowała niezwykłą formę książki – jest ona okrągła
i nawoniona zapachem jaśminu. „Jak oddać w materialnej formie niezwykłość tej ulotnej poezji, której mistrzostwa i skomplikowania warsztatowego nie są w stanie
przekazać najdoskonalsze nawet tłumaczenia? Naszym
natchnieniem stał się historyczny ornament, który zdobi
czerwony chiński żakard jedwabny stosowany w tradycyjnych strojach ślubnych. Motyw koła, symbole podwójnego
Do traktatu O kosmetyce twarzy pań Owidiusza
użyty został papirus
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szczęścia i inne w nim zawarte zadecydowały w jednej
chwili o kształcie książki niebanalnym – kolistym. Kiedy
pokazaliśmy nasz tomik Czesławowi Miłoszowi, z wielkim ożywieniem opowiedział nam o swoim zauroczeniu
tą poezją. Opowiadał o wpływie, jaki kontakt z nią wywarł na jego twórczość poetycką, a także o znaczącej i inspirującej roli, którą odegrał w jego życiu Leopold Staff” –
możemy przeczytać w katalogu wydawnictwa.
Ale Kurtiak i Ley sięgają nie tylko po pozycje historyczne. Urszula Kurtiak bierze z półki Ogień zielonych księżyców Haliny Poświatowskiej. Książka pachnie konwaliami, ulubionym zapachem poetki. W środku znajdujemy
koperty z faksymiliami listów oraz fotografii Poświatowskiej, a całość sprawia wrażenie prywatnego albumu nasyconego poezją. Część egzemplarzy oprawiona została
w skóry imitujące liście. Majstersztykiem sztuki wydawniczej są wielotomowe dzieła zebrane Stanisława Lema.
Mają one oprawy współczesne, które – jak mówi Urszula
Kurtiak – znajdują swoich nabywców, choć gust większej
części klientów jest dość konserwatywny.

William Shakerpeare, Jak wam się podoba, w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka,
z ilustracjami Andrzeja Czeczota wykonanymi w technice linorytu

Najnowsze dzieło Wydawnictwa Artystycznego
Kurtiak i Ley – poemat Dobrze Włodzimierza
Majakowskiego, w przekładzie Artura Sandauera.
Pomysłodawczynią wydania i autorką projektu
graficznego w technice kolażu jest Hanna
Bakuła. Książka składa się w harmonijkę,
po rozłożeniu ma ponad 17 m długości. Nakład:
100 egzemplarzy. Na początku maja odbyła się
pierwsza prezentacja książki wraz z oficjalnym
otwarciem Galerii Książki Kolekcjonerskiej

Moja rozmówczyni opowiada, że początki wydawnictwa sięgają czasów stanu wojennego. Jak wspomina, miała
tomik poezji wydany w XIX w. i oprawiony w chiński jedwab. Książka trafiła do introligatora, który miał jedynie
podkleić stary jedwab. Zamiast tego wyrzucił go, a książkę oprawił w prymitywną, plastikową imitację skóry. Widząc zaskoczenie właścicieli książki, przyrzekł w ramach
przeprosin oprawić książkę na nowo. Efekt nie był dużo
lepszy. Kolejne, bezskuteczne poszukiwania introligatorów, którzy potrafiliby sprostać małżonkom Kurtiak i Ley,
sprawiły, że postanowili sami zająć się oprawą artystyczną. Przygotowali się do tego teoretycznie i praktycznie
poprzez naukę profesji od introligatorów oraz studiowanie fachowej literatury. Dziś sami są mistrzami dyplomowanymi. Otrzymali stypendia, m.in. rządu francuskiego.
Nowy lokal firmy przy Marszałkowskiej nie jest duży,
ale kiedy wejdziemy do środka, poczujemy się jak w świątyni sztuki.

A. Palach

Trylogia Henryka Sienkiewicza, limitowana seria kolekcjonerska
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Szemrana Warszawa

Bredzi jak Piekarski na mękach
Katarzyna Dzierzbicka
W języku polskim jest wiele powiedzeń odzwierciedlających wydarzenia, które miały
miejsce naprawdę. Często słyszy się na przykład kogoś kwitującego wypowiedź innej
osoby stwierdzeniem: „Bredzi jak Piekarski na mękach”. W jakich okolicznościach powstało
to porzekadło? Aby to wyjaśnić, należy cofnąć się do XVII stulecia

K. Dzierzbicka
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W

niedzielę 15 listopada 1620 r. 23-letni
szlachcic sandomierski Michał Piekarski
herbu Topór usiłował dokonać zamachu
na życie króla Zygmunta III Wazy. Podobno myśl ta zaświtała w jego głowie 10 lat wcześniej, po informacji o zabiciu króla Francji Henryka IV Burbona przez służącego
i nauczyciela François Ravaillaca. Piekarski miał zobaczyć
anioła, który nakazał mu zabicie monarchy. Niektórzy badacze mówią, że był on chory psychicznie – w dzieciństwie rozbił głowę, czego następstwem było pomieszanie
zmysłów i ataki agresji. „Dlatego pokrewni otrzymali nad
nim od sądu Król.[ewskiego] opiekę i czas nieiaki w zamknięciu zostawał; ale gdy się przekonano, iż się zachowuie spokoynie, na wolność był puszczony” – pisał Franciszek
Siarczyński w Obrazie wieku panowania Zygmunta III…
(Poznań 1843-1858). Podczas pobytu w Krakowie, w cza-

Łącznik między Zamkiem a katedrą

sie jednego z napadów szału, Piekarski zabił na Wawelu
kucharza i ranił kilku członków służby. Jako karę za zabójstwo pozbawiono go prawa do wsi Bieńkowice, której
szlachcic był dziedzicem. Prawdopodobnie Piekarski obwiniał króla za utratę swojego majątku. „Kilkakroć się na
Króla zakradał, ale nigdy mu się dokazać swego nie udało” – pisał dalej Siarczyński.
Okazja nadarzyła się, kiedy zwołano sejm po klęsce
pod Cecorą (wrzesień 1620), gdzie polskie wojska koronne walczyły przeciwko armii turecko-tatarskiej. Na obrady
do Warszawy przybyła szlachta z całej Polski. Choć Michał Piekarski, jako osoba niepoczytalna, nie mógł uczestniczyć w zgromadzeniu, przyjechał do miasta z Erazmem
Domaszewskim, jednym ze swoich dwóch opiekunów. Posiedzenie sejmu rozpocząć miała uroczysta msza w kolegiacie (obecnie katedrze) św. Jana. Piekarski czekał obok
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Zamach na króla
Do krwawych zajść doszło o godzinie 9, gdy Zygmunt III Waza zbliżał się do kolegiaty. Kiedy król wchodził do świątyni, zza jej drzwi wyskoczył Piekarski. „Udało mu się to zrobić, bo miał do dyspozycji sporo miejsca,
ponieważ ci, którzy szli przed królem, starali się iść równym krokiem, by nie tarasować wejścia do kościoła” –
zapisał Stanisław Kobierzycki w Historii Władysława,
królewicza polskiego i szwedzkiego (wyd. 1655). Szlachcic
zamachnął się czekanem, chcąc uderzyć króla w głowę.
Cios musiał być na tyle silny, że Zygmunt III upadł na
ziemię, krzycząc „O Święta Trójco!”. Uderzenie zostało
jednak zamortyzowane przez nakrycie głowy, którego król
nie zdążył zdjąć. Piekarski zadał kolejne dwa ciosy, raniąc
monarchę w obojczyk i policzek. Kobierzycki zanotował:
„[…] całą Polską wstrząsnęła nowa i straszliwa zbrodnia.
O podobnej nikt nigdy nie słyszał, nic dziwnego, że przejęła ona bólem i smutkiem całe królestwo”. Początkowo
mieszkańcy Warszawy myśleli, że za zamachem na króla
stali Tatarzy, jednak szybko zostali wyprowadzeni z błędu
po publikacji ulotek z opisem zdarzenia.
Na pomoc Zygmuntowi III Wazie rzucił się marszałek nadworny koronny Łukasz Opaliński, który osłonił
go własnym ciałem. Monarchy bronił również królewski
sekretarz, biskup Jan Wężyk, a Władysław, najstarszy syn
władcy, uderzył Piekarskiego szablą w głowę, odcinając
mu kawałek skóry z czoła. Ten mały płat, o średnicy około 34 mm, przechowywany był w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. „[…] w niewielkiem pudełeczku
drewnianem kształtu cylindrycznego, ozdobionem ornamentacją z ponaklejanych ździebeł barwionej słomy. Zewnętrzna strona denka była pokryta pismem, dziś już nieczytelnem. W pudełku leżał wyschły płat skóry, rzekomo
ludzkiej, wielkości 10-złotówki. Pozatem dwie ćwiartki
papieru, obie zapisane. [...] Na mniejszej kartce znajdu-

Wikimedia Commons

świątyni, na dzisiejszej uliczce Dziekania, aby w dogodnym momencie zaatakować idącego w procesji króla.

Próba zamachu na króla Zygmunta III Wazę przez Michała Piekarskiego w 1620 r.

je się napis: Anno 1620 die Novembria. Zigmund trzecy
król Polski od Piekarskiego raniony. Na drugiej kartce,
nieco większej, skreślono słowa: Znak zdrayci Iego królewsi Mościy całey Korony Polski Piekarskiego wycięty
w kościele przez królewicza Igmści Władysława” – informował w 1934 r. dziennikarz „Kuriera Warszawskiego”.
„Pudełko z zawartością wróciło z Rosji do Polski jednocześnie z wywiezionemi aktami m.st. Warszawy. Leżało
początkowo w magistracie, skąd przeszło do muzeum” –
czytamy dalej. Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej Alina Sokołowska przeprowadziła inwentaryzację
varsavianów ze zbiorów Muzeum Narodowego, które miały zostać przekazane do Muzeum Historycznego Miasta
Stołecznego Warszawy. Na liście, wśród innych cennych
pamiątek, znaleźć można także pudełeczko ze skórą Piekarskiego. Niestety, według informacji otrzymanej przeze
mnie w czerwcu 2017 r. z Muzeum Narodowego obiekt
uznawany jest za stratę wojenną.
Rany Zygmunta III Wazy okazały się niegroźne. Władcę podniósł z ziemi, opatrzył i uspokajał współpracownik
biskupa krakowskiego Jan Kaliński, który w podziękowa-

REKLAMA
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K. Dzierzbicka

Ulica Dziekania, domniemane miejsce zamachu

68

niu za swój gest otrzymał od króla i królowej złoty łańcuch z ich wizerunkiem, a od senatu – należącą wcześniej
do Piekarskiego wieś Bieńkowice (według innych źródeł
Kaliński otrzymał nagrodę pieniężną). Niedoszły zabójca
monarchy został pojmany i osadzony w więzieniu w podziemiach Zamku Królewskiego. Torturami zmuszany był
do wyznania prawdy o zamachu i wydania ewentualnych
współtowarzyszy zbrodni. Więzień składał niejednoznaczne zeznania, a momentami bezsensownie bełkotał – stąd
przyjęło się powiedzenie „Bredzić jak Piekarski na mękach”. W zamkowych lochach widział się z nim kanclerz
wielki litewski i pisarz Albrycht Stanisław Radziwiłł, który był świadkiem zamachu, a później sędzią w procesie
szlachcica. „Odwiedzałem go potem w więzieniu z bratem
moim i słyszałem mówiącego te słowa: «Szukajcie pierwszego królestwa, a wszystkie do was należeć będą». Poznano, iż w rzeczy samej był szalony” – zapisał Radziwiłł
w swej książce Rys panowania Zygmunta III. Mimo wstawiennictwa króla, który przebaczył Piekarskiemu, sejm
skazał go na karę śmierci poprzez okrutne tortury. Aby
zapobiec kolejnym zamachom na monarchę, zdecydowano
o wybudowaniu łącznika, którym władca mógł bez wychodzenia na ulicę przejść z zamku do świątyni.

Egzekucja Piekarskiego
Publiczna egzekucja Michała Piekarskiego odbyła się
26 listopada 1620 r. na warszawskim placu zwanym Piekiełkiem. Potoczna nazwa tego miejsca, które wówczas
znajdowało się poza murami miasta, a gdzie dziś stoi pomnik szewca Jana Kilińskiego, pochodzi od piekła, jakie
kaci urządzali skazanym. Wiktor Gomulicki w Opowiadaniach o starej Warszawie pisał: „Przed trzema wiekami
nerwy warszawian mocniejsze były od dzisiejszych. Inaczej
nie wytrzymaliby oni widoku wielu okropnych «egzekucyi», w które epoka Zygmunta III obfitowała”. W tym

miejscu w 1526 r. spalono na stosie dwie kobiety: ziemiankę Kliczewską i piekarkę z Krakowa, niesłusznie oskarżone o otrucie ostatnich książąt mazowieckich Stanisława
i Janusza III, którzy zmarli w młodym wieku w krótkim
odstępie czasu.
Podczas procesu Michał Piekarski nie zaprzeczał,
że planował zamach na króla, ale twierdził, że popełnił
zbrodnię wskutek pomieszania zmysłów. Później miał żałować, że zabójstwo monarchy się nie udało. „Taką zaś pałał ku Królowi złością, że gdy powiedział Jezuita, co go
do śmierci gotował, że Bogu dziękować powinien, iż cios
iego Króla uchybił, Piekarski i siebie, i rękę swą przeklinał” – zanotował Siarczyński. Niedoszłego zabójcę stracono w ten sam sposób, w jaki 10 lat wcześniej François
Ravaillaca, zabójcę francuskiego króla. „Pastwiono się nad
niepoczytalnym obłąkańcem, którego by dzisiejsze sądy
do domu zdrowia odesłały, z zajadłem i wyrafinowanem
okrucieństwem” – pisał Wiktor Gomulicki. Wyrok wydany przez marszałka koronnego głosił: „Naprzód z mieysca więzienia, w którém zostaie wyprowadzony przez kata
i iego oprawców, wsadzony będzie na wózek do tego sporządzony, maiąc skrępowane ręce i nogi, przywiązany do
wozu tak zostanie, aby postać siedzącego zachował. Zasiędzie przy nim swe mieysce kat z oprawcami maiącemi swe
narzędzia, ogień siarczysty i rozżarzone węgle, obwożony
będzie przez rynek i ulice miasta. W mieyscach wyznaczonych obnażonego cztérema rozpalonemi szczypcami
oprawcy ciało szarpać będą. Gdy na miejscu kary stanie,
z wozu na rusztowanie umyślnie wystawione, na 8 łokci
od ziemi wyniesione, przeprowadzony zostanie. Tam mu
kat ów czekan żelazny, którym na Nayiaśn. Króla JMci
targnął się, do ręki prawéj włoży, i z nim razem rękę bezbożną i świętokradzką nad płomieniem ognia siarczanego
palić będzie. Dopiero gdy w pół dobrze przepalona będzie,
mieczem odetnie, toż i z lewą ręką bez przypalenia iednak
uczyni. Po czém czteroma końmi ciało na 4 części roztargane, a obrzydłe trupa ćwierci na proch na stosie drew spalone zostaną. Na koniec proch w działo nabity, wystrzał
po powietrzu rozproszy”.
Michał Piekarski miał być raz na zawsze zapomniany
(procedura „damnatio memoriae” – „potępienie pamięci” – czyli usunięcie nazwiska z wszelkich dokumentów,
aby popadło w zapomnienie), a tym samym zamach na
króla – wymazany z kart historii. Tak się jednak nie stało. Opowieść o szalonym szlachcicu przekazywana jest
turystom przez pokolenia warszawskich przewodników,
a duch Michała Piekarskiego podobno nadal straszy w pobliżu katedry.
Katarzyna Dzierzbicka – dziennikarka, absolwentka z wyróżnieniem
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, egiptolog, absolwentka
podyplomowych studiów etnomuzykologicznych na Uniwersytecie
Warszawskim, licencjonowana przewodniczka miejska po Warszawie;
wydała książki: 50 lat Teatru Telewizji. Krótka historia telewizyjnej sceny
(2004), Warszawa Witolda Gombrowicza (2014) i Polska Witolda
Gombrowicza (2017)
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Mowa z Grochowa

Marynarz
i dziewczyna
Przemysław Śmiech

W

miłości, jak wiadomo
Szanownemu Państwu, bajer
jest niezbędnem, jednakowoż trzeba
uważać, aby nie przesadzić, bo może
być niewąski klops.
Oto smutna historia pana Alojzego
Rzemienia i panny Gabryjeli Fikoł –
młodzieży ku nauce, a starszym ku
zabawie, bo nie ma to jak śmiech
z cudzego nieszczęścia.
Pan Alojzy, smukły młodzieniec,
posiadający fest nawijkie, nagle
zapałał sercowem odczuciem do
panny Gabryjeli, do jej oczu czarnych,
białych rąś i wogle ciałokształtu.
Zaczął jej nawijać makaron na
uszy akonto tego, że jest kapitanem
pancernika Nasza Szkapa, że pływa
po morzach i oceanach, i co ona na
to. Panna Gabryjela, rzecz wiadoma,
natychmiast dostała pulpetacji
serca na tle matrymonialnem i już
się widziała oczami z wyobraźni,
jak sunie do ołtarza z przepięknem
oficerem u boku. Chwaliła się
wszystkim koleżankom, że jak jej
narzeczony wrzaśnie na okręcie, to
cała załoga w krótkich abcugach
melduje się na pokładzie, że jak
majtki podłogie polerują na wysokie
ce, to on patrzy się przez rolnetkie
na siną dal, czy aby gdzieś za któremś
bałwanem nie czai się wróg. I jeszcze
zaznaczyła, że w mniodowy miesiąc
popłyną naobkoło globusa, że
będą się bujać na hamaku, popijać
szampanskoje z półmetrowych
szklanek i wtrajać owoce z morza.

I tak kwitła miłość jak ten kwiat
czerwony, państwo młodzi już się
cieszyli na przyszłe gorzko, gorzko
i przechadzki uskuteczniali, a to po
Starem Mnieście, a to po Krakosach,
a to po Saskiem Ogrodzie, tylko po
Łazienkach nie, bo pan Alojzy nie
lubiał. Mówił, że kiedyś go ugryzła
wściekła wywiórka i ma nerwowy
uraz na tle psychologicznem.
Troszkie to panne Gabryjele
martwiło, że jej absztyfikant tak
podgrymasza apropos Łazienek,
bo gdzie na ksiuty, jak nie tam, ale
nic, tak czy siak obóstwiała swoje
mundurowe szczęście.
Raz jednakowoż sama się wybrała
do Łazienek i tak się szwenda koło
Poramańczarni, Kurdegardy i temuż
podobnież, aż poszła do Pałacu na
Wyspie. Kto nie jest ciapciak, ten
posiada wszak świadomość, że pałac
figuruje nad stawem, po którem
obywatele pci obojga zasuwają
gondolą po lustrze wody. I tak sobie
panna Gabryjela stoi nad tą wodą,
podziwia lanszafty i nagle widzi, że
nie wierzy we własne oczy! Na środku
jeziora gondola w kształcie łabądzia
czy innego drobiu, a kto nią kieruje
osobiście?! Jej wyśniony kapitan,
pogromca oceanicznej fali, pan
Alojzy Rzemień!!!
Jak panna Gabryjela zobaczyła, że
została, niestety, uderzona w kant,
to zaraz ją nerwy opuścili. Jak
rozpuściła morduchnę na Łazienki
Północne i Południowe, jak wjechała
nr 5/2019

panu Alojzemu na godność,
pochodzenie i jenteligencje! Takie
wyrazy zaczęły fruwać w stronę pana
Alojzego, że niejeden bosman by się
zaczerwienił, więc były narzeczony
zrobił całą wstecz, ale ciężko mu
było, bo Emeryckie Koło Przyjaciółek
Króla Stasia mniał na pokładzie,
a tymczasem panna Gabryjela obiegła
akwen i przypuściła szturm z drugiej
strony! W taki sposób pan Alojzy
znowuż zmienił kurs i całą naprzód
wykonał, a jego przerażone pasażerki
zajentonowały Pod Twoją obrone,
bo się bały, że niesiona pragnieniem
zemsty oszukana panna Gabryjela
zrobi abordaż i zdawały sobie
sprawozdanie, że nie będzie brała
jeńców!
Panna Gabryjela jednakowoż
wymyśliła inny sposób. Ułamała
kamiennemu satyrowi palec i tem
palcem rzuciła w gondole, z powodu
dlaczego w burcie zrobiła się dziura
i gondola zaczęła pomalutku tonąć.
A jak już pan Alojzy i jego pasażerki
stali po pachy w wodzie, oganiając się
od karpi, panna Gabryjela krzykła:
„Trafiony – zatopiony!”.
Poczem odeszła dziarskiem,
żołnierskiem krokiem…
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Z notatnika miastoluba

Palcem po
starej mapie
Maria Terlecka

W 1958 r. kin różnej wielkości było w Warszawie 54,
w tym kino Strażak w Powsinie czy Lotnik na Okęciu.
Dawna Młoda Gwardia nijak ma się do kina w Pałacu
Kultury. Każdy, kto żył w PRL-u, pamięta małe, osiedlowe, peryferyjne lub branżowe klimatyczne salki kinowe
z twardymi, niewygodnymi, trzeszczącymi krzesłami. Ja wspominam
kino Albatros i Mewa na Pradze II.
I oczywiście kino Syrena przy Inżynierskiej – ze specyficznym, praskim klimatem. Ostatnio „poległo”
kino Praha; jak wieść gminna niesie, to chwilowa plajta.
Nie wiem, ile teraz jest barów
mlecznych, w 1958 r. było ich 40.
Łaźni miejskich – 8, teraz zapewne mniej. Lewobrzeżną Warszawę
łączyły z prawobrzeżną 4 mosty,
w tym 2 kolejowe. Radykalnie zmieniły się trasy komunikacji miejskiej.
Jest dużo nowych, przepadły pospieszne oznaczane literami. Ostały się tylko dwie niezmienne tramwajowe – to 4 z Pragi na Mokotów
i 6 z Bielan na Gocławek.
Bibliotek publicznych wiele nie
było, tylko 9, ale dużo branżowych
i naukowych. Biblioteka imienia
księdza Twardowskiego przy ulicy
Skoczylasa mieściła się wtedy przy... Projektowej blok 43.
Wędrówka palcem po starej mapie jest nostalgiczna.
Niby czegoś żal, ale wolę miasto z roku 2019, z jego dynamiką, nieprzewidywalnością, otwartością, chaosem, niepokojem, absurdami.
rys. Maria Terlecka
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am dużo starych planów Warszawy. W ostatnich latach kupuję plan co roku, bowiem dezaktualizuje się
szybko. Zmieniają się nazwy ulic, przybywają nowe osiedla,
Warszawa się rozrasta. Kartografowie nieustannie aktualizują mapę miasta.
Mój najstarszy plan Warszawy, wydany na marnym papierze, pożółkły, rozlatujący się, pochodzi z 1958 r. Informacje w nim zawarte to historyczne ciekawostki, dzieje
miasta sprowadzone do suchych informacji, szczegółów.
Warszawa roku 2018 i tamta, z 1958 r., to dwa różne miasta. Nie kupiłam planu w 2019 r., bo kiedy piszę ten felieton, nie ma go jeszcze w sprzedaży. Czy będzie aktualny
z powodu zmieniających się nazw ulic? Z tablic ze starymi nazwami ulic ściera się kurz, bo
a nuż wrócą na swoje miejsce. Niektóre wróciły.
Znikają niesłuszne pomniki lub tylko podejrzane o niesłuszność. I tak para idzie w gwizdek,
a mogłaby sensowniej.
W Warszawie roku 1958 kursowały po mieście – na równi z taksówkami – konne dorożki. Dorożkarze i taksówkarze byli członkami
jednego zrzeszenia. Konne pasażerskie pojazdy
miały 11 postojów, przeważnie na rogach ulic,
m.in. na Brackiej i Widok, Hibnera róg Przeskok, Dworzec Główny, plac Trzech Krzyży,
Wilcza róg Mokotowskiej, Wolska róg Płockiej, Żelazna róg Grzybowskiej... Dorożki konne bagażowe stały przy Dworcu Głównym, przy
Grójeckiej róg Opaczewskiej, na placu Grzybowskim, przy Jagiellońskiej róg Okrzei, Kijowskiej róg Brzeskiej, przy bazarze Różyckiego. Do
lat 80. parkował przy bramie bazaru Różyckiego od strony ulicy Brzeskiej Ryszard Karton –
ostatni dorożkarz z tej ulicy. Poznałam go w latach 70. Taksówkarze z postoju narzekali, że
koń paskudzi, że wsadza łeb w okna taksówek.
Pan Ryszard Karton cierpliwie znosił uwagi, równie cierpliwie sprzątał po koniu i… czekał na pasażera. To już nie
był biznes. Interesu dorożkarskiego nie przejął syn pana
Kartona, zatem dorożkarz sprzedał konia i dorożkę. Dorożki, które widzimy na placu Zamkowym, to turystyczna
atrakcja, relikt, wspomnienie po konnych taksówkach.

E. Lange

M
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J. Roqueblave

Refleksje nadwiślańskie

Babcinym okiem
Jacek Fedorowicz

dąc ulicą, pomyślałem sobie nagle, co by to było, gdyby
moja babcia w wieku dojrzałym poddała się hibernacji,
po czym z nagła, w roku 2019, została z tego stanu wycucona i ruszyła na przechadzkę po mieście. Liczne zmiany
rzucałyby jej się w oczy, ale – jak ją pamiętam – pewnie nie
zwracałaby uwagi na nowości techniczne, za to na pewno
od pierwszej chwili zdumiewałyby ją zmiany w wyglądzie
przechodniów.
Wyliczę (patrz ilustracja):
1 --- Przede wszystkim rzuciłyby jej się w oczy elementy może drobne, ale świadczące niezbicie o nędzy panującej wśród
młodzieży. Dzień jest chłodny,
a tu nikt nie ma na sobie skórzanych butów. Tylko płócienne,
a do tego bez skarpetek. Nikogo
nie stać na skarpetki! Biedactwa
muszą okropnie marznąć w te
goluteńkie kostki – pomyślałaby babcia.
2 --- Wędrując wyżej, wzrok
babci odnotowałby kolejne objawy zaskakującego ubóstwa.
Spodnie złachane, całe w dziurach. Prawie u wszystkich młodych ludzi. Sugerować by to
mogło dodatkowo jakąś dziwną niemoc, rezygnację, może
depresję nawet, która ogarnęła
młodzież, bo nigdzie nie widać
żadnych śladów chęci poradzenia sobie z tym stanem; żadnych
prób pocerowania, załatania czy
choćby spięcia agrafką.
3 --- Jeszcze wyżej – kolejna
zagadka. Dlaczego radiotelegrafiści i dziewczęta pracujące
w centralach telefonicznych nie
zostawiają sprzętu w pracy?

4 --- Ten szczegół byłby bardzo smutny dla osoby pamiętającej przedwojenną polską wieś. Przykrą przypadłością, szczególnie na Kresach, był w owych czasach kołtun.
Wrócił. Na szczęście nie cała młodzież jest tym dotknięta,
niektórzy mają włosy rozczesane.
5 --- Ten element dotyczy nie tylko strojów, ale również
napisów na murach, płotach i w ogóle wszędzie. Cały kraj
nagle pokochał niewielkie miasto nad Zatoką Gdańską –
Puck mianowicie – i gorliwie daje
temu wyraz. Miłośnicy Pucka czynią to jednak wyjątkowo niedbale,
wymalowując pierwszą literę bez
właściwej staranności.
6 --- Ale niemiłe zaskoczenia
w pełni wynagradza postawa duchowa. Wszyscy przechodnie,
już nie tylko młodzież, choć ona
najczęściej, idą ulicą rozmodleni,
z oczyma wbitymi w książeczki do
nabożeństwa. Świat dookoła jakby nie istniał, wpadają czasem na
siebie, niebezpiecznie zbliżają do
pędzących samochodów, a jeszcze
częściej hulajnóg, czasem – jak
to w modlitwie – bezwiednie ruszają wargami. Nieco dziwne jest
tylko, że większość wpatrzonych
w książeczki dość intensywnie rusza przy tym palcami. Kciukami
głównie. Czyżby to był jakiś nowy typ książeczek – metaliczne
odblaski potwierdzałyby to przypuszczenie – za pomocą których
odmawia się też różaniec?
I tu być może babcia postanowiłaby zainteresować się również
zmianami w dziedzinie techniki.
rys. Jacek Fedorowicz
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Zwierzę w mieście

Papuga, co
jedna, to i druga

A. Szaraniec

Arkadiusz Szaraniec
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P

o czym można rozpoznać wiosnę i lato w stolicy? Ano,
znacznie więcej papug pojawia się w Ptasim Azylu przy
warszawskim zoo. Dominują głównie czubate nimfy, nierozłączki, rozelle białolice, jak i te najmniejsze, najbardziej
pospolite papużki faliste.
Niewola nie zabija ich zdolności lotu, fruwają szybko
i sprawnie, pokonują dalekie dystanse, nawet przez Wisłę,
z jednej odległej dzielnicy do drugiej. Skąd się bierze ten
egzotyczny i barwny nalot? Papugi to inteligentne ptaki,
ciekawe świata i spragnione kontaktu z innymi gadającymi
istotami. Samotność, często wielogodzinna, i to codzienna, jest dla nich udręką. Stadne stworzenia pragną rozmowy, ruchu, nowych wrażeń. Gwar, jaki czynią, wcale
nie jest gradem pustych dźwięków. Samotnicy nawołują
i czekają, a tu nikt nie odpowiada. Radio i telewizor, nawet grające za ścianą, podczas długich godzin opuszczenia
dają jednostronny monolog dźwięków, a co z żywym dialogiem reakcji, różnorodnych emocji?
Letnią porą przy ruchliwym placu Zbawiciela poprzez
gwar uliczny i kawiarniany, zgrzyt tramwajów i szum aut
przebija się co kilka minut wrzaskliwy, donośny krótki
zew „Halo, jest tam kto?!”. Jakaś większa papuga, żako albo ara, nie rezygnuje z prób nawiązania kontaktu. I tak od
lat. Pewien uczony gwarek z Jazdowa (te ptaki są znacznie
lepsze w papugowaniu) nie tylko na widok powracającej
właścicielki skakał z żerdki na żerdkę i ożywiony powtarzał sygnał nieodbieranego telefonu, klaksony przejeżdżających aut, kapanie wody z niedokręconego kranu.
Ptaki zapamiętują i powtarzają zasłyszane dźwięki, jakby się uczyły nowych języków. W nadziei, że się przydadzą? Kiedy doskwiera wielogodzinna samotność i opuszczenie, a liczne neurony lustrzane wołają o partnera do

rozmowy, papuga skorzysta z byle pretekstu, aby się wymknąć z samotni. Wyrywa się z niej, ale przy tym jakby
kalkuluje eskapadę. Kiedy panuje zimno, ciemno i słota,
papugi siedzą spokojnie, osowiałe i napuszone na swych
żerdkach. Ale niech no zakwitną jabłonie, majowe bzy
i kasztany, zaświeci mocniej słoneczko, a właściciel na dłużej uchyli okno…
Co robić, kiedy zobaczymy takiego barwnego Ikara? Zwykle przysiada na balkonie, tarasie (podobnym
do macierzystego) albo przygodnym parapecie, czasem
dołącza do stadka parkowych gołębi czy wróbli (które
wcale nie prześladują egzotycznych imigrantów), przysiada na gałęzi, wyraźnie rozgląda się, ale stanowczo nie
wie, co robić dalej. Nagła wolność przerasta oczekiwania i możliwości, wszystko jest kakofonią zbyt licznych
i zbyt nowych dźwięków i wydarzeń. Tak upragniony
kosmos wygląda zupełnie inaczej niż zza krat, jest wrogi
i nieprzewidywalny.
Trzeba zagadać do zdrożonego wędrowca, ale spokojnym głosem i nie wykonywać przy tym żadnych gwałtownych i podejrzanych ruchów. Wszelkie próby czajenia
się, podchodów zostaną natychmiast zauważone i skwitowane ucieczką. Ptak jest zmęczony i oszołomiony, stres
i smog palą mu gardło. Miseczka z wodą to najlepszy
początek rozmowy, a w trakcie picia i być może kąpieli
(ten warszawski kurz!) wystarczy jeden telefon do ekopatrolu, a potem Ptasi Azyl i upragniony powrót do klatki. Co prawda, odnotowano już w Polsce udany lęg alksandretty na tak zwanej wolności, ale ten jeden jedyny
znany wyjątek tylko potwierdza regułę, że egzotycznym
imigrantom nader ciężko przychodzi zadomowienie się
w polskim klimacie.
nr 5/2019

STOLICA pisała w maju
1949 nr 18
Ewakuacja do osiedli
podstołecznych

sytet Powszechny, na który kilka lat
temu uczęszczało 120 osób, a dziś zaledwie 40.

Trwa akcja przesiedlania do domków letniskowych w Otwocku, Michalinie i Józefowie mieszkańców
Warszawy z terenów i budynków zagrożonych lub położonych na placach
budowy nowej Warszawy – pisze Władysław Piotrowski. Letnie domki ocieplono, wstawiono piecyki, założono
kuchenki, jednym słowem – przystosowano do całorocznego użytkowania.
12 kwietnia przesiedlono 28 rodzin,
z czego 17 przewieziono ze Szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie przebywali obok sal z chorymi, a resztę rodzin
z zagrożonego domu przy ul. Czerwonego Krzyża 4, gdzie zerwała się klatka
schodowa. Kolejne rodziny przesiedlono 26 kwietnia – tym razem z domów
przy ul. Mariensztat 14, przeznaczonego do częściowej rozbiórki, ul. Focha 6
i Okólnik 5a. Na wszystkich czekały
wygodne dwu- i trzyizbowe mieszkania. Przesiedlenie odbyło się pod osobistym nadzorem delegata prezydenta
miasta, dyrektora Ryciaka.

1969 nr 18
Przemysł jest, nie ma mieszkań

1959 nr 18
Zaczarowane Koło
„Koło – jak sama nazwa wskazuje
– jest figurą zamkniętą” – pisze Beata Sowińska. Nazwa tej części Woli pochodzi od zgromadzenia posłów
ziemiańskich zwanego Kołem Rycerskim, którzy obradowali tutaj podczas
sejmików elekcyjnych. Dzisiaj na tym
miejscu stoją osiedla mieszkaniowe. Na
osiedlu mieszka obecnie ok 30 tysięcy
osób, od robotników i rzemieślników
po przedstawicieli inteligencji. Wolne
chwile według autorki spędzić można
w Domu Kultury na ulicy Obozowej,
można też zajrzeć do mieszczącej się
obok biblioteki publicznej kawiarni
Lotnicza czy kina Kos przy ulicy Elekcyjnej. Ale nie ma boiska sportowego,
nie ma teatru. Istnieje jeszcze Uniwer-

„Praga-Północ jest na równi z Wolą
najbardziej uprzemysłowioną dzielnicą
Warszawy. Już przed 1964 r. w jej układzie przestrzennym ukształtowane zostały wyraźnie trzy rejony przemysłowe: Żerań Zachodni, Żerań Wschodni
i Targówek Przemysłowy, w których
to rejonach wybudowano od podstaw
nowoczesny przemysł motoryzacyjny,
elektromaszynowy, budowlany, chemiczny i spożywczy” – informuje na
łamach STOLICY Zdzisław Lewandowski. Ten rozwój przemysłowy przyczynił się jednak do powstania innych
problemów, np. mieszkaniowych i komunikacyjnych, co z kolei przekłada
się na niekorzystne wyniki produkcji.
Ponad 60% zasobów dzielnicy to stare budownictwo, często bez łazienek,
dlatego zwiększa się nakłady na budowę nowych osiedli i uzbrojenie terenu. Jedynym pozytywnym aspektem
istniejącego stanu rzeczy jest wg autora artykułu rozwój samorządu mieszkańców, zauważalny wzrost liczby powoływanych komitetów osiedlowych,
nabieranie doświadczeń przez działaczy w pracy społecznej. W dzielnicy
znajduje się 26 „ofiarnie” działających
komitetów.

1979 nr 18
Saska Kępa – historia i stan
w 1979 r.
9 kwietnia w kinie Sawa odbyło się
spotkanie Obywatelskiego Komitetu Jubileuszu Saskiej Kępy, które dla
Mariana Marka Drozdowskiego stało się przyczynkiem do wspomnień
o powstaniu tego miejsca. „Dnia
4 kwietnia 1629 r. podpisano na ratuszu warszawskim umowę dzierżawną
z Holendrami” – czytamy w majowej

STOLICY. Zwolniono ich z podatku
w zamian za osuszenie Kępy Soleckiej
i umocnienie jej groblami. Po nich Kępę dzierżawił Jakub, syn Jana III Sobieskiego. W 1714 r ziemie te, zwane
po dawnemu Holendry, spustoszone
po najazdach szwedzkich, wróciły do
miasta i stały się królewskim folwarkiem Augusta III. Dopiero po ustąpieniu Sasów zaczęto Kępę nazywać Saską. W 1916 r. przyłączono ten obszar
administracyjne do Warszawy. Rozpoczął się czas jego intensywnej zabudowy. Lata powojenne to dalsza rozbudowa. Powstał Stadion Dziesięciolecia,
rondo Waszyngtona, kino Sawa, szkoły, szpitale. Skromnie wyglądała tylko
sytuacja w dziedzinie handlu, w maju
mieszkańcy nadal czekali na obiekt
usługowo-handlowy, który miał powstać na placu Przymierza. Saska Kępa była też źle skomunikowana z lewobrzeżną Warszawą, brakowało
połączeń autobusowych z większością
innych dzielnic. Zaniedbana była architektura i zieleń. Działania Komitetu miały na celu zachęcenie wszystkich
mieszkańców do akcji porządkowania
i upiększania swojej dzielnicy.
[wybrała Małgorzata Kubicka]

nr 5/2019

73

Warszawa na starej fotografii
Jarosław Zieliński

Niska
w duszących
oparach

Ulica Niska, ok. 1918 r.
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eryferie żydowskich rewirów dawnej Warszawy rzadko stawały się tematem fotografii krajobrazowej, a szczególnie rzadkie są te sprzed epoki getta.
Do tej grupy należy unikatowa kolekcja
zdjęć uznanego artysty malarza Henryka
Berlewiego, przechowywana w paryskim
Musée d’Orsay. Słabej rozdzielczości reprodukcje kilkunastu kadrów można
obejrzeć na znakomitej stronie internetowej Kolejka Marecka. Wybraliśmy spośród nich fascynujący widok zachodniego odcinka ulicy Niskiej, z której do dziś
poza nazwą zachowała się jedynie przedwojenna podstacja elektryczna. Obecnie
oznaczona numerem 24, dawniej nosiła
znacznie wyższy numer – 64A.
Na przywołanym zdjęciu, wykonanym ok. 1918 r., jeszcze nie istnieje, ale
i tak byłaby niemożliwa do dostrzeżenia
na ostatnim planie prawej, czyli parzystej strony ulicy. Fotograf stał na balkonie pierwszego piętra kamienicy nr 51,
usytuowanej przy rogu ulicy Lubeckiego,
a więc w rejonie dzisiejszego skrzyżowania z aleją Jana Pawła II, i skierował obiektyw na zachód. Uchwycony w kadrze
odcinek nie był podówczas zamieszkany
wyłącznie przez Żydów, którzy dominowali na wschód od ulicy Lubeckiego,
ale tu jako właściciele posesji stanowili
40 procent ogółu posesjonatów. Niska
należała do najuboższych ulic dzielnicy
północnej, a widoczny tu jej odcinek zionął wyjątkową nędzą. Chodniki wyglądają wprawdzie porządnie, ale dzieli je typowo peryferyjny bruk z „kocich łbów”

ujęty przez rynsztoki. Tu i ówdzie sterczą
latarnie gazowe, po zmroku z pewnością
dające zbyt mało światła. Biały budynek
po prawej stronie stał przy skraju niezwykle szerokiej posesji nr 40/46, która ciągnęła się na wschód, spory kawał za ulicę Lubeckiego. Jej właścicielami u progu
pierwszej wojny światowej byli panowie
Chomiczewski i Miętkiewicz oraz Aleksander Sawicki.
Ostatni z nich firmował działającą
pod numerem 46 garbarnię białoskórniczą, która specjalizowała się w wyprawianiu skór baranich i koźlich, niezbędnych do wyrobu rękawiczek, a także
skór jelenich i łosiowych na zamsze. Założony w 1882 r. zakład zatrudniał tylko 12 robotników i należał do niezwykle licznych tej branży w całej okolicy,
ale jednocześnie najmniejszych, będąc
dosłownie planktonem w porównaniu
z takimi gigantami, jak garbarnie Pfeiffera oraz Temlera i Szwedego przy Okopowej. Spora fabryka skór (160 zatrudnionych), należąca do Wilhelma Weiglego, funkcjonowała od 1869 r. także
przy Niskiej, pod numerem 61. Gotowanie w ługu i wyprawianie skór przekładało się na trudny do zniesienia odór
wiszący przez okrągły rok w powietrzu
dodatkowo zatrutym dymami i wyziewami z rynsztoków. Fabryka Sawickiego przetrwała ewakuację przemysłu
przez Rosjan w roku 1915, toteż w chwili wykonania fotografii nadal funkcjonowała, a w spisach branżowych była
wykazywana przynajmniej do końca
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lat 20. Spośród widocznych za garbarnią piętrowych domów drewnianych
pierwszy (nr 48) należał do J. Omiara
i G. Wersztela, a dwa kolejne – do rodziny de Turquier. Następna w szeregu
kamieniczka, zaledwie piętrowa z mansardami (nr 54), znajdowała się w posiadaniu rodziny Świnarskich. Jeszcze
dalej stały dwa domy parterowe i dopiero przy rogu ulicy Smoczej wznosiła
się znacznie bardziej okazała, trzypiętrowa kamienica Konstantego Safarzyńskiego (nr 60). Był to jednocześnie
najnowszy z przywołanych budynków,
wzniesiony po 1901 r. Przed tą datą
parcela z niską zabudową murowaną
była o wiele szersza i całkowicie tarasowała Smoczą, którą w tamtych czasach mozolnie (poprzez wykup działek
przez magistrat) przebijano od Niskiej
do Stawek. Domy drewniane i mansardowa czynszówka były od kamienicy
znacznie starsze (te na posesjach nr 50-54 z 1876 r.) i dokumentowały radykalność zmian w wysokości zabudowy ulicy na przełomie wieków.
Proces wymiany budynków na okazalsze przebiegał tu jednak niespiesznie
i w 1939 r. był daleki od zakończenia.
Podczas wrześniowych bombardowań
na Niskiej spłonęła garbarnia, dom,
z którego wykonano prezentowane
zdjęcie, oraz wiele okolicznych kamienic. Później zaczął się ostatni, najbardziej koszmarny rozdział w dziejach
ulicy, zakończony w 1943 r. całkowitą
zagładą.

