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Plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza jest miejscem o znaczeniu symbolicznym, ważnym 
dla całego narodu. Od przeszło dwustu lat jego przestrzeń pozostaje zarówno scenerią manifestacji 
patriotycznych, jak i polem starć ideowych oraz politycznych. Ich wyrazem są wielokrotne zmiany na-
zwy placu oraz los wznoszonych tu pomników i gmachów. Budowane wbrew woli większości miesz-
kańców stolicy, z czasem znikały z przestrzeni placu, choć miały istnieć przez setki lat.

Książka Jarosława Zielińskiego, znakomitego badacza dziejów warszawskiej architektury, jest 
pierwszą tak skrupulatnie przeprowadzoną opowieścią o przeszłości tego miejsca. Jest też rzetel-
ną analizą problemów związanych z urbanistyką placu. Praca, będąca rezultatem wieloletnich ba-
dań, odsłania wiele nieznanych dotąd tajemnic, a autor stara się dociec istoty genius loci placu.

Opowieść o placu Saskim, dziś Piłsudskiego, nie ogranicza się wyłącznie do historii. Jest też waż-
nym, popartym mocnymi argumentami głosem w dyskusji nad odbudową zachodniej pierzei placu 
z Pałacem Saskim. Dla każdego, kto interesuje się dziejami Warszawy, książka Jarosława Zielińskie-
go to lektura obowiązkowa.   [Jerzy S. Majewski]

Pierwsza monografia Placu i szczegółowa historia Pałacu saskiego

Warszawski plac Piłsudskiego 
jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu
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Plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza jest miejscem o znaczeniu symbolicznym, ważnym 
dla całego narodu. Od przeszło dwustu lat jego przestrzeń pozostaje zarówno scenerią manifestacji 
patriotycznych, jak i polem starć ideowych oraz politycznych. Ich wyrazem są wielokrotne zmiany na-
zwy placu oraz los wznoszonych tu pomników i gmachów. Budowane wbrew woli większości miesz-
kańców stolicy, z czasem znikały z przestrzeni placu, choć miały istnieć przez setki lat.

Książka Jarosława Zielińskiego, znakomitego badacza dziejów warszawskiej architektury, jest 
pierwszą tak skrupulatnie przeprowadzoną opowieścią o przeszłości tego miejsca. Jest też rzetel-
ną analizą problemów związanych z urbanistyką placu. Praca, będąca rezultatem wieloletnich ba-
dań, odsłania wiele nieznanych dotąd tajemnic, a autor stara się dociec istoty genius loci placu.

Opowieść o placu Saskim, dziś Piłsudskiego, nie ogranicza się wyłącznie do historii. Jest też waż-
nym, popartym mocnymi argumentami głosem w dyskusji nad odbudową zachodniej pierzei placu 
z Pałacem Saskim. Dla każdego, kto interesuje się dziejami Warszawy, książka Jarosława Zielińskie-
go to lektura obowiązkowa.   [Jerzy S. Majewski]

Pierwsza monografia Placu i szczegółowa historia Pałacu saskiego

Warszawski plac Piłsudskiego 
jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu
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 Od 1 stycznia 2020 r. do uzyskania 
licencji w zakresie prowadzenia taksó-
wek czy przewozu osób konieczne bę-
dzie zaświadczenie o niekaralności. 

 W ubiegłym roku udzielono 
w Warszawie 6130 ślubów. to znacz-
nie mniej niż w 2018 r. (6502 śluby) 
i w 2017 r. (6524). Jednocześnie by-
ło mniej rozwodów, separacji i unie-
ważnienia małżeństw (ogółem 3418, 
w 2018 r.: 3628, w 2017 r.: 3380).
 Jak co roku o tej porze apelujemy 

o umożliwianie wolno żyjącym ko-
tom dostępu do pomieszczeń piw-
nicznych i wystawianie tam mi-
sek z wodą oraz karmą. Szacuje 
się, że Warszawie mieszka obecnie 
ok. 30 tys. wolno żyjących kotów. nie 
zapominajmy, że ich obecność w bez-
pośrednim pobliżu siedzib ludzkich 
to najlepszy sposób na mniejszą liczbę 
myszy i szczurów. 
 rozpoczęły się transporty elemen-

tów tarcz tBM Anna i Maria na 
budowę metra na Bródnie. Montaż 
fragmentów tarcz będzie prowadzo-
ny na placu budowy, po czym nastą-
pi opuszczenie tarcz do szybu starto-
wego. na przełomie marca i kwietnia 
rozpocznie się praca pierwszej tar-
czy drążącej tunele w kierunku sta-
cji trocka. Maszyny będą pracować 
24 godz. na dobę. Długość tuneli 
bródnowskiego odcinka metra to 
w sumie 5787 m.
 Pomimo przeprowadzanych kam-

panii oszustwa dokonywane meto-
dą „na wnuczka” i „na policjanta” 
wciąż są realnym zagrożeniem dla 
ludzi starszych. W 2019 r. Komenda 
Stołeczna Policji zanotowała w War-
szawie 461 takich zdarzeń, 362 razy 
oszustom udało się dokonać wyłu-
dzenia ogółem na ponad 20 mln zł. 
Biuro Bezpieczeństwa i zarządzania 
Kryzysowego oraz policja zwrócili 
się do lekarzy z miejskich przychod-
ni o wsparcie kampanii ostrzegawczej 
wśród seniorów.
 W 2019 r. Mazowiecki Wojewódz-

ki Konserwator zabytków przyznał 
16 mln 500 tys. na dotacje i refunda-
cje prac przy zabytkach wpisanych do 
rejestru. Dofinansowanie uzyskało 
88 zabytków nieruchomych i 53 za-
bytki ruchome. 

Tramwajem po Warszawie
Bardzo ambitnie rysują się plany tramwajów Warszawskich. zgodnie z zapowie-

dziami za dwa lata ma się rozpocząć budowa trasy tramwajowej ze stacji War-
szawa zachodnia do Grójeckiej. tramwaje Warszawskie podpisały właśnie umowę 
z firmą Progreg na projekt inwestycji. Półtora roku będzie trwało przygotowywanie 
samej dokumentacji – za ok. 5,5 mlz zł – oraz zdobycie wszelkich zgód i pozwoleń, 
w tym pozwolenia na budowę. Pod Dworcem zachodnim ma zostać zbudowany 
podziemny przystanek połączony z podziemnym przejściem i stacją kolejową. Dal-
szy odcinek trasy poprowadzony zostanie w tunelu o długości ok. 500 m. Wyjazd 
z tunelu i następny przystanek ulokowane będą między jezdniami ulicy Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. na wysokości hotelu Ibis. Kolejny odcinek trasy przebiegnie 
wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ulicy Grójeckiej i tam zostanie zbu-
dowany węzeł rozjazdowy, tzw. pełna gwiazda, na którym tramwaje będą mogły 
skręcać w kierunku centrum, alei Krakowskiej i pętli Banacha. cała trasa będzie 
miała długość 1,6 km. Prace wykonawcze przewidziane są na 2022 i 2023 r. 

również firma Progreg zaprojektuje linię tramwajową na Gocław. tory zostaną 
poprowadzone przez Saską Kępę, potem nad aleją Stanów zjednoczonych – i tu 
będzie węzeł przesiadkowy, z możliwością zmiany środka lokomocji na autobus. 
Ostatni odcinek trasy zosta-
nie poprowadzony ulicą gen. 
Bora-Komorowskiego do pę-
tli autobusowej w pobliży 
trasy Siekierkowskiej. Opra-
cowywanie projektów będzie 
trwało ok. dziewięciu miesię-
cy, a budowę zaplanowano na 
lata 2021-2023. 

Jak wcześniej pisaliśmy, do 
2023 r. ma się także zakoń-
czyć budowa trasy tramwaju 
szybkiego do Wilanowa. tra-
sa ta, o długości do 20 km, 
połączy Wolę, Ochotę, Mo-
kotów i Wilanów.
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 znamy wyniki rankingu Fundacji 
Perspektywy na najlepsze licea i tech-
nika. na pierwszym miejscu Ogól-
nopolskiego rankingu techników 
Perspektywy 2020 znalazło się tech-
nikum Mechatroniczne nr 1 w War-
szawie. Warszawskie LO im. Stani-
sława Staszica zajęło drugie miejsce 
w Ogólnopolskim rankingu Liceów 
Ogólnokształcących. 
 MzA rozpoczęło przetarg na dosta-

wę 160 niskoemisyjnych autobusów 
na gaz ziemny cnG i gaz skroplony 
LnG w 2021 i 2022 r. „Gazowce” 
zostaną wyposażone w biletomaty, 
klimatyzację, system przeciwpoża-
rowy, elektroniczną informację, mo-
nitoring oraz udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami. Pod koniec 
2022 r. w stolicy ma być 305 autobu-
sów na gaz, 160 autobusów elektrycz-
nych oraz cztery hybrydowe. 

 niewiele zmienia się w „zwycza-
jach” warszawiaków, jeśli idzie o gu-
bienie rzeczy. W 2019 r. do warszaw-
skiego Biura rzeczy znalezionych 
trafiło 9800 przedmiotów, w 2018 r. 
było ich 9700. Gubimy głównie do-
kumenty, telefony, zegarki i rzeczy 
elektroniczne, w tym tablety, aparaty 
fotograficzne, czytniki.
 Warszawa przeznaczyła 200 tys. zł 

na zakup nowości książkowych 
w wersji elektronicznej dla warszaw-
skich bibliotek publicznych. Można je 
znaleźć w katalogu e-literatura. Dzię-
ki temu warszawiacy zyskują dostęp 
do ponad 60 tys. e-booków. War-
szawska sieć biblioteczna to 18 bi-
bliotek dzielnicowych i 200 placówek 
wypożyczania książek, które dyspo-
nują ponad 5 mln woluminów. 
  Do pracy poza granice Warszawy – 
najczęściej do Piaseczna i Pruszko-
wa – dojeżdża 30,6 tys. mieszkańców. 
Do pracy w stolicy przyjeżdża nato-
miast 251 tys. osób, głównie miesz-
kańców Pruszkowa i Legionowa. 
  Prezydent rafał trzaskow-
ski przekazał klucze do mieszkań 
komunalnych w budynku przy 
ul. zagłoby 17 (Ursus). Są w nim 
84 mieszkania o wielkości od 
29,7 m2 do ok. 67,5 m2, w tym 9 lo-
kali przystosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Miasto zakupiło nowe samochody o napędzie elektrycznym dla ekopatrolu. 
ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy będzie w tym roku obchodził 

20-lecie istnienia. Obecnie działa w strukturze Oddziału Ochrony Środowiska. 
Pracujący w nim funkcjonariusze za-
pobiegają m.in. bezdomności zwierząt 
oraz przeciwdziałają zagrożeniom życia 
i zdrowia ludzi w związku z pozostawie-
niem zwierząt domowych bez opieki. 
Udzielają też pomocy zwierzętom cho-
rym, rannym, dzikim, egzotycznym, 
wolno żyjącym. 

W trakcie interwencji podjętych 
w 2019 r. ekopatrol udzielił pomo-
cy 9965 zwierzętom. Wśród ssaków 
najwięcej było psów (2272), kotów 
(1393), nietoperzy (371) i jeży (324). 
Wśród ptaków – gołębi (2377), kaczek 
(635), wron (562). Wśród gadów – 
żółwi (29), zaskrońców (22), zdarzały 
się kraby, skolopendry, agamy brodate 
i gekony.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Warsza-
wy rafał trzaskowski zwarli szeregi w proteście wobec propozycji nowego 

podziału administracyjnego Mazowsza i wyodrębnienia metropolii warszawskiej 
jako nowego województwa w środku województwa mazowieckiego. Obaj przygo-
towali listę kosztów, a także strat, jakie spowodowałaby taka decyzja. Dwa woje-
wództwa to podwójna administracja: dwa urzędy wojewódzkie, dwa urzędy mar-
szałkowskie, dwa sejmiki, podwójny zestaw podległych wojewodzie i marszałkowi 
służb, takich jak inspekcja transportu drogowego, straż pożarna itd. na podziale 
przede wszystkim straciłoby województwo mazowieckie – w ostatnich latach li-
der rozwoju w rankingach europejskich – po podziale dysponowałoby tylko 13% 
dotychczasowych dochodów z podatku cIt. taki budżet nie starczyłby nawet na 
utrzymanie dróg, szpitali, szkół, instytucji kultury, o inwestycjach nie byłoby już 
mowy. Przy czym warto zauważyć, że w Warszawie ma swoje siedziby 58 woje-
wódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek (szpitale, instytucje 
kultury, biblioteki, centra kształcenia, spółki kolejowe), a 59 w pozostałej części 
województwa. Warszawa wcale nie zyskałaby na podziale – płaciłaby podwójne 
janosikowe – jako miasto i jako województwo. O chaosie decyzyjnym, kompeten-
cyjnym nawet nie ma co wspominać.

Dodajmy, że samorząd województwa mazowieckiego ma swój niemały udział 
w rozwoju warszawskich instytucji kultury. tylko w ostatnich sześciu latach 
wydał na inwestycje – remonty, rewitalizacje, modernizacje warszawskich pla-
cówek kultury – 130 mln zł, w tym m.in. na bibliotekę na Koszykowej prawie 
30 mln zł, na Muzeum Archeologiczne – prawie 25 mln zł, na Muzeum etno-
graficzne – 13 mln zł, Muzeum Literatury – ponad 11 mln zł, na remont pałacu 
radziwiłłów-tyszkiewiczów – ponad 17 mln zł, Muzeum Azji i Pacyfiku – pra-
wie 8 mln zł. to tylko wydatki inwestycyjne z kasy Mazowsza – bez uwzględ-
nienia dotacji Ue i kosztów bieżących. efekty widać gołym okiem. rodzi się 
pytanie – po co zmieniać coś, co nieźle działa.

Nowemu województwu mówią NIE!

Straż miejska czuła dla zwierząt
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zniszczenia wojenne i powojenne wyburzenia sta-
nęły u podstaw realizacji Pałacu Kultury i nauki 
z placem Defilad oraz parkiem Świętokrzyskim 
w rejonie intensywnej przedwojennej zabudowy. 

Pomijając zmienne losy tego fragmentu Śródmieścia w okresie 
PrL, wskazać należy istotny fakt, że w rok po pierwszych wybo-
rach do odrodzonego samorządu warszawskiego, w maju 1991 r., 
odziały warszawskie Stowarzyszenia Architektów Polskich 
(SArP) i towarzystwa Urbanistów Polskich (tUP), działają-
ce w imieniu prezydenta m.st. Warszawy urbanisty Stanisława 
Wyganowskiego oraz burmistrza gminy-dzielnicy Warszawa- 
-Śródmieście architekta Jana rutkiewicza, pod patronatem 
Międzynarodowej Unii Architektów, zorganizowały wielki 
międzynarodowy konkurs. Jego celem było uzyskanie kon-
cepcji urbanistyczno-architektonicznej tzw. Ścisłego centrum 
Warszawy, tj. terenów ograniczonych ulicami emilii Plater, 
Świętokrzyską, Marszałkowską oraz Alejami Jerozolimskimi, 
o powierzchni ok. 25 ha. Miała ona dać podstawę do wykona-
nia dalszych opracowań projektowych, umożliwiających inwe-
stowanie na tych terenach. 

Uważano wówczas, że wykorzystanie obszaru „…w sa-
mym sercu miasta stwarza szczególne możliwości zarówno 
dla władz miasta i dzielnicy Śródmieście, jak i szeregu in-
westorów. Dla władz jest to szansa podniesienia stołecznej 
rangi miasta i uzyskania określonych korzyści z intensyw-
nego użytkowania najcenniejszych terenów śródmiejskich. 
Dla inwestorów jest to unikatowa możliwość realizacji sze-
regu obiektów o różnych funkcjach i wysokim standar-
dzie w najbardziej eksponowanym rejonie stolicy. równie 
ważnym motywem przystąpienia do przekształcania tego 
obszaru było powszechne odczucie i przekonanie miesz-
kańców Warszawy i środowisk architektoniczno-urba-
nistycznych o konieczności radykalnej zmiany otoczenia 
Pałacu, możliwej do uzyskania jedynie poprzez zabudowę 
tego terenu i przywrócenie mu charakteru i funkcji sto-
łecznego centrum” (Bohdan Wyporek, Ścisłe Centrum 

Kolejne Nowe Centrum 
Warszawy 
Grzegorz A. Buczek

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski w kilkunastominutowej prezentacji, która 
miała miejsce 11 grudnia 2019 r., przedstawił swoją wizję tzw. Nowego Centrum 
Warszawy. Prezentacja ta czytelnie ilustruje nowy sposób myślenia, odmienny 
od wizji, koncepcji i rozwiązań kształtowanych przez prawie trzy dekady w kolejnych 
dokumentach planistycznych

Nagrodzona konkursowa koncepcja tzw. Ścisłego Centrum Warszawy w otoczeniu 
PKiN autorstwa B. Biełyszewa i A. Skopińskiego z 1992 r.

Wizualizacja ilustrująca konkursową wizję otoczenia PKiN

WARSZAWA WSPÓŁCZESNA
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Warszawy, w pracy zbiorowej Warszawa – rozwój prze-
strzenny, Warszawa 1993; Grzegorz A. Buczek, Jakie mia-
sto?, StOLIcA, nr 6/2019). Dość popularna w tym czasie 
była radykalna teza o konieczności wyburzenia „daru Sta-
lina”, który dominował niepodzielnie w sercu stolicy, przez 
analogię do rozbiórki soboru na placu Saskim w 1924 r. 
Jednak większość architektów i urbanistów, w tym mię-
dzynarodowe jury konkursowe, było przeciwne zburzeniu 
PKin. Wybrano pomysł „zneutralizowania” jego domi-
nacji w panoramie Warszawy. na konkurs rozstrzygnię-
ty w kwietniu 1992 r. nadesłano aż 297 prac, a pierwszą 
nagrodę przyznano architektom Bartłomiejowi Biełysze-
wowi i Andrzejowi Skopińskiemu. zaproponowali oni 
otoczenie Pałacu wielofunkcyjnymi wysokościowcami 
zlokalizowanymi wokół kolistego bulwaru. Była to wizja 
ambitna, a jej przekształcenie w plan zagospodarowania 
przestrzennego dałoby podstawę do realizacji wielofunk-
cyjnej zabudowy o powierzchni ponad 1 mln m2. Pomimo 
licznych zapowiedzi prac nad planem szczegółowym nie 
podjęto efektywnie przez ponad dekadę. 

Wielokrotne planowanie
co prawda, procedurę planistyczną dla „centralnego rejo-
nu Warszawy” zainicjowała rada Gminy Warszawa-cen-
trum uchwałą z 3 lipca 1997 r., ale dopiero unieważniająca 
ją uchwała rady m.st. Warszawy w sprawie sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oto-
czenia PKin, podjęta 22 kwietnia 2004 r., przyniosła re-
zultat – i to już po niecałych dwóch latach. 9 marca 2006 r. 
rada m.st. Warszawy uchwaliła ten plan, stwierdzając, że 
jest on zgodny z tzw. ustaleniami wiążącymi gminy war-
szawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego przyjętymi 9 lipca 2001 r. 
(plan Warszawy określający te ustalenia pełnił wówczas 
funkcję obecnego Studium). Plan ten był też pierwszym 
istotnym formalnym krokiem do realizacji Programu nr 
5.2.1. Nowe Centrum Warszawy określonego w Strategii 
rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. przyjętej przez radę 
Warszawy 24 listopada 2005 r. Program wynikał z celu 
operacyjnego 5.2. tej Strategii, tj. Zorganizowanie repre-
zentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obsza-
rze miasta. Przypominanie zapisów Strategii, której cele 
i programy miały być zrealizowane do 2020 r., pokazuje, 
jaką wagę przykładały ponad 15 lat temu władze stolicy do 
zagospodarowania otoczenia PKin. Ówczesny prezydent 
Warszawy Lech Kaczyński jeszcze przed uchwaleniem tej 
Strategii oraz ww. planu miejscowego zapowiadał, że „ko-
parki wjadą na plac Defilad już w 2005 r.”. natomiast we 
wstępie do Strategii napisał m.in., że [jest ona] „wspól-
nym dziełem wszystkich warszawiaków. Jest też naszym 
zobowiązaniem do pracy na rzecz realizacji zawartych tu 
planów”. O Programie 5.2.1. Nowe Centrum Warszawy 

Jedna z pierwszych wizualizacji projektu mpzp z 2003 r. uchwalonego w w 2006 r.
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napisano w Strategii m.in.: „W okolicach Pałacu Kultury 
i nauki przewidziana jest zwarta zabudowa o charakte-
rze śródmiejskim. Od strony ulicy Marszałkowskiej po-
wstanie, niewielki w porównaniu ze stanem obecnym, plac 
miejski. Będzie to rejon koncentracji usług, biur, admini-
stracji, kultury, turystyki, a także zabudowy mieszkanio-
wej. Powstanie system ciągów pieszych łączących Dworzec 
centralny, stację PKP Warszawa-Śródmieście i stację me-
tra centrum”. 

z wizualizacji wynika jednak wyraźnie, że wizja no-
wego centrum Warszawy przedstawiona w Strategii była 
mniej ambitna i zasadniczo różniła się od koncepcji kon-
kursowej z 1992 r. zrezygnowano nie tylko z kolistego 
bulwaru, ale przede wszystkim z zabudowy wysokościo-
wej (niejako sankcjonując samotną dominantę PKin). 
Jednocześnie zarysowano plac przed frontem Pałacu 
(o wiele mniejszy niż plac Defilad) oraz „przywrócono” 
park Świętokrzyski. Wizualizacja zamieszczona w Stra-
tegii były swoistą zapowiedzią „prostokreślnej” formuły 
przestrzennej wkrótce uchwalonego wspomnianego pla-
nu miejscowego oraz ustaleniem w nim maksymalnej wy-
sokości zabudowy – zaledwie 26 m (a wyjątkowo – w ści-
śle określonych miejscach – do 36 m). Plan wskazywał 
też możliwość realizacji kilkukondygnacyjnej zabudowy 
tworzącej pierzeje uliczne po zachodniej i wschodniej 
stronie parku Świętokrzyskiego. Autorami planu nie byli 
jednak niegdysiejsi laureaci konkursu, a zespół Miejskiej 
Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii rozwo-
ju. Warto podkreślić, że „prostokreślną” zasadę zabudowy 
i ograniczenie jej wysokości rekomendowali sporządzają-
cym plan eksperci z ówczesnej rady Urbanistyczno-Ar-
chitektonicznej – ciała doradczego prezydenta Warszawy 
i ówczesnego naczelnego architekta miasta Michała Bo-
rowskiego. W konsekwencji możliwości realizacji zabu-
dowy ustalone przez ten plan zostały znacząco zmniej-
szone w porównaniu z tymi zarysowanymi w koncepcji 
konkursowej. Liczne uwagi wniesione do projektu planu 
po jego wyłożeniu do publicznego wglądu, postulujące 
wprowadzenie ustaleń umożliwiających realizację zabu-
dowy wysokościowej, w tym przesłaniającej PKin, nie zo-
stały uwzględnione z uzasadnieniem, że „wysokość zabu-
dowy wynika z uwarunkowań technicznych (tunel kolei 
i metra) oraz nawiązania do kontekstu urbanistycznego 
otoczenia Alej Jerozolimskich”. Interesujące były zapisy 
zawarte w jednym z załączników do planu, określającym 
sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych m.st. Warszawy. Wydatki do poniesienia przez war-
szawski samorząd oceniono na kwotę rzędu 100 mln zł, 
przy czym zaznaczono, że na lata 2005-2009 we właści-
wych miejskich dokumentach zostały przewidziane środ-
ki finansowe w wysokości 12 mln zł „z przeznaczeniem 
na prace wstępne i przygotowawcze, dotyczące wszel-
kich zamierzeń inwestycyjnych i kompleksowej realizacji 
uchwalonego planu”.

Osiem miesięcy po uchwaleniu tego planu, 10 paź-
dziernika 2006 r., rada Warszawy przyjęła Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego m.st. Warszawy określające kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego wiążące przy sporządzaniu planów 
miejscowych. W Studium znalazły się istotne zapisy doty-
czące otoczenia PKin, określające je jako „obszar plano-
wanego rozwoju w strefie śródmiejskiej”. zawierały one 
m.in. takie sformułowania: „Będzie to rejon koncentracji 
funkcji usługowych z zakresu: handlu detalicznego, biur, 
administracji, gastronomii, obsługi finansowej, kultury, 
wystawiennictwa, obsługi turystycznej, hotelarstwa oraz 
usług podstawowych dla ludności. Funkcją uzupełniają-
cą będzie wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. na osi 
głównego wejścia do PKin, od strony ulicy Marszałkow-
skiej, przewiduje się wykształcenie placu miejskiego. Wo-
kół PKin planowana jest zabudowa o charakterze śród-
miejskim. Wszelkie działania na tym terenie wymagają 
skoordynowania projektowego i inwestycyjnego. Plano-
wane zagospodarowanie obszaru jest uwarunkowane 
modernizacją i przebudową infrastruktury inżynieryj-
nej i komunikacyjnej, która zostanie przeprowadzona na 
zasadach i warunkach określonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego”. tuż przed końcem 
kadencji ówczesny naczelny architekt miasta podjął dzia-
łania w sprawie utworzenia spółki celowej, która mia-
łaby realizować elementy nowego centrum w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego. W dyskusji, 5 maja 
2005 r., nt. projektu planu Michał Borowski zapowiadał: 
„Po wyborach ogłosimy przetarg, żeby wybrać prywatne 
konsorcjum, które zajmie się sprawami prawnymi, eko-
nomicznymi, technicznymi itp. […] W otoczenie Pałacu 
Kultury miasto zainwestuje 300-400 mln zł, czyli jed-
ną dziesiątą całej sumy potrzebnej do zbudowania ści-
słego centrum Warszawy”. ratusz miałby wydać te pie-
niądze „na budowę wielkiego placu przed Pałacem, ulic, 
parkingów, ale także na rozwiązanie problemu roszczeń 
do gruntów”. A zastępca przewodniczącego rady Urba-
nistyczno-Architektonicznej – urbanista Krzysztof Do-
maradzki – komentował: „to jest operacja porównywal-
na z tym, co się działo przy zabudowie Potsdamer Platz 
w Berlinie” (tu wreszcie musi być miasto – debata o pla-
nie zabudowy centrum, wyborcza.pl, 5.10.2005).

Jednak władzom Warszawy czwartej kadencji, które przy-
jęły omówione wyżej dokumenty, nie było dane ich realizo-
wać, ponieważ w konsekwencji wyborów samorządowych 
w listopadzie 2006 r. stolicą zaczęła rządzić całkiem nowa 
ekipa oraz nowa prezydent miasta – Hanna Gronkiewicz-
Waltz (aż przez trzy kolejne kadencje). Już 12 lipca 2007 r. 
przedłożyła ona nowej radzie Warszawy projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu 
Kultury i nauki – w tych samych granicach co uchwalony 
w marcu 2006 r. plan miejscowy. tym razem sporządzenie 
planu przez Miejską Pracownię zajęło prawie 3,5 roku – zo-
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stał on uchwalony 9 listopada 2010 r., po stwierdzeniu zgod-
ności z zapisami ww. Studium. Jednym z istotniejszych po-
wodów zastąpienia nim planu z marca 2006 r. podanych 
w uzasadnieniu było umożliwienie realizacji zabudowy 
wysokościowej „przełamującej dominację budynku PKin 
w panoramie miasta”. Faktycznie, na podstawie ustaleń pla-
nu można zrealizować pięć tego rodzaju budynków (o wyso-
kościach od 90 do 140 m po południowo-wschodniej stronie 
Pałacu i od 220 do 245 m – po jego zachodniej stronie), ale 
nie wprowadzono do planu ustalenia lokalizującego wyso-
kościowiec w zachodnim rejonie parku Świętokrzyskiego, 
ze względu na zmiany wprowadzone do Studium uchwałą 
z 7 października 2010 r., chroniące park. 

ten nowy plan (także dzięki poprzedzającym jego 
uchwalenie zmianom Studium) w sposób istotny zwięk-
szył „potencjał rozwojowy” rejonu nowego centrum do 
wielkości zbliżonej do tej wynikającej z koncepcji kon-
kursowej. Spowodowało to także znaczne zwiększenie 
kosztów realizacji inwestycji celu publicznego w obsza-
rze objętym planem – oszacowano je na ok. 550 mln zł. 
W Planie zawarto także ustalenia chroniące PKin przed 
ewentualnym wyburzeniem (okazjonalnie postulowa-
nym), a wynikające z wpisu obiektu do rejestru zabytków 
2 lutego 2007 r., oraz powtórzono ustalenia poprzednie-
go planu dotyczące realizacji tzw. centrum Sztuki no-
woczesnej, mającego ukształtować północną i częściowo 
wschodnią pierzeję placu miejskiego przed frontem Pała-

cu, ze względu na zaawansowane projektowanie pokon-
kursowej wersji tego obiektu. 

W uzasadnieniu znalazło się też dość optymistycz-
ne stwierdzenie, że „nowy plan będzie stanowił nale-
żytą podstawę formalną i merytoryczną do wydawania 
decyzji o pozwoleniu na budowę”. Wydawało się, że po 
uchwaleniu tego planu realizacja zabudowy nowego cen-
trum zostanie rozpoczęta w kolejnej kadencji, tym bar-
dziej że latem 2009 r. doszło do likwidacji tymczasowych 
tzw. Kupieckich Domów towarowych, które miały być 
zastąpione docelową zabudową komercyjną po południo-
wej stronie nowego placu miejskiego, już na podstawie 
ustaleń planu.

Czy Nowe Centrum Warszawy  
jest potrzebne ?
Jak wiadomo „jedna jaskółka wiosny nie czyni”... W maju 
2012 r., w atmosferze skandalu, zerwano umowę z laure-
atem konkursu – projektantem centrum Sztuki nowo-
czesnej, architektem christianem Kerezem. Stopniowe 
ograniczanie programu cSn, jego podział na dwa obiek-
ty (tj. siedziby Muzeum Sztuki nowoczesnej i teatru roz-
maitości), wymagało zmiany fragmentu planu (uchwalonej 
6 listopada 2014 r.). także kontrowersyjna i długotrwała 
(zakończona w lipcu 2014 r.) procedura wyboru nowego 
projektanta (architekta tomasa Phifera) spowodowała, że 
dopiero 31 stycznia 2018 r. wydane zostało pozwolenie na 

Możliwości zabudowy rejonu 
PKiN na podstawie mpzp 

z 2010 r.
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budowę Muzeum, a projektowanie i realizacja budynku 
teatru tr zostały odłożone. W końcu 2018 r. rozstrzy-
gnięto dwuetapowy konkurs na projekt placu miejskiego, 
jednak bez jednoznacznego zastrzeżenia, że ma być on 
zgodny z ustaleniami planu, co zaowocowało pomysła-
mi i pokonkursową pracą najwyraźniej z nimi niespójny-
mi. Wcześniej, wiosną tegoż roku, promowana była (dziś 
już zapomniana, pomimo przeprowadzenia konkursu) 
idea tzw. aorty warszawskiej, tj. zielonego ciągu pieszego 
(podobno tymczasowego) między stacją metra centrum 
a Dworcem centralnym – na terenach przewidzianych 
w planie na realizację zespołu intensywnej zabudowy, 
w tym trzech ze wspomnianych wcześniej budynków wy-
sokościowych. Do tego podjęto uchwałę (3 lipca 2013 r.) 
rozpoczynającą kolejną fragmentaryczną zmianę tego pla-
nu, przez włączenie jego południowo-wschodniego rejonu 
do projektowanego już od prawie 11 lat planu zagospoda-
rowania przestrzennego okolic tzw. Ściany Wschodniej (co 
tylko dodatkowo opóźni jego sporządzanie). 

trudno się dziwić, że wobec tak widocznego zanie-
chania realizacji zabudowy w otoczeniu PKin pojawiają 
się różne koncepcje innego podejścia do wypełnienia tej 
luki w centrum stolicy – od intensywnej śródmiejskiej 
zabudowy, w tym ze zwiększeniem liczby wysokościow-
ców, do całkowitego zazielenienia tego obszaru. Ich auto-
rzy zwykle nie wspominają o obowiązujących dokumen-
tach planistycznych regulujących już od dekady sposób 
zabudowy i zagospodarowania tego obszaru, najwyraź-
niej nie wierząc w ich „sprawczość” lub zwyczajnie ich 
nie znając.

 
Zmiany myślenia o centrum Warszawy 
Jednak szczególny i znaczący dowód na poważne wątpli-
wości władz stolicy co do potrzeby realizacji nowego cen-
trum Warszawy w rejonie PKin (wskazanej już prawie 
30 lat temu) w formule przestrzennej określonej wstępnie 
w Strategii rozwoju (utrwalonej i uszczegółowionej następ-
nie w Studium w 2006 r. oraz w dwóch kolejnych planach 
miejscowych) stanowiło – zamiast wdrożenia rozpoczętej 
zarządzeniem ówczesnej prezydent Warszawy z 2 września 
2015 r. jej „aktualizacji” – uznanie tej Strategii za „zrealizo-
waną”. najwyraźniej „zapomniano” przy tym o wspomnia-
nym wcześniej zadaniu 5.2.1.1., tj. Realizacji zabudowy 
w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki, a następnie sporzą-
dzono całkiem nową Strategię rozwoju m.st. Warszawy do 
2030 r., którą uchwalono 10 maja 2018 r. nie wspomnia-
no w niej jednak o realizacji nowego centrum Warszawy 
w dotychczas planowanej formie, poza tak ogólnikowymi 
stwierdzeniami, jak w celu operacyjnym 3.1.: „Przestrze-
nie publiczne zostaną połączone w spójną i hierarchicz-
ną sieć obejmującą centrum miasta, centra dzielnicowe 
i subdzielnicowe oraz inne ważne elementy […]”. zapisy 
Strategii powinny być uwzględnione w nowym Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego m.st. Warszawy, którego sporządzanie zostało zaini-

cjowane uchwałą rady m.st. Warszawy z 24 maja 2018 r. 
W lutym 2019 r. zakończono zbieranie (podobno bardzo 
licznych) wniosków do tegoż nowego Studium, jednak nie 
wiadomo, czy dotyczyły one realizacji dotychczas plano-
wanego nowego centrum Warszawy. Ukończenie prac 
planistycznych nad projektem tego ważnego dokumentu 
(prowadzonych przez Miejską Pracownię), w którym zo-
stanie określona nowa polityka przestrzenna miasta wraz 
z zapisami wiążącymi przy sporządzaniu planów zagospo-
darowania, spodziewane jest najwcześniej za dwa lata. 

Nowe Centrum Warszawy zamiast 
dotychczas planowanego
Być może zapowiedzią zmian dotyczących lokalizacji i for-
muły funkcjonalno-przestrzennej centrum miasta, jakie 
wprowadzą władze stolicy do nowej polityki przestrzennej, 
jest właśnie wspomniana grudniowa prezentacja prezyden-
ta trzaskowskiego zatytułowana po prostu Nowe Centrum 
Warszawy. Główne elementy koncepcji w niej przedsta-
wione, z terminami ich zamierzonej realizacji, to: „• Ak-
tywizujemy ul. Marszałkowską. Więcej handlu, ścieżka 
rowerowa (2020), • Modernizacja ronda 40-latka (2020), 
• Modernizacja al. Jana Pawła II na odcinku od ronda 40- 
-latka do ul. Świętokrzyskiej (2020), • Uśmiech Warsza-
wy (2020), • Łączymy Uśmiech Warszawy – przejście dla 
pieszych na wysokości ul. Brackiej (2020), • Zmieniamy 
plac Pięciu Rogów (2020), • Muzeum Sztuki Nowocze-

Wizualizacja Nowego Centrum Warszawy w Strategii rozwoju  
m.st. Warszawy do 2020 roku
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snej na placu Defilad (2023), • Zmieniamy plac Centralny 
(2023), • Łączymy Halę Mirowską i Halę Gwardii z Osią 
Saską (2023), • Zmieniamy plac Bankowy (2023), • Nowe 
oblicze placu Powstańców Warszawy (2023+), • Budowa 
Teatru TR (2023+), • Przebudowa skrzyżowania Alej Je-
rozolimskich i ul. Marszałkowskiej (2023+), • Nowa Emi-
lia przy placu Defilad (2023+)”. Optymizm tej koncepcji 
wyraża się zapowiedzią realizacji aż 10 (z 14) jej głównych 
elementów w najbliższych trzech latach, tzn. jeszcze w tej 
kadencji. Mniej optymistycznym aspektem tego Nowego 
Centrum Warszawy jest jego wielka skala. najlepiej ilu-
struje ją schemat zatytułowany (zapewne za niegdysiejszą 
koncepcją Grupy Projektowej centrala) Uśmiech Warsza-
wy. to Nowe Centrum obejmuje bowiem obszar od placu 
Bankowego na północy do placu zbawiciela na południu 
(niewymienionego w głównej prezentacji) i od ronda 40- 
-latka do placu trzech Krzyży (także niewymienionego 
w prezentacji) oraz do (nieujętego w tym schemacie, ale 
wymienionego w prezentacji) placu Powstańców War-
szawy. ta koncepcja w zasadzie nie uwzględnia realizacji 
nowego centrum Warszawy zaplanowanego w poprzed-
niej Strategii rozwoju i w nadal obowiązującym Studium, 
a przede wszystkim w przyjętym prawie dekadę temu za 
podstawę jego projektowania i realizacji miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego w rejonie PKin. 
z tego planu w prezentowanej koncepcji ostały się jedy-
nie Muzeum Sztuki nowoczesnej i plac centralny (przy 
czym jest on zilustrowany koncepcją konkursową, której 
realizacja wymagałaby fragmentarycznej zmiany planu) 
oraz teatr tr i nowa emilia. notabene: odbudowa te-
go obiektu projektowana jest w sposób także wymagający 

fragmentarycznej zmiany planu, także dlatego, że jest on 
lokalizowany nie „przy placu Defilad”, a w parku Święto-
krzyskim, o ewidentnej potrzebie rewitalizacji którego ja-
koś się „zapomina”. co prawda, w tym schemacie można 
jeszcze zauważyć (niewymieniony w prezentacji) zarys bu-
dynku mającego kształtować południową pierzeję nowego 
placu centralnego (określonego w ustaleniach planu jako 
„usługi z zakresu: handlu, administracji i biur, gastrono-
mii, finansów i bankowości, wystawiennictwa, kultury”, 
o wysokości 26 m), jednak te cztery uwzględnione w pre-
zentacji (i w obowiązującym planie miejscowym) ww. 
obiekty oraz plac – mające współtworzyć Nowe Centrum 
Warszawy w jego nowym rozumieniu – to nie więcej niż 
kilkanaście procent powierzchni całkowitej możliwej do 
realizacji na podstawie tego obowiązującego planu [il. 4].

nie można wykluczyć, że ta koncepcja Nowego Cen-
trum Warszawy, najwyraźniej dość spójna z ogólnymi 
zapisami nowej Strategii rozwoju Warszawy (i możliwa 
do uwzględnienia w nowym Studium), przedstawiona 
przez cieszącego się dużym poparciem warszawiaków 
prezydenta miasta, przypadnie im bardziej do gustu 
niż koncepcja centrum zarysowana prawie trzy dekady 
temu, mająca obudować i „przełamać dominację” tak-
że popularnego PKin. Wieloletni bezruch inwestycyj-
ny w otoczeniu Pałacu, tłumaczony nadal nierozwiąza-
nym problemem roszczeń do niektórych położonych tam 
gruntów, a ostatnio trudnościami z koordynacją jego re-
alizacji z dość chaotycznie projektowaną przez PKP prze-
budową tunelu kolejowego, nie jest przecież powszechnie 
krytykowany przez warszawiaków. nie słychać też gło-
sów na temat konieczności poprawy urządzenia parku 

Uśmiech Warszawy, ilustracja z prezentacji Rafała Trzaskowskiego
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Świętokrzyskiego, nawet w kontekście kontrowersyjnego 
pomysłu „rekonstrukcji” na jego terenie pawilonu emi-
lia – bezpośrednio po północnej stronie PKin. Bardziej 
nośny medialnie jest pomysł „zadrzewienia” nowego pla-
cu przed frontem Pałacu, nazywanego centralnym, cho-
ciaż ustalenia planu przewidują jego urządzenie przede 
wszystkim jako atrakcyjnego i bezpiecznego, niekolidują-
cego z funkcjonowaniem ruchu miejskiego terenu dla or-
ganizacji masowych wydarzeń publicznych, a nie dla co-
dziennej „sielskiej” rekreacji nad wodą i w cieniu drzew.

Być może mieszkańcom stolicy faktycznie bliższa jest 
idea możliwie szybkiego, kompleksowego i przyjaznego 
dla pieszych i rowerowych użytkowników uporządko-
wania i ożywienia sieci istniejących ulic i placów, czyli 
Uśmiechu Warszawy, niż „doskonalona planistycznie”, 
lecz najwyraźniej nierealizowana koncepcja metropoli-
talnego, intensywnie zabudowanego otoczenia Pałacu. 
zapewne rację miał prezydent trzaskowski, gdy 11 grud-
nia 2019 r. mówił o „transformacji centrum stolicy” m.in. 
w słowach: „chcielibyśmy, żeby centrum Warszawy wy-
glądało zupełnie inaczej. […] tęsknimy za miejscem 
wielkomiejskim, reprezentacyjnym, eleganckim, spój-
nym, a przy tym przyjaznym, bezpiecznym, zielonym 
i pełnym życia, odpowiadającym na potrzeby i styl życia 
warszawianek i warszawiaków. nowe, żywe centrum to 
też usługi zlokalizowane w parterach budynków, skle-
py, kawiarnie czy restauracje z ogródkami. I wreszcie 
ograniczanie wpływu zmian klimatycznych na miasto, 
nad czym intensywnie pracujemy. czyste powietrze, 
cień latem, dużo zieleni – to nie tylko kwestia estetyki, 
ale i zdrowia nas wszystkich. […].chcielibyśmy, żeby całe 
centrum wyglądało tak jak dziś plac zbawiciela”.

Do wyjaśnienia i debaty publicznej pozostaje jednak me-
toda realizacji tego ambitnego projektu. W krótkiej dysku-
sji po prezydenckiej prezentacji zapytał o nią mieszkaniec 

Wieżowce czy park? Od prawie 30 lat toczą się dyskusje, jak zagospodarować Ścisłe 
Centrum Warszawy. A parking jak był, tak jest

Śródmieścia, wskazując na brak planów i wydłużone proce-
dury planistyczne. Faktycznie, obszar Uśmiechu Warszawy 
jest tylko w niewielkim stopniu objęty obowiązującymi pla-
nami zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące plany miejscowe to: „w rejonie Pałacu 
Kultury i nauki” (uchwalony 9 listopada 2019 r., fragmen-
tarycznie zmieniany), „Śródmieścia Południowego w re-
jonie ulicy Poznańskiej” (uchwalony 30 listopada 2017 r., 
częściowo uchylony przez wojewodę mazowieckiego), 
„rejonu stacji metra Politechnika (uchwalony 28 sierpnia 
2000 r., nieaktualny w świetle obowiązujących przepisów, 
fragmentarycznie zmieniany), „rejonu Jazdowa – część za-
chodnia” (uchwalony 6 listopada 2014 r.), „kwartału ogra-
niczonego ulicami: Hożą, Mokotowską, Wilczą i Kruczą” 
(uchwalony 12 lipca 2001 r., nieaktualny w świetle obo-
wiązujących przepisów) oraz niewielkie tzw. mikroplany 
rejonów nieruchomości przy ulicach: elektoralnej 5/7, 
niecałej 14 i Świętokrzyskiej 18A. Jednak najważniejsze 
dla tego obszaru są duże nieuchwalone plany „okolic tzw. 
Ściany Wschodniej” (sporządzany od lutego 2005 r., po 
wyłożeniu do publicznego wglądu w końcu 2015 r., z pro-
gnozowanym uchwaleniem w 2020 r.) i „Osi Saskiej” (spo-
rządzany od października 2013 r., po zebraniu wniosków 
na początku 2014 r., z prognozowanym uchwaleniem 
w 2022 r.), a także mniejszy plan „rejonu Dworca cen-
tralnego” (sporządzany od października 2018 r.). niestety, 
dla bardzo ważnego rejonu ograniczonego ulicami Hożą, 
Kruczą, Wilczą, Alejami Ujazdowskimi, Piękną i Mar-
szałkowską nawet nie podjęto uchwały w sprawie spo-
rządzenia planu. Prezydent trzaskowski, odpowiadając 
na pytanie mieszkańca, stwierdził, że „priorytetem plani-
stycznym” jest „konstytucja przestrzenna miasta, na której 
podstawie powstają plany”, tj. sporządzenie nowego Stu-
dium. W tej sytuacji narzuca się pytanie, czy plany, któ-
rych projektowanie rozpoczęto wiele lat temu, oraz te obo-
wiązujące, lecz wymagające aktualizacji, będą sporządzane 
i uchwalane dopiero po uchwaleniu nowego Studium czy 
znacznie wcześniej, ale w zgodności ze Studium obowią-
zującym? Bo właśnie procedura planistyczna gwarantu-
je tzw. partycypację społeczną w podejmowaniu decyzji 
przestrzennych – przez składanie wniosków do planów 
i wnoszenie uwag do projektów planów wykładanych do 
publicznego wglądu oraz debaty publiczne. Brak wielolet-
niego programu prac planistycznych utrudnia odpowiedź 
na to pytanie (więcej szczegółów dot. sytuacji planistycznej 
Warszawy zob. Grzegorz A. Buczek, Warszawskie plano-
wanie, StOLIcA, nr 11-12/2019). czy władze Warszawy 
chcą uzyskać odpowiedź mieszkańców w sprawie innego 
niż dotychczas planowano Nowego Centrum Warszawy 
w trybie debat planistycznych czy też w innej i jakiej for-
mie? tego być może dowiemy się wkrótce… 

Grzegorz A. Buczek - architekt, urbanista, wykładowca akademicki, radny  
dzielnicy Warszawa-Ochota I kadencji (1990-1994),  

pierwszy wybrany w Warszawie burmistrz samorządowy
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Warszawa u progu  
lat 20. XXI wieku

cieszyć nas powinna dobra koniunktura na war-
szawskim rynku pracy. Produkcja sprzedana 
warszawskiego przemysłu w stosunku do roku 

2018 wzrosła o 4,1% i wynosiła na jednego zatrudnione-
go 530,6 tys. zł. największy przyrost sprzedaży artykułów 
przemysłowych wystąpił w działach komputerów i wyro-
bów elektronicznych (63,8%), odzieży (39,0%) i artyku-
łów spożywczych (11,1%). Mimo tego wzrostu przeciętne 
zatrudnienie w przemyśle warszawskim w I-III kwartale 
2019 r. było o 2,4% niższe od 2018 r., chociaż przecięt-
ne wynagrodzenie miesięczne brutto w tym dziale gospo-
darki warszawskiej wzrosło o 5,7%, zatrudnienie w bu-
downictwie zmniejszyło się o 1,1%, w handlu hurtowym 
i detalicznym pojazdami samochodowym – o 1,5%. Są to 
pierwsze symptomy wpływu spowolnienia koniunktury 
w Unii europejskiej na gospodarkę warszawską. zatrud-
nienie w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
zmniejszyło się o 4,9%. Stan ten nie uwzględnia sytuacji 
będącej rezultatem awarii wodociągów warszawskich. 

Głęboki kryzys we współczesnej Warszawie przeżywa 
budownictwo komunalne (12 mieszkań) i zakładowe 
(18 mieszkań). Produkcja sprzedana w budownictwie 
wzrosła w 2019 r. w stosunku do 2018 r. o 11,3%, i wynio-
sła na jednego zatrudnionego 738,9 tys. zł. Warszawiacy 
wolą lokować swoje oszczędności w budownictwie miesz-
kaniowym z przeznaczeniem na wynajem od lokowania 
ich w inwestycjach w pozostałych dziedzinach gospodar-
ki narodowej. Jest to problem w skali krajowej – niechęci 
prywatnych inwestorów w lokowaniu swych oszczędności 
w kluczowych pod względem znaczenia inwestycjach słu-
żących służbie zdrowia, ekologicznej energetyce czy innym 
nowoczesnym pod względem technologicznym gałęziom 
polskiego przemysłu. Mobilizacja środków państwa, sa-
morządu i kapitałów prywatnych na te kosztowne inwe-
stycje wymaga poważnego przygotowania, efektywnego 
wykorzystania czasu roboczego, odejścia od popularnych 
długich urlopów towarzyszących świętom państwowym  
i religijnym, kiedy przez wiele dni zakłady produkcyjne 
i usługowe pracują na „pół gwizdka”. Kokieteria wybor-

cza upowszechniła hasło „nam się należy”, a problemy eto-
su pracy rodaków, ich powinności i odpowiedzialności za 
przyszłość gospodarczo-społeczną Polski zostały potrak-
towane marginesowo. Warto więc zwrócić uwagę na bo-
haterów polskich osiągnięć cywilizacyjnych, którzy z nie-
pokojem analizowali rosnący dystans Polski wobec krajów 
zachodnioeuropejskich w dziedzinie stopnia uprzemysło-
wienia, poziomu technologicznego, nasycenia w nowocze-
sne usługi społeczne i poziomu wydajności pracy. 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 
reGOn wzrosła w Warszawie w 2019 r. z 433 823 do 
451 942, a więc o 4,0%. największy przyrost odnoto-
wano w dziale wytwarzania, zaopatrywania w energię 
elektryczną, gaz, parę i gorącą wodę (8,7%) oraz w dzia-
le informacji i komunikacji (7,2%) i edukacji. 

Wszystkie warszawskie sekcje gospodarki narodowej 
w pierwszym półroczu 2019 r. wykazały wzrost rentow-
ności – z wyjątkiem budownictwa. największy wzrost 
rentowności wykazały podmioty gospodarcze zajmują-
ce się wytwarzaniem energii elektrycznej i gazowej, do-
stawami wody i gospodarowaniem ściekami i odpadami 
oraz obsługą rynku nieruchomości.

Warszawa na tle pozostałych miast wojewódzkich Polski 
ma obecnie bardzo niską stopę bezrobocia (1,4.). W Bia-
łymstoku wynosi ona 5,9, w Łodzi, Kielcach, Lublinie – 
4,9, rzeszowie – 4,8, toruniu – 4,0. Mniejszą od Warsza-
wy stopę bezrobocia mają Katowice (1,0) i Poznań (1,1). 
zjawiskiem niepokojącym w Warszawie jest bardzo wyso-
ki odsetek wśród bezrobotnych osób z wyższym wykształ-
ceniem: 34,2 i z wykształceniem policealnym oraz średnio 
zawodowym: 20,4. Wyprodukowaliśmy, przede wszystkim 
w wyższych szkołach prywatnych, nadmiar humanistów, 
a potrzeby społeczne sygnalizują deficyt inżynierów i leka-
rzy, których znaczna część po ukończeniu w Polsce drogich 
studiów opuszcza kraj i szuka wyższych zarobków w euro-
pie zachodniej. Odpłatność tych studiów, od wielu lat po-
stulowana, przypomina bezradność MSWin w sytuacji, 
kiedy coraz większy odsetek szpitali zamyka część swoich 
usług ze względu na brak lekarzy i pielęgniarek. 

Marian Marek Drozdowski

Ostatni numer „Przeglądu Statystycznego” (03/2019), opracowany przez Urząd 
Statystyczny w Warszawie w listopadzie 2019 r., pod kierunkiem Tomasza Zegara, 
pozwala na wiele interpretacji informacji na temat kondycji społecznej naszego miasta 
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najbardziej dyskusyjnym działem warszawskiej sta-
tystyki jest dział poświęcony cenom detalicznym, a więc 
rozmiarowi współczesnej inflacji. Autorzy nie podają 
wskaźnika inflacji w skali ogólnej, natomiast pokazują 
niepokojące zjawisko związane z rocznymi podwyżkami 
wielu towarów i usług. Gdy rok 2018 przyjmiemy za 100, 
wskaźnik 1 kg ziemniaków osiągnął 214,7, 1 kg cebuli 
147,2, cukru białego kryształ 134,0, mięsa wieprzowego 
bez kości 131,5, jabłek 117,6, szynki wieprzowej gotowa-
nej 113,2, mąki pszennej 112,1, oleju rzepakowego 107,4. 
A więc ceny podstawowych artykułów spożywczych w cią-
gu 2019 r. poważnie wzrosły. Wizyta u lekarza specjalisty 
wzrosła do 111,3, przejazd taksówką osobową do 112,2. 
Bilety do kina w sobotę wzrosły do 105,6. znaczny od-
setek podwyżek płac i świadczeń socjalnych pochłonęła 
w 2019 r. inflacja, bardzo dyskusyjnie traktowana przez 
warszawską statystkę.

Największy niepokój obywatelski w Warszawie win-
na budzić, moim zdaniem, jej sytuacja demograficz-
na. za kilka lat ludność w wieku nieprodukcyjnym zrów-
na się w Warszawie z ludnością w wieku produkcyjnym. 
najszybciej to zrównanie może wystąpić na Mokotowie, 
Bielanach, Bemowie, Ursynowie, Żoliborzu, targówku 
i Pradze-Południe. Już dzisiaj w dzielnicach tych na 100 

osób w wieku produkcyjnym przypada od 80 do 75 osób 
w wieku nieprodukcyjnym. Lepsza sytuacja występuje na 
Białołęce i Pradze-Północ, w rembertowie, Wesołej i we 
Włochach.

Jakie są źródła tego stanu rzeczy? Przede wszystkim 
polskie przepisy emerytalne, które do grupy osób nie-
produkcyjnych zaliczają tysiące osób o dużej sprawno-
ści produkcyjnej, w tym znaczny odsetek kobiet. Prze-
pisy te nie uwzględniają doświadczeń i prawodawstwa 
emerytalnego wielu bogatych krajów europejskich. Sal-
do migracji w ruchu wewnętrznym i zagranicznym jest 
bardzo skromne i w I półroczu 2019 r. wyniosło – jeśli 
chodzi o migrację zagraniczną – tylko 605 osób, a ogó-
łem 4887 osób. nie wpływa to w sposób istotny na po-
prawę sytuacji. Statystyka warszawska ostatnich lat nie 
obejmuje napływu cudzoziemców, bez obywatelstwa 
polskiego, do warszawskiego rynku pracy, szczególnie 
Ukraińców.

Szczególny niepokój winien wywoływać niski wskaź-
nik przyrostu naturalnego wynoszący w 2019 r. 0,52 na 
1000 ludności. nie pomogły ostatnie państwowe zachę-
ty do podniesienia rozrodczości w rodzinach warszaw-
skich. Ujemny przyrost naturalny występuje w bogat-
szych dzielnicach Warszawy: Śródmieściu i Mokotowie, 
jest także ujemny na Bielanach, Ochocie, Pradze-Północ 
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i Południe oraz na Woli. najwyższy wskaźnik przyrostu 
naturalnego występuje w Wilanowie (1477) i na Biało-
łęce. Warszawa, mając deficyt mężczyzn w wieku pro-
dukcyjnym, przy olbrzymiej przewadze kobiet, ma niski 
wskaźnik małżeństw (3,91) zawartych w majestacie pra-
wa, wysoki wskaźnik, nieujęty statystycznie, tzw. mał-
żeństw koleżeńskich, w których sprawa posiadania dzieci 
nie zawsze ma priorytetowy charakter, i niski wskaźnik 
urodzeń żywych (11,53).

Czy zmiany klimatyczne wpływają na kondycję eko-
nomiczno-społeczną współczesnej Warszawy? tych 
zmian, moim zdaniem, nie można lekceważyć. Śred-
nia temperatura w stopniach celsjusza w latach 2017- 
-2019 sukcesywnie wzrastała z 9,4 do 12,2, opady w mm 
zmniejszyły się w tym czasie z 706 do 323, a zachmurze-
nie w oktanatach z 5,6 do 4,9. Wzrosło także usłonecz-
nienie w h z 1352 do 1432. Panująca dwuletnia susza 
wpłynęła w sposób istotny na obniżenie zbiorów jarzyn 
i owoców i pogorszyła ich jakość oraz pogłębiła deficyt 
wody w wielu studniach warszawskich, obniżając rady-
kalnie żeglowność Wisły. Opanowanie deficytu wody to 
wielkie kosztowne zadanie dla naszej gospodarki naro-
dowej, w tym gospodarki stołecznej. 

Przy poprawie standardów życia i wzrostu konsump-
cji artykułów spożywczych nastąpił poważny wzrost kon-
sumpcji alkoholu. Komenda Główna Policji Państwowej 
odnotowała w okresie trzech kwartałów 2019 r. 37,3 tys. 
przestępstw, w tym 71,9% stanowiły przestępstwa kry-
minalne, a 21,6 tys. przestępstwa gospodarcze. Łącznie 
z przestępstwami drogowymi było ich znacznie więcej 
niż w roku 2018. Wykrywalność sprawców przestępstw 
o charakterze kryminalnym jest skromna, wynosi 46,3%. 
Jeśli chodzi o przestępstwa drogowe, to mamy wynik na 
poziomie 96,3%. 

ze smutkiem stwierdzam, że zarówno w mediach rzą-
dowych, jak też opozycyjnych, kluczowe problemy kon-
dycji społecznej miasta stołecznego rzadko są porusza-
ne. Wymagają one od dziennikarzy gruntownych analiz 
danych zawartych w dokumentacji statystycznej Miasta 
Stołecznego Warszawy, która – niestety – nie potrafi od-
powiedzieć na wiele pytań, w tym: jaki jest stan zdrowot-
ny ludności Warszawy, jaki jest udział cudzoziemców bez 
obywatelstwa polskiego na warszawskim rynku pracy, 
w jakim stopniu Warszawa wykorzystuje dotacje unijne, 
jakie są skutki i koszty społeczne rosnącej konsumpcji 
alkoholu przez mieszkańców stolicy? 
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Warszawa początku lat 20. była miastem 
biednym. Wciąż pamiętano głodne lata 
z czasów trzyletniej okupacji niemieckiej 
przed listopadem 1918 r., kiedy rozmaite 

surowce zastępowano erzacami, a po chleb ustawiały się 
przed sklepami kolejki. Wojna z bolszewikami na wscho-
dzie oraz wojna o granice hamowały rozwój gospodar-
czy, zaś w sierpniu 1920 r. armia bolszewicka dotarła na 
przedpola stolicy. zwycięstwo nad Armią czerwoną by-
ło wielkim triumfem ratującym niepodległość Polski, ale 
kraj był zrujnowany. nic zatem dziwnego, że w pierwszych 
latach niepodległości stolica wyglądała jak cień prężnej go-
spodarczo metropolii, którą była tuż przed latem 1914 r. 
Wprawdzie stała się stolicą odrodzonego i jednoczącego 
się państwa, ale przygnębiała szarością i sprawiała wraże-
nie zaniedbanego miasta prowincjonalnego. Przed 1924 r. 
prawie niczego nie budowano, a zwiększająca się liczba 
mieszkańców coraz trudniej mieściła się w istniejących 
budynkach. Do Warszawy zjeżdżali urzędnicy wraz z ro-
dzinami, politycy, mieszkańcy zdewastowanych podczas 
wojny miasteczek, uchodźcy ze wschodu oraz ci wszyscy, 
którzy szukali lepszego życia. Panował głód mieszkaniowy. 
nie został on zażegnany do końca istnienia II rP, jednak 
sytuacja w pierwszych latach 20. XX w. była bardzo trud-
na. Właściciele kamienic często żądali horrendalnych kau-
cji w dolarach za wynajęcie mieszkania czy choćby tylko 
pokoju. Po zakończeniu wojny bolszewickiej sytuacja go-
spodarcza Polski jeszcze długo nie ulegała poprawie. 

Od zabójstwa do zamachu 
Wraz z wolną Polską i odrodzeniem parlamentaryzmu na-
brzmiewały wewnętrzne spory polityczne. Dwa wydarze-
nia, które miały miejsce w tym czasie w Warszawie, zade-
cydowały o głębokim podziale sceny politycznej w kraju, 
a jego skutki odczuwalne są i dziś. Pierwszym było – 
w 1922 r. – zabójstwo pierwszego prezydenta odrodzonej 
rzeczypospolitej Gabriela narutowicza. O morderstwo 
popełnione przez malarza eligiusza niewiadomskiego ob-

winiano polityków narodowej demokracji, którzy nakrę-
cili spiralę nienawiści wobec nowo wybranego prezydenta. 
niepewna sytuacja polityczna dodatkowo destabilizowała 
gospodarkę. Po zabójstwie narutowicza kurs marki pol-
skiej wzrósł z 17 do 33 tys. marek za dolara. z kolei w roku 
1933, w czasach centroprawicowego rządu Wojciecha Wi-
tosa, inflacja marki przerodziła się w hiperinflację, a ludzie 
pozostawali z plikami bezwartościowych pieniędzy. 

zmiany i stabilizację umożliwiającą rozwój gospo-
darczy przyniosła dopiero reforma pieniężna Władysła-
wa Grabskiego, który wprowadził złotówkę. Jeden złoty 
wart był jednego złotego franka, 20 centów lub 1 mln 
800 tys. starych marek polskich. Ale w Warszawie jesz-
cze przez kolejne lata panowały przyzwyczajenia hiper-
inflacyjne, kiedy za drobiazgi płacono milionami marek 
polskich, a ceny zaokrąglano, odcinając zera. 

Po 1924 r. gospodarka powoli się rozwijała, jednak nie 
bez trudności. Od 1925 r. trwała wyniszczająca wojna cel-
na z niemcami. Ludzie biednieli, kurs dolara ponownie 
skoczył (choć nie tak drastycznie jak w czasach hiperinfla-
cji), a liczba bezrobotnych wzrastała. Miał miejsce kryzys 
polityczny. rządy zmieniały się, jednak niezadowolenie 
ludzi rosło. Uwieńczeniem kryzysu był zamach majowy 
dokonany przez marszałka Józefa Piłsudskiego w maju 
1926 r. na ulicach Warszawy walki trwały przez trzy dni 
od 12 maja. zamach, przyjęty z entuzjazmem przez wiele 
środowisk politycznych, zwłaszcza lewicowych, zwichnął 
dopiero raczkującą w Polsce demokrację parlamentarną 
i wprowadził trwające do września 1939 r. coraz bardziej 
autorytarne rządy sanacji. 

Inteligenci zakładają spółdzielnie
Oblicze miasta w połowie lat 20. XX w. zmieniało się. 
centrum nabrało blasku, mogły w nim zachwycić pełne 
sklepy, lustrzane witryny, czyste ulice z elegancko ubranym 
tłumem. W powszechnym odczuciu panowała drożyzna. 
Kupcy skarżyli się na marne interesy. Mimo to życie ar-
tystyczne i kulturalne Warszawy kwitło. nawet najnud-

Lata 20. 
sto lat temu
Jerzy S. Majewski 
Lata 20. ubiegłego wieku zaczęły się w od wojny, a skończyły wybuchem wielkiego 
kryzysu. Był to jednak czas, kiedy Warszawa stawała się powoli nowoczesną stolicą 
odrodzonej Rzeczypospolitej

HISTORIA
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niejsze operetki przyciągały tłumy. ceny biletów osiągały 
równowartość trzech ówczesnych dolarów i należały do 
wygórowanych. Gdy bogatsi siedzieli w teatrach, młodzież 
warszawska po zmroku spacerowała Wierzbową między 
placem teatralnym a Ogrodem Saskim. Jednak, jak kon-
statował przybyły w 1926 r. do Warszawy dziennikarz 
„The national Geographic Magazine” Maynard Owen 
Williams, z powodu panujących na ulicach mroków coś, 
co mogłoby się zamienić w korso i pretekst do spotkań to-
warzyskich pod chmurką, sprawiało wrażenie brodzącego 
w ciemnościach zgromadzenia pogrzebowego. 

Oblicze miasta zmieniało się wraz z oddalaniem się 
od śródmieścia. tam nadal ulice brukowane były koci-
mi łbami, a zabudowa przypominała tę z małego zanie-
dbanego miasteczka. Po 1924 r. zmiany docierały jednak 
i tam. to w połowie lat 20. z rozmachem zaczęto budo-
wać nowe dzielnice: Żoliborz, rozplanowany na przedpolu 
dawnej rosyjskiej cytadeli, Ochotę z jej koloniami Staszica 
i Lubeckiego, Grochów czy górny czerniaków, gdzie na 
skarpie wyrosła urokliwa kolonia profesorów Politechni-
ki Warszawskiej, poniżej zaś zaczęto wznosić monumen-
talne gmachy kilku szkół z gimnazjum Batorego na czele. 
W Warszawie ważną klasę stanowiła inteligencja. Artyści, 
pisarze, urzędnicy, naukowcy, ludzie wykształceni, nazy-
wani powszechnie „inteligentnymi”. nie zarabiali kroci, 
ale ich pensje były stabilne i nieuzależnione od koniunktu-
ry gospodarczej. cieszyli się też prestiżem. Stać ich było na 
kilkupokojowe mieszkanie i służącą. Byli odbiorcami kul-

tury, chodzili do teatrów, kin, kupowali książki, w czasie 
gdy literatura uchodziła za najwyższą formę sztuki, a pisa-
rze uważani byli za jej kapłanów. Przedstawiciele inteligen-
cji w drugiej połowie dekady dość powszechnie zakładali 
w Warszawie spółdzielnie mieszkaniowe wznoszące domy 
w nowych dzielnicach miasta. 

cieszono się odzyskaną wolnością i architekci chętnie 
sięgali do form narodowego historyzmu. Wille w kolonii 
oficerskiej na Żoliborzu czy domy kolonii na Ochocie 
przypominały szlacheckie dworki o gankach wspartych 
na pękatych kolumienkach lub małomiasteczkową za-
budowę z czasów konstytucyjnego Królestwa Polskie-
go. chroniczny brak funduszy sprawiał, że powszechnie 
stosowano tradycyjne metody budowalne. W połowie 
dekady w architekturze i designie coraz chętniej odwo-
ływano się do modnego na zachodzie stylu dekoracyjne-
go art déco. Stało się to po sukcesie polskiego pawilonu 
wzniesionego w duchu sztuki dekoracyjnej na wystawie 
paryskiej w roku 1925. 

Pierwszym monumentalnym budynkiem, który zre-
alizowano w Warszawie po latach wojennej zapaści, by-
ła siedziba centrali PKO u zbiegu Świętokrzyskiej i Ja-
snej, wznoszona w latach 1921-1923 zgodnie z projektem 
Józefa Handzelewicza. Budynek nie powstał jednak od 
podstaw, lecz w wyniku dokończenia budowy biurowca, 
którego realizację rozpoczęto przed wybuchem pierw-
szej wojny światowej. W 1921 r. podjęto też budowę naj-
większej inwestycji komunikacyjnej Warszawy w dwu-

N
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Naczelnik państwa Józef Piłsudski w rozmowie z nowo wybranym prezydentem Gabrielem Narutowiczem, Belweder, 10 grudnia 1922 r.
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dziestoleciu – kolejowej linii średnicowej z tunelem pod 
Alejami Jerozolimskimi, wiaduktami i mostem na Wiśle. 
Prace jednak ciągnęły się przez całą dekadę i udało się je 
zakończyć dopiero w połowie lat 30. XX w. Dodajmy, 
że podstawę komunikacji publicznej stanowił tramwaj 
elektryczny łączący centrum z peryferiami. 

Zburzyć cerkiew 
Warszawa pierwszej polowy lat 20. XX w. wciąż nosiła 
pamiątki kilkudziesięcioletniego panowania rosyjskiego. 
Do stolicy zjeżdżały dziesiątki tysięcy Polaków, nie tylko 
ze wszystkich trzech dawnych zaborów, lecz także z naj-
odleglejszych regionów dawnego Imperium rosyjskiego, 
z głębi niemiec czy Austrii. na ulicy słychać było śpiewną 
mowę Polaków ze wschodu, rusycyzmy, ale też słowa z nie-
mieckiego czy jidysz. ta lingwistyczna mieszanka nikogo 
wtedy nie dziwiła. Była czymś codziennym, słyszanym za-
równo w środowiskach profesorów wyższych uczelni, jak 
i w gwarze warszawskich przedmieść. 

Paradoksalnie, kiedy burzono rosyjskie cerkwie i deru-
syfikowano oblicze architektoniczne miasta, architekt Ma-
rian Lalewicz wznosił masywne, klasycyzujące gmachy, 
jakby żywcem przeniesione z Petersburga początku XX w. 

I spotykało się to z aplauzem mieszkańców stolicy. Siedzi-
by DOKP przy targowej czy Banku rolnego przy nowo-
grodzkiej równie dobrze mogłyby stanąć nad newą. W tym 
samym czasie Lalewicz przywrócił pierwotny, klasycystycz-
ny kształt Pałacu Staszica z 1823 r., przebudowanego przez 
rosjan w stylu moskiewsko-bizantyńskim.

Do pierwotnej formy w latach 20. XX w. powracał prze-
kształcony przez rosjan zamek Królewski. Usunięto XIX- 
-wieczne dekoracje elewacji zamkowych, a ogołocone przez 
zaborców wnętrza ponownie wypełniły się zabytkami zwró-
conymi przez rosjan na mocy traktatu ryskiego. „Ktoś, kto 
kroczy po rudawych mozaikach podłogowych w dzisiej-
szym zamku, czuje się tak, jak chodząc po grubych dywa-
nach stambulskiej Hagia Sofia czy marmurowym dworze 
Meczetu Poi Kalian w Bucharze. Był czas, kiedy ten pałac 
królewski ustępował wyłącznie Wersalowi. Odrestauro-
wany zamek, w którym obrazy i gobeliny wróciły na swoje 
miejsce, wygląda tak jak wtedy, gdy Merlini, Bacciarelli i ca-
naletto oddawali swe usługi i talenty ostatniemu polskiemu 
królewskiemu mecenasowi sztuki. Jednak dziś te okazałe 
salony są pozbawione życia. zamek wspomina jedynie jasny 
śmiech, błysk oczu czarnych jak węgiel, flirty, intrygi, głup-
stwa i tańce. Wszystko, co kiedyś go ożywiało, teraz ode-
szło. Obrazy i rzeźby, które przetrwały swoich modeli, wraz 
z wiekiem nabrały sardonicznej ironii. W medalionach, nad 
jednym z drzwi, przystojny, lubieżny król Stanisław August 
został przedstawiony jako Apollo, a Katarzyna II jako Mi-
nerwa” – relacjonował Maynard Owen Williams. to miało 
się niebawem zmienić; po zamachu majowym zamieszkał 
w zamku prezydent Ignacy Mościcki. 

W Warszawie do dawnego kształtu powrócił też kościół 
pijarów przy Długiej, przebudowany przez rosjan na sobór 
św. trójcy. Kilka cerkwi i kaplic prawosławnych wzniesio-
nych od podstaw przez rosjan przekazano kościołowi ka-
tolickiemu lub innym wyznaniom. największe dyskusje 
i emocje budziła rozbiórka gigantycznego soboru św. Alek-

Budowa domów na Żoliborzu Oficerskim (u góry po lewej) i Kolonii Praussa  
na Grochowie (u góry po prawej)

Prace budowlane na placu Narutowicza

Zd
ję

cia
: Z

. M
ar

cin
ko

ws
ki 

/ 
AP

W



19

  nr 1-2/2020

sandra newskiego na placu Saskim, zaprojektowanego przez 
wykładowcę prof. Jana zachwatowicza – prof. Leontija n. 
Benois. Była to budowla imponująca, o świetnej architektu-
rze, wykończona przy udziale plejady znakomitych artystów 
rosyjskich (o cerkwi pisał Dmitrij W. Mitiurin w numerze 
10/2016 StOLIcy). Jednocześnie był to obiekt znienawi-
dzony przez warszawiaków, odciskający moskiewsko-bi-
zantyńsko piętno na obrazie architektonicznym Warsza-
wy. cerkiew pozbawiona dzwonów i miedzianej blachy na 
kopułach górowała nad Warszawą aż do 1926 r., kiedy to 
przystąpiono do jej rozbiórki. nie wszyscy chcieli zburzenia 
budynku. Postulowano jego przebudowę – a to na archi-
wum, a to na muzeum, zaś świetny architekt Stefan Szyl-
ler (absolwent petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych) 
przedstawił szkic przeróbki soboru na kościół garnizono-
wy. nie brakowało też zwolenników pozostawienia budowli 
w kształcie nienaruszonym. Wspomniany już dziennikarz 
„The national Geographic Magazine” Maynard Owen Wil-
liams pisał, że zubożali dziś mieszkańcy miasta „płacą cięż-
kie pieniądze za rozbiórkę jednej z najpiękniejszych budowli 
w ich stolicy trzy mozaiki znajdujące się nad drzwiami za-
chodniego frontonu należą do najpiękniejszych w europie. 
W trakcie prac rozbiórkowych zwrócono szczególną uwagę 
na ich zabezpieczenie”.

Warszawska szarość 
zdaniem Williamsa, widokiem witającym przyjezdne-
go do Warszawy były w połowie lat 20. XX w. piękne 
i ogromne parki, otoczone posępnymi, szarymi i przy-
gnębiającymi ulicami. Amerykanin nie był odosobniony 
w swoich odczuciach. za szarą uważał Warszawę Aleksan-
der Wat, przeciwstawiający ją barwnemu, pełnemu radości 

życia Lwowowi. z kolei na znajdującej się w moich zbio-
rach kartce pocztowej wysłanej 22 kwietnia 1929 r. przez 
pewnego studenta do rodzinnego Lublina czytamy: „War-
szawa jest strasznie przygnębiająca, zwłaszcza przy fatalnej, 
przedwiosennej pogodzie”. Student marzył o powrocie do 
położonego na wzgórzach zielonego Lublina.

nieodłącznym elementem warszawskiej ulicy były ko-
nie. najpiękniej prezentowali się policjanci zasiadający na 
swoich rumakach wysoko w siodle. Małe, ruchliwe, choć 
niezbyt zgrabne koniki zaprzężone do dorożek przyozdo-
bione były srebrnymi sprzączkami i ornamentami na czar-
nej uprzęży. 

Warszawskie hotele połowy lat 20. ustępowały tym z in-
nych metropolii europejskich. Były przybrudzone i staro-
świeckie. W pokojach wielu hoteli doprowadzeni do rozpaczy 
goście zabijali muchy na wyblakłych tapetach. Sprzedawcy 
papierosów krążyli po ulicach z towarem zawieszonym na ra-
mionach. Stragany z napojami bezalkoholowymi zastawione 
były butelkami z różowymi i żółtymi syropami, czerwonymi 
i rdzawymi napojami z jabłek, błyszczącymi rulonikami cze-
kolady i rozmaitym pieczywem. Fronty domów ze sklepami 
z norymberszczyzną (pasmanterią) i towarami łokciowymi 
za dnia udrapowane były rzeczami z bieżącej oferty handlo-
wej. największy rejwach panował w rejonie hal targowych 
między placami Żelaznej Bramy a Mirowskim. to był praw-
dziwy „brzuch Warszawy”. 

W połowie lat 20. zaprzęgi konne i dorożki powoli zastę-
powane były przez samochody, choć jazda po Warszawie nie 
należała do łatwych. „Była koniunktura na zmechanizowa-
ne pojazdy, tak jak i zawód szofera stał się koniunkturalny. 
Pensje stabilizowały się od 350 zł wzwyż. na taksówkach 
dochodziła jeszcze premia od dochodu. Poza tym szofer 

Cerkiew pozbawiona 
dzwonów i miedzianej 
blachy na kopułach 
górowała nad 
Warszawą aż 
do 1926 r., kiedy to 
przystąpiono  
 do jej rozbiórki
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zbierał dużo napiwków. Dlatego nazywano 
tych mistrzów zza kierownicy «pan szo-
fer» – wspominał Marian Sękowski w Pa-
miętniku warszawskiego taksówkarza. 

Warszawa nie była miastem jednolitym 
narodowościowo. Około jednej czwartej 
liczby mieszkańców stanowili Żydzi. Miesz-
kali w całym mieście, ale największym skupi-
skiem ludności żydowskiej była tzw. Dzielni-
ca Północna. W rejonie nalewek, Miłej czy 
Gęsiej powszechnie rozbrzmiewał język ji-
dysz. Warszawa tego czasu mogła uchodzić 
za jedną ze światowych stolic tego języka, 
a świat żydowski był miniaturą państwa pol-
skiego – ze skłóconymi ze sobą partiami po-
litycznymi, niezwykle prężnym życiem kul-
turalnym i ekonomicznym. 

Złoty wiek prasy i narodziny 
radia 
Lata 20. to czas rozkwitu prasy. W Warszawie ukazywały się 
dziesiątki dzienników, tygodników, miesięczników. Głów-
nie polskich, ale w Dzielnicy Północnej powszechnie czyta-
no prasę w języku jidysz. Gazety reprezentowały też chyba 
wszelkie nurty polskiego i żydowskiego życia politycznego 
i kulturalnego. największe z nich, jak „Kurier Warszawski”, 
„Kurier Poranny” czy wydawany od 1927 r. w języku jidysz 
„Unzer express”, miały ogromne, kilkudziesięciotysięczne 
nakłady. Prasa była powszechnie czytana i opiniotwórcza, 
a wśród dziennikarzy nie brakowało zarówno specjalistów, 

jak też gwiazd. zwrot „pan redaktor” brzmiał wówczas nie-
mal jak tytuł szlachecki.

1 lutego 1925 r. swoje audycje na falach średnich zaczęła re-
gularnie nadawać rozgłośnia Polskiego towarzystwa radio-
technicznego, mieszcząca się w budynku przy ulicy narbutta 
na Mokotowie. radiosłuchacze mogli usłyszeć, jak na żywo 
śpiewa dla nich Hanka Ordonówna, a jej piosenki zapowia-
da słynny konferansjer Fryderyk Jarossy. 7 lutego 1925 r. roz-
głośnia warszawska słyszana już była w Wiedniu i Londynie. 
Pierwsze radioodbiorniki były na słuchawki, ale z czasem sta-

wały się one coraz bardziej nowo-
czesne, z wbudowanymi głośnika-
mi i podświetloną skalą, na której 
można było złapać odpowiednią 
stację. Stawały się eleganckim me-
blem w mieszczańskich salonach. 
5 maja 1925 r. przed mikrofonem 
debiutował Kiepura. „niejaki Jan 
Kiepura ma bardzo ładny głos i wy-
stępuje na estradach. Wprawdzie 
nie ma jeszcze wyrobionego wśród 
artystów i publiczności nazwiska, 
ale występy są atrakcyjne i cieszą 
się dużą frekwencją” – komento-
wano. Kilka miesięcy później roz-
głośni przy narbutta wyrosła kon-
kurencja – Polskie radio Sp. z o.o. 
z siedzibą przy Kredytowej. zaczę-
ło nadawać w kwietniu 1926 r., zaś 
w 1927 r. spółka podjęła ideę mię-
dzynarodowej wymiany progra-
mów. z czasem Polskie radio prze-
niosło się do kamienic przy zielnej 
i tam (już sprzedane państwu) do-
trwało do września 1939 r. 

Dorożki, samochody i rowery na rogu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich

Graniczna u zbiegu z Królewską
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nowością końca lat 20. XX w. były kawiarnie radio-
we. W cafe Italia otwartej już w 1930 r. przy nowym 
Świecie, kiedy w głównej sali grała orkiestra, aparatura 
radiowa Philipsa transmitowała muzykę do wszystkich 
pomieszczeń w kawiarni, gdzie rozmieszczone były du-
że głośniki. Jedno z pomieszczeń zajmowało niewielkie 
studio radiowe. Kiedy orkiestra odpoczywała, transmi-
towano muzykę z płyt gramofonowych.

W domach prywatnych muzyki słuchano nie tylko 
przez radio, ale też z modnych w tym czasie płyt gramofo-
nowych. Już przed wybuchem pierwszej wojny światowej 
tysiące krążków tłoczyła w Warszawie wytwórnia Syrena 
record, założona w 1904 r. przez warszawskiego przemy-
słowca Juliusza Fajgenbauma. zabudowania fabryczne sta-
ły przy chmielnej, miej więcej tam, gdzie dziś w Pałacu 
Kultury znajduje się Muzeum techniki. Syrena była praw-
dziwym potentatem na polskim rynku fonograficznym 
i dotrwała do 1939 r. 

W kabarecie i w kinie 
W latach 20. w swój złoty wiek, trwający aż do września 
1939 r., wszedł kabaret literacki. Wspiął się on na wyży-
ny, jakich nigdy nie udało mu się już w Polsce osiągnąć. 
zaczęło się jeszcze w 1919 r., kiedy to w Galerii Luxen-
burga przy Senatorskiej powstało Qui Pro Quo, założo-
ne przez spółkę kupca, ziemianina i architekta (Izydora 
Weisblata, Bolesława Przyłuskiego, tadeusza Sobockie-
go). Szefami artystycznymi zostali Seweryn Majde i Je-
rzy Boczkowski, którzy zatrudnili znakomitych arty-
stów, piosenkarzy, tancerki i tekściarzy. Odnieśli sukces. 
Przez Qui Pro Quo przewinęła się cała plejada wielkich 
nazwisk. zula Pogorzelska, Hanka Ordonówna, Mira 
zimińska, Dora Kalinówna. teksty dla nich pisał m.in. 
Julian tuwim. Gdy w roku 1922 do Warszawy „nadle-
ciał” nowatorski Niebieski Ptak, wraz z nim w stolicy po-

jawił się Austriak Fryderyk Jarossy. niebawem stał się 
ulubieńcem warszawskiej publiczności i najsłynniejszym 
konferansjerem stolicy. „to Jarossy zaszczepił w Warsza-
wie teatrzyk, nie rewię! to on stworzył zulę Pogorzel-
ską, Stefcię Górską, Lenę Żelichowską, Krukowskiego 
i wielu innych w tej postaci, w której natychmiast stali 
się ulubieńcami Warszawy” – przekonywała po latach 
Stefania Grodzieńska w książce Urodził go „Niebieski 
Ptak”. Jarossy sam zakładał efemeryczne teatrzyki. Ale 
zakładali je też inni. Jedne bawiły widzów latami, inne 
padały wkrótce po premierze. Publiczność bywała kapry-
śna i wymagająca. Andrzej zawada w książce Dwudzie-
stolecie literackie pisał jednak, że kabaret się zmienił. Lata 
20. to czas radości, tymczasem kabaret w kolejnej deka-
dzie pozostawał pod presją coraz bardziej niepokojącej 
rzeczywistości. 

Mieczysława Ćwiklińska w studiu Polskiego Radia, 1929-1939 Chór dziecięcy pod kierunkiem Wandy Tatarkiewicz-Małkowskiej przed mikrofonem 
warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, 1926-1939

Mieczysław Kiełpiński, kierownik amplifikatorni (skąd kierowano technicznym procesem emisji 
programu) przy ulicy Kredytowej, rozgłośnia Polskiego Radia w Warszawie, 1927 r.
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najpopularniejszą rozrywką dla szerokich rzesz stolicy 
było kino. Lata 20. stały się epoką kina niemego, a w luk-
susowych przybytkach X muzy ilustrację muzyczną do fil-
mów tworzyły wieloosobowe orkiestry oraz sprowadzane 
z zachodu organy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści kin przybywało, a w 1919 r. stolica miała ich już 42. Po-
tem było ich jeszcze więcej. Ponowny spadek liczby kin spo-
wodowany został przez kryzys gospodarczy i hiperinflację 
w 1923 r. Dopiero po reformie Grabskiego zaczęto otwierać 
nowe kina. Wiele z nich nie przetrwało jednak rewolucji 
technologicznej, jaką po 1930 r. przyniosło wprowadzenie 
dźwięku. W roku 1925 w Warszawie działało 41 kin o róż-
nym standardzie. największe z nich – colosseum przy no-
wym Świecie. W 1926 r. kin było 43, zaś w 1929 r. – aż 59. 
Warto dodać, że posłowie i kolejne rządy traktowały w la-
tach 20. kino często jako źródła demoralizacji i występku. 
Widzowie kierowali się raczej cenami biletów, a frekwencja 
była zależna od koniunktury. Kiedy po 1926 r. warszawia-
cy stali się bogatsi, liczba osób chodzących do kin wyraźnie 
wzrosła. W latach 1925-1926 statystyczny warszawiak skła-
dał wizytę w kinie 7,3 razy rocznie, zaś w roku 1929 przed 
wybuchem kryzysu – 12,7 razy. Dla porównania w 1931 r., 
gdy Polska pogrążona była w kryzysie, już tylko 9,6 razy. 

Dużymi wydarzeniami były często premiery polskich 
filmów. na niektórych spotkać można było samego pre-
zydenta rP czy marszałka Józefa Piłsudskiego, który – 
jak przekonywała prasa – lubił filmy wesołe i pogodne. 

Towarzystwo na balu 
Gwiazdy kina, teatru czy kabaretu, znanych redaktorów, 
arystokratów, przemysłowców, ich żony i córki zawsze 

można było zobaczyć na balach. Do najważniejszych wy-
darzeń towarzyskich stolicy należały karnawałowe Bale 
Mody, organizowane od roku 1922 aż po kres istnienia 
II rzeczypospolitej w Hotelu europejskim. to były spo-
tkania elit, a warszawskie domy mody, pracownie krawiec-
kie czy zakłady fryzjerskie reklamowały się na łamach pra-
sy przy okazji relacji prasowych z balu i wyborów króla 
oraz królowej. Błyszczały na nich artystki, gwiazdy teatru 
i kina, arystokratki, panie z domów burżuazyjnych, pan-
ny i mężatki. W roku 1929 tytuł Królowej Mody zdobyła 
artystka teatrów rewiowych i kabaretów zula Pogorzelska. 
zaprezentowała się w olśniewającej kreacji, która wyszła 
spod ręki krawców Gustawa zmigrydera. Bal relacjono-
wały czasopisma. Luksusowy „teatr i Życie Wytworne” 
informował: „zula Pogorzelska ubrana w różową z nie-
bieskim krynolinę. niebezpieczną konkurencję stanowi 
pani Hanka Ordonówna zakuta w sztywną, srebrną lamę, 

Zula Pogorzelska i francuski bokser Georges Carpentier 
podczas pozorowanej walki, 1926 r.

Zula Pogorzelska, śpiewaczka, aktorka, w swoim samochodzie, 1929 r.
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jak rycerz średniowieczny w stal. […] najbardziej gorącz-
kują się firmy. taka Królowa Mody to przecież tajemnica 
powodzenia, niewyczerpane źródło dochodów. nieliczni 
cierpliwi doczekali rannej godziny, w której królowa z ro-
ku 1928, pani Maria Balcerkiewiczówna, włożyła swój 
diadem na chłopięcą główkę pani Pogorzelskiej obranej 
królową na rok 1929. Wiele się rozwiało przytem utajo-
nych nadziei, wiele westchnień rozczarowanych wydarło 
się z dekoltowanych piersi, kiedy ręce musiały oklaskiwać 
szczęśliwą rywalkę”. 

Najpiękniejsza Polska 
Wydarzeniem towarzyskim i medialnym lat 20. XX w. by-
ły wybory najpiękniejszej Polki. na okładce jednego z nu-
merów „Pani” z 1924 r. pojawiło się hasło: Sporty – kon-
kurs piękności. Kilka miesięcy później konkurs piękności 
trwał już na dobre. Panie nadsyłały fotografie opatrzone 
godłami (tak jak w konkursach architektonicznych, te były 
publikowane w gazecie i oceniane przez jury). tak zaczę-
ły się pierwsze wybory najpiękniejszej Polski. nie były to 
jeszcze wybory Miss Polonia – te miały miejsce w 1929 r. 
W jury zasiedli artyści związani z czasopismem. Przewod-
niczył Gustaw zmigryder. Głównym inicjatorem przedsię-
wzięcia był redaktor „Kuriera Warszawskiego” zdzisław 

Członkowie Związku Narodowego Polskiego w Ameryce na wycieczce 
w Warszawie, widoczne m.in.: amerykańska Miss Polonia Emilia Jurczak (1), Miss 
Polonia 1929 Władysława Kostakówna (2), wicemiss Maria Michniakówna (3), 
wicemiss Irena Grzebielska (4) i Miss Pennland J. Korecka (5), 1929 r.

Bożena Alesso i Fryderyk Jarossy w jednej ze scen rewii 
Miłość, młodość i spółka  

w kabarecie Cyganeria w Warszawie, l. 1924-1939
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Kleszczyński. Wybory dokonywane były nie na estradzie, 
pośród tłumu, lecz w zaciszu redakcji, na podstawie nad-
syłanych fotografii. Jury oglądało setki zdjęć pań, nadsy-
łanych z całej Polski. Kiedy rzeźbiarz Stanisław Jackowski 
wyjął z portfela fotografię jakiejś dziewczyny, jak wspo-
minał dziennikarz i karykaturzysta Jerzy Szwajcer: „stał 
się cud. Wszyscy zgodnym chórem orzekli, że niewiasta 
przedstawiona na fotografii zasługuje na pierwszą nagro-
dę. Była nią Halina Dunin-Łabędzka” – pisał. Dziewczyna 
ładna, ale niepełnoletnia. na jej udział w wyborach musie-
li wyrazić zgodę rodzice. zgodzili się, czasopismo „Pani” 
ogłosiło ją najpiękniejszą Polską, a Halina Dunin-Łabędz-
ka stała się natchnieniem malarzy i rzeźbiarzy, zagrała też 
w kilku filmach, m.in. we Francji. 

Pierwsze wybory Miss Polonia wygrała w 1929 r. 
panna Władysława Kostakówna, urzędniczka Miejskiej 
Kasy Oszczędnościowej w Warszawie. I tym razem wy-
bór dokonywany był na podstawie zdjęć, a w jury złożo-
nym z artystów znalazł się m.in. Boy-Żeleński. Skrom-
na dziewczyna o czarującym uśmiechu zdystansowała 
uważaną za faworytkę hrabiankę Alinę ryszczewską. Po 
zdobyciu tytułu Kostakówna pracowała nadal tam, gdzie 

wcześniej, ale dyrekcja Miejskiej Kasy Oszczędnościowej 
nakazała przenieść jej biurko z piętra na parter. chodziło 
nie tyle o darmową reklamę, co uniknięcie zamieszania, 
jaki powodowały korowody panów wdrapujących się na 
piętro budynku, by zobaczyć śliczną pracownicę MKO. 
W 1929 r. Kostakówna została pierwszą Wicemiss eu-
ropy. rok później w konkursie wygrała lwowianka zofia 
Batycka, a panna Kostakówna zakończyła swą karierę, 
wychodząc za mąż. 

Nadchodzi modernizm
U schyłku lat 20. XX w. lewicowa awangarda zachłysnę-
ła się architekturą funkcjonalizmu i modernizmu. W la-
tach 30. architektura modernizmu zdominuje pejzaż nowo 
zabudowywanych ulic i dzielnic stolicy. W końcu lat 20. 
modernizm w architekturze dopiero przyswajano, a takie 
budynki jak willa Lacherta przy Katowickiej na Saskiej 
Kępie budziły opór konserwatywnych architektów star-
szego pokolenia. Dla Stefana Szyllera, znajdującego się 
w tym czasie już u kresu swojej drogi zawodowej, moder-
nizm był wręcz przejawem bolszewizmu. czasu nie dało 
się jednak zatrzymać i domy w formie szlacheckich dwor-

U Fukiera spotykały się elity, na zdjęciu przyjęcie z okazji wizyty Tomasza Manna w Warszawie w 1927 r., widoczni m.in. pisarze: Juliusz Kaden-Bandrowski, Kazimierz 
Wierzyński, Jan Lechoń, Ferdynand Goetel, Ludwik Hieronim Morstin, Julian Tuwim, Antoni Słonimski 
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ków czy renesansowych pałaców w latach 30. wydawały 
się śmieszne. W tym samym czasie architekci i inwestorzy, 
upraszając formy architektoniczne, coraz częściej sięgali po 
nowe materiały, takie jak szara cegła. nadawała ona archi-
tekturze nowy, ahistoryczny wyraz, podkreślała ekspresję. 
Powszechnie wykorzystywana była jako element dekora-
cyjny, stanowiła jednocześnie materiał, z którego wznoszo-
no ściany. nie wymagała tynkowania, co w Warszawie od 
stuleci było powszechną praktyką w domach budowanych 
ze zwykłej cegły.

 „Lata 1927-1929 stały się okresem politycznego za-
mętu, ale dla większości Polaków były to dobre czasy” – 
pisał amerykański historyk richard M. Watt w książce 
Polska i jej los 1918-1939. „Ludzie wszelkich klas i zawo-
dów odczuwali blask prosperity. [...] W większości dzie-
dzin przemysłu polscy robotnicy byli najgorzej opłaca-
ni w europie. Mimo to nie byli niezadowoleni. Dzięki 
finansowanym przez państwo programom społecznym 
mieli zapewnione zasiłki chorobowe oraz ubezpieczenie 
na wypadek bezrobocia. zgodnie z prawem każdego ro-
ku otrzymywali podwyżkę i mieli dwa tygodnie płatnego 
urlopu. Bezrobocie wśród wykwalifikowanych robotni-
ków spadło praktycznie do zera. [...] Pensje były wpraw-
dzie niskie, ale i tak wyższe niż przedtem. rząd oczywi-
ście twierdził, że rozwój gospodarczy jest wynikiem jego 
polityki” – czytamy w książce.

Swego rodzaju pomnikami lepszych czasów miały być 
drapacze chmur. Warszawa zapatrzona w Amerykę marzy-
ła o nich co najmniej od początku XX stulecia. na łamach 
prasy pojawiały się projekty kolejnych drapaczy chmur. 
Koniec dekady przyniósł konkretne działania. zaczęto 
m.in. budować hotel Helvetia przy ulicy Kopernika oraz 
16-piętrowy drapacz chmur towarzystwa Ubezpieczeń 

Kamienice przy Wareckiej oraz fragment skrzydła Poczty Głównej z prawej strony (zdjęcie po lewej) i budynek hotelu Helvetia (po prawej)

„Cyganka prawdę ci powie...” – w restauracji przy ulicy Belwederskiej, 1927 r.

Prudential przy placu napoleona. te dwa wieżowce, choć 
ukończone już w latach 30., miały pozostać aż do września 
1939 r. najwyższymi nowymi budynkami stolicy.

Latem roku 1929 świat patrzył w przyszłość z ufno-
ścią. Koniec dekady nadszedł nagle. W czarny piątek 
24 października 1929 r. w nowym Jorku od krachu na 
giełdzie zaczął się wielki kryzys. Ludzie w ciągu jedne-
go dnia stracili majątki, upadły firmy i fabryki, a miasta 
zapełniła armia bezrobotnych i bezdomnych. tak było 
w USA, potem w niemczech i całej europie. W Polsce, 
która nie dysponowała dużymi kapitałami, skutki kry-
zysu okazały się głębokie i długotrwałe. nadchodząca 
dekada zaczynała się fatalnie. 
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na mocy aktu kapitulacji Powstania Warszaw-
skiego z 2 października 1944 r. mieszkańcy 
Warszawy musieli opuścić miasto – żoł-
nierze na prawach kombatanckich, cywile 

z obietnicą bezpiecznej ewakuacji. Pomimo tego około 
kilkuset osób zdecydowało się ukryć przed niemcami 
w opustoszałych ruinach i czekać na ofensywę wojsk so-
wieckich. Głównym motywem ich decyzji była nieuf-
ność w niemieckie gwarancje, ponadto większość tzw. 
robinsonów warszawskich (nazwanych tak post factum 
przez analogię do robinsona crusoe) miała żydowskie 
pochodzenie i obawiała się dekonspiracji. tylko części 
z nich udało się dotrwać do 17 stycznia 1945 r., kiedy do 
Warszawy wkroczyły wojska rosyjskie i polskie. Historia 
Muraszki nie jest więc w każdym wymiarze reprezenta-
tywna dla robinsonów, ale z pewnością dobrze pokazuje, 
że o przetrwaniu decydował głównie… przypadek. 

Losy Muraszki znamy z relacji Szansa jedna tysiąc. 
Wspomnienia (Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986), 
za którą rok później autor został wyróżniony nagrodą 
Historyczną ,,Polityki’’ drugiego stopnia. Podany w na-
wiasie po nazwisku laureata ,,Jan Balicki’’ (w archiwal-
nych artykułach ,,Polityki’’ i na stronie internetowej) od-
nosi się prawdopodobnie do pseudonimu Muraszki czy 
też sfałszowanych papierów z czasu wojny. O jego biogra-
fii nie wiemy nic ponad to, co zostało zawarte (względnie 
zasugerowane) w ograniczonych do okresu wojennego 
wspomnieniach. Był na pewno zaasymilowanym Pola-
kiem żydowskiego pochodzenia, wiary judaistycznej nie 
praktykował, światopoglądowo lokował się zdecydowa-

Alojzy Muraszko,

Jan Czempiński

„Wypadki, które zrelacjonuję poniżej, miały miejsce naprawdę, nie są tworami mojej 
chorej imaginacji – nie jest jednak dla mnie pewne, co było najpierw, a co później, 
a nawet w którym miesiącu zdarzyło się to, a w którym owo”. Pisząc o okresie ukrywania 
się w Warszawie po upadku Powstania, Alojzy Muraszko słusznie ostrzega nas przed 
absurdalnością tego, co dalej przeczytamy – jego historia jest bowiem niezwykła nawet 
na tle innych robinsonów warszawskich

nie na lewo. Wojna zastała go we Lwowie, gdzie mieszkał 
wraz z rodziną, w tym przynajmniej od czasu studiów 
prawniczych na uniwersytecie Jana Kazimierza. z lwow-
skiego getta wyjechał po wielu perturbacjach w 1943 r. 
z poślubioną w czasie okupacji żoną Jadwigą – pojecha-
li do obcej im Warszawy, gdzie zamieszkali przy ulicy 
chłodnej. 

Tragedia sierpnia 1944 r.
Imając się różnych prac, doczekali wybuchu Powstania, 
który przyjęli – jak wiele innych osób – z euforyczną 
pewnością, że nadszedł koniec wojny. Po kilku dniach 
oddziały powstańcze zaczęły się jednak wycofywać 
z Woli, a wkraczający hitlerowcy odbierali swą krwawą 
zemstę na ludności cywilnej. Alojzemu z Jadwigą uda-
ło się przeczekać w piwnicy główną falę egzekucji (tzw. 
rzeź Woli), które pochłonęły ok. 50 tys. ofiar. 12 sierpnia 
Jadwiga, usłyszawszy dochodzące z daleka rozmowy po 
polsku, postanowiła wyjść na zewnątrz. Po kilku minu-
tach Muraszko usłyszał tupot nóg, Jadwiga przebiegła 
obok okienka piwnicy, wrzuciła do środka torebkę, wo-
łając do męża, by nie wychodził, i uciekła. Goniący ją 
niemcy zauważyli tę scenę, nie mogli jednak sforsować 
solidnie zastawionego wejścia do piwnicy, więc wrzucili 
do środka granat. Skulonego w kącie Muraszki nie dra-
snął nawet odłamek. Kiedy się ściemniło, wyszedł na po-
szukiwania żony. Jej zwłoki odnalazł w pobliskiej wnęce, 
w której najpewniej próbowała się ukryć. Śmierć ukocha-
nej była dla niego wielkim ciosem, kolejnym, który zada-
ła mu wojna. Jak wyliczał: „Jadzia zamordowana została 

HISTORIA

czyli przypadki  
robinsona warszawskiego
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12 sierpnia 1944, siostry moje zabrano do obozu zagłady 
13 sierpnia 1942, matkę aresztowano 14 sierpnia 1943, 
ojciec mój umarł 15 sierpnia 1913 roku. nienawidzę tych 
dat z drugiej dekady sierpnia”.

Od 12 sierpnia był więc zdany wyłącznie na siebie 
i w tej samotności przyszło mu spędzić cztery miesiące. 
nie wrócił do piwnicy, schował się na podeście między 
czwartym a piątym piętrem zniszczonej kamienicy przy 
ul. chłodnej 16, co było raczej nietypowe dla robinso-
nów, którzy na ogół wybierali zakamuflowane piwnice. 
Początek ukrywania się Muraszki następuje też znacz-
nie wcześniej niż w przypadku większości z nich, którzy 
dotrwali w niezdobytym Śródmieściu do kapitulacji Po-
wstania i dopiero wtedy rozpoczynali robinsonowe życie, 
często w starannie przygotowanych kryjówkach. z dru-
giej strony jego przypadek nie jest jedyny. Przykłady 

ukrycia się jeszcze w trakcie walk spotykamy we wszyst-
kich dzielnicach przez niemców odbitych lub nieutra-
conych, by wymienić Władysława Szpilmana. to, co za-
sadniczo różni ich od reszty, to ukrycie się ,,na gorąco”, 
pod wpływem okoliczności, a więc bez czasu na przygo-
towanie schronienia i zapasów.

W jedzeniu i piciu trzeba mieć szczęście
Kluczowym kontekstem dla losów robinsonów był fakt, 
że niemcy zostali w Warszawie, która zgodnie z rozka-
zem Hitlera miała być zrównana z ziemią i służyć na li-
nii frontu jako Festung Warschau. Akcja niszczycielska 
prowadzona była w ciągu dnia, zatem większość ,,bun-
krowców” ze względów bezpieczeństwa (za wykrycie gro-
ziło rozstrzelanie) odwróciła swój tryb funkcjonowania. 
W dzień spali bądź leżeli w bezruchu, a nocą rozmawiali 

Wokoło pożary, upał, pragnienie, końca nie widać, rys. Henryk Beck / Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma
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szeptem i wychodzili po zapasy. to właśnie zaspokojenie 
głodu i pragnienia stanowiło największe wyzwanie ich 
(nie)codzienności. 

Podstawowym pożywieniem Muraszki stała się mąka 
rozrabiana wodą, uzupełniana tym, co udało mu się zna-
leźć w sąsiednich mieszkaniach i piwnicach – surowym 
grochem czy spleśniałymi skórkami chleba (określony-
mi jako ,,delicje”), które wyrzucali czasem niemieccy 
wartownicy. znaleziony pewnego razu słoik z resztkami 
musztardy uznał za najpyszniejszą rzecz, jaką jadł kiedy-
kolwiek w życiu.

Jak pisze lwowski prawnik – i właściwie wszyscy robin-
sonowie – pragnienie doskwierało jednak znacznie moc-
niej niż głód. Beczki z wodą, które udało mu się znaleźć 
w piwnicy pobliskiej kamienicy, rozwiązały problem na 
pewien czas, tym niemniej nocne ekspedycje zaopatrze-
niowe wiązały się z dużym ryzykiem. Jedna z nich mo-
gła zakończyć się tragedią. Muraszko wspominał: „Gdy 
wracałem z wypełnionym wiadrem, w pewnym momen-
cie nadepnąłem na jakąś blachę, która wydała ostry brzęk. 
W tej samej chwili do piwnicy padł snop światła z ręcznej 
latarki i ktoś krzyknął: «Wer ist da?» [Kto tam jest?]. Se-
kundę później przez snop światła przeskoczył kot. «Ach, 

eine Katze» [Ach, kot] – głos spokojniejszy, latarka zgasła. 
tak, to kot uratował mi życie. Może zadziałała tu plemien-
na wdzięczność Dyzia czy innych moich kotów”. 

Fortuna była jednak zmienna. Muraszko, dopiero co 
w spektakularny sposób uratowany przez ,,eine Katze”, 
niewiele dni później zobaczył, jak niemcy zaminowu-
ją dojście do beczek, z których korzystał. Początkowo 
się załamał, do głowy przyszły mu myśli samobójcze. 
Od czasów getta nosił zaszytą w spodniach truciznę – 
cyjankali. Ponownie wygrała jednak wola przetrwania 
i zimna konstatacja, że śmierć od wybuchu miny będzie 
lżejsza od śmierci z pragnienia. z wiadrem-hełmem na 
głowie i wiadrem-tarczą przed sobą ostrożnie podczoł-
gał się do beczek i... nic się nie stało. Miny nie wybu-
chły, a on wrócił do swojego legowiska z wiadrami peł-
nymi wody. 

Czas
W trakcie nocnych wędrówek natrafiał nie tylko na wodę 
i pożywienie. Któregoś razu znalazł litr czystego spirytusu, 
który zmieszał z wodą w proporcji 1:3. tak przygotowaną 
miksturą, zwaną przez siebie ,,strychówką”, wspomagał się 
leczniczo w przypadku różnych dolegliwości, z pozytyw-
nym, jak twierdził, skutkiem. Innego razu natknął się na 
karton stu sztuk papierosów. Wychowany we wstręcie do 
palenia (ojciec zmarł przedwcześnie z powodu nałogu), nie 
miał nigdy wcześniej okazji spróbować tej używki. z ,,nu-
dów i ciekawości” postanowił zapalić, a tytoń podziałał na 
jego osłabiony organizm jak silny narkotyk. Odtąd przez 
trzy tygodnie palił po każdym ,,posiłku”, dopóki deszcz 
nie zmoczył pozostałego zapasu. 

A śmierć robi do nas „perskie oko”, rys. Henryk Beck / Żydowski Instytut 
Historyczny im. E. Ringelbluma

Jednak zgnieciemy tę śmierć, rys. Henryk Beck / Żydowski Instytut Historyczny  
im. E. Ringelbluma.



29

  nr 1-2/2020

nudy i dłużącego się czasu było rzeczywiście sporo, od-
notowywane są w wielu wspomnieniach. Dużo łatwiej przy-
chodziło z nimi walczyć grupom, które prowadziły dyskusje 
lub grały w karty czy szachy. Inaczej było z samotnymi ro-
binsonami. Muraszko, z braku kompanii, grał w szachy sam 
ze sobą. Udało mu się poza tym odnaleźć w zgliszczach dwie 
książki – powieść Aleksieja tołstoja Kniaź Sieriebriannyj 
(Srebrny książę) oraz samouczek jazdy na nartach w języ-
ku niemieckim. Obie przeczytał wielokrotnie. Wymyślił 
też własną powieść, wzorowaną na ulubionych angielskich 
kryminałach, której główną postacią mianował dawnego 
rosyjskiego znajomego ze Lwowa. całą fabułę skonstruował 
w głowie, zapisywać nie miał czym ani na czym, tak więc 
w pisanych 40 lat po wojnie wspomnieniach zupełnie już 
nie pamiętał, o co w powieści chodziło. 

Zagrożenia
Powoli przeciekający między palcami czas był jednak re-
gularnie przerywany zagrożeniem ze strony hitlerowców. 
Muraszko u progu zimy porzucił wysokie półpiętro kamie-
nicy na chłodnej – wybite okno nie chroniło przed mro-
zem i śniegiem – i zszedł do piwnicy. tam znalazł wygod-
ny materac, pierzynę, było mu ciepło i dobrze. Pech chciał, 
że piwnica pełna była artykułów pasmanteryjnych, które 
pewnego dnia zwróciły uwagę niemieckiego patrolu. 

Muraszko wspominał: „Usłyszałem nagle głos: «Ja, da 
links» i do mej piwnicy wpadł snop światła z ręcznej latarki. 
nie było czasu na myślenie, skoczyłem pod łóżko, zdążyłem 
jeszcze ściągnąć z niego jeden materac i zarzucić go na siebie. 
Do piwnicy weszło co najmniej trzech mężczyzn. Leżałem 
na brzuchu, przez zamknięte oczy docierało do mnie świa-
tło. Słyszałem głosy żołnierzy, oglądających i oceniających 
pasmanteryjne skarby, radzących sobie wzajemnie, co wziąć. 
nagle uświadomiłem sobie, że materac nie przykrywa mych 
stóp, wystających częściowo poza łóżko. I zrozumiałem, że 
lada chwila dostanę kulkę w łeb. Ktoś kopnął przykrywają-
cy mnie materac raz i drugi, po czym na moje wystające nogi 
posypała się zawartość jednej z walizek. I znowu – nie mam 
co do tego wątpliwości – nie był to przypadek. niemiec, ko-
piący materac, nie mógł mnie nie widzieć i widocznie posta-
nowił darować mi życie. [...] Jak długo niemcy przebywali 
w piwnicy, tego nie wiem. Może 10 minut, może godzinę. 
Gdy wyszli, przeleżałem zdrętwiały ze strachu, w tej samej 
pozycji, jeszcze wiele godzin. zasnąłem. Obudziłem się 
w nocy. Spakowałem manatki i wróciłem do mego namio-
tu na klatce schodowej. zasnąłem nad ranem i spałem chy-
ba kilkanaście godzin, gdyż obudziłem się znowu w głębi 
nocy. zaniosłem się gwałtownym płaczem i znużony znów 
zasnąłem”.

Absurdalna decyzja?
Muraszko przeżył to zdarzenie samotnie i samotnie mu-
siał je odreagować. O ile robinsonowie ukrywający się 
w grupach mogli wspólnie przepracować przeżyte emo-
cje, to samotni ,,bunkrowcy’’ pozostawali pod odmien-

ną presją i lwowski inteligent ostatecznie jej nie sprostał: 
„W pierwszych dniach grudnia zdarzyły mi się trzy kata-
strofy. Po pierwsze – stłukłem okulary, a zły wzrok mia-
łem od dzieciństwa. Po drugie – ostatni woreczek mąki, 
o którego istnieniu wiedziałem i który ukryłem w jednej 
z piwnic, zniknął. Po trzecie – i to było może najgorsze – 
zacząłem sam z sobą głośno rozmawiać. Byłem u progu 
szaleństwa, a może ten próg już przekraczałem”.

W tych warunkach robinson podjął decyzję wyda-
wałoby się absurdalną – wyjścia do niemców. Uznał, że 
dłużej nie wytrzyma i że lepiej zaryzykować, niż umrzeć 
z głodu. 8 grudnia 1944 r. zaczął w roztrzęsieniu reali-
zować swój zamiar: „Około południa zacząłem schodzić 
na dół. Dla kurażu wziąłem ze sobą zapełnioną mniej 
więcej do połowy ostatnią półlitrową butelkę rozwod-
nionego spirytusu. na każdym półpiętrze zatrzymywa-
łem się, zastanawiałem nad tym, czy postępuję rozsądnie, 
i pociągałem zdrowy łyk. Gdy dotarłem do pierwszego 
piętra, byłem już pijany jak bela. zwaliłem się z nóg. 

Jestem zmęczona, rys. Henryk Beck / Żydowski Instytut Historyczny 
im. E. Ringelbluma.
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Przeleżałem tam, chyba spałem, 
parę godzin i wpełzłem z trudem 
z powrotem do mego legowiska. 
9 grudnia rano zbudziłem się ze 
straszliwym kociokwikiem i ru-
szyłem ponownie w drogę, nie 
szukając już natchnienia w wo-
dzie ognistej”.

Skacowany i emocjonalnie 
wyczerpany, oddał się w ręce 
pierwszego napotkanego pa-
trolu, który doprowadził go na 
przesłuchanie. na nim wyparł 
się swojego żydowskiego po-
chodzenia i szczęśliwie nie zo-
stał sprawdzony. trafił do obo-
zu koło kościoła św. Wojciecha 
na Woli, z którego przez trzy 
tygodnie jeździł w głąb miasta 
na przymusowy szaber na rzecz 
hitlerowców. Jak się dowiedział 
później, gdyby się nie upił i do-
tarł do obozu dzień wcześniej, 
zostałby z innymi osadzonymi 
skierowany do łaźni i musiałby 
oddać odzież do dezynfekcji. 
Kolejny szczęśliwy przypadek 
uchronił go zatem od dekon-
spiracji, wiążącej się z pew-
ną śmiercią. Pod koniec grud-
nia 1944 r. udało mu się uciec 

z obozu i zaszyć w regionie podwarszawskim, gdzie do-
czekał styczniowej ofensywy Armii czerwonej. 

zgrabnie napisana i pozbawiona martyrologicznych 
pretensji relacja Muraszki wiele nam mówi o człowie-
ku w rzeczywistości wojny – o tym, ile w nim niewy-
obrażalnej wytrwałości, a ile prozaicznych, ludzkich 
odruchów, których autor nie skrywał. Jest to też dobry 
punkt wyjścia do szerszego zgłębienia historii warszaw-
skich robinsonów, choć – jak zastrzegłem na począt-
ku – niezupełnie reprezentatywny. zainteresowanych 
bardziej syntetycznym spojrzeniem odsyłam do materia-
łów z projektu Robinsonowie warszawscy, zrealizowane-
go niedawno z moim udziałem przez Ośrodek KArtA. 
W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty 
szkolne, powstał krótki film, a także odbyło się spotkanie 
(pod hasłem Wspólny los, różne losy), na którym czyta-
ne były wspomnienia robinsonów. zarówno nagranie ze 
spotkania, jak i filmik, można obejrzeć na kanale youtu-
be Historia z KARTY bądź na edukacyjnej platformie 
Ośrodka www.uczycsiezhistorii.pl. W tych materiałach 
znajduje się też więcej szkiców robinsona Henryka Becka 
(pochodzących z Żydowskiego Instytutu Historyczne-
go im. e. ringelbluma, partnera projektu), ilustrujących 
przeżycia grupy robinsonów ze Śródmieścia. Mimo że 
nie było w niej Alojzego Muraszki, to na szkicach łatwo 
można odnaleźć także jego historię, w której pewna swe-
go śmierć długo droczyła się z ofiarą, a ta z uporem wy-
korzystywała kolejne szanse od losu. tego, że ostatecz-
nie przetrwała, nie można nazwać inaczej niż szczęściem 
w nieszczęściu.

Jan Czempiński – historyk, twórca strony  
Warszawskie Bajery na Facebooku

Wędrowiec w morzu ruin, 
1945 r.

Panorama Śródmieścia
Północnego z Prudentialem na 
pierwszym planie, 1945 r.

Zd
ję

cia
: W

. Ż
dż

ar
sk

i /
 N

AC



31

  nr 1-2/2020

Więzienie mokotowskie
Krzysztof Traczyński
Ukazem carskim z 12 czerwca 1900 r. ograniczono liczbę zesłań na Syberię 
i Zakaukazie, co wymusiło budowę nowych więzień na terenie Kraju Nadwiślańskiego. 
W tym czasie w Warszawie funkcjonowały: więzienie dla politycznych w cytadeli, zakład 
karny przy Dzielnej (Pawiak) oraz więzienia przy Dzikiej i w Arsenale przy Długiej

Miejsce na nową placówkę penitencjarną wybra-
no już wcześniej, w 1882 r. Działka znajdowa-
ła się tuż za granicami miasta, nieopodal roga-

tek mokotowskich. zakupiono teren o powierzchni 6 ha, 
a plany architektoniczne, według szkicu sporządzonego 
w Petersburgu, przygotowali architekci Mikołaj Możdżeń-
ski, Henryk Julian Gay oraz Józef Antoni Mazurkiewicz. 
Kamień węgielny położono 9 października 1902 r.

teren został podzielony na trzy zespoły: kompleks gma-
chu głównego z budynkiem maszyn i warsztatów, część 
szpitalną (w ogrodzie) oraz dom z mieszkaniami dla ad-
ministracji i służby więziennej. Maszyny umieszczono 
w warsztacie ślusarskim, stolarskim, krawieckim, szew-
skim i w elektrowni. Gmach główny założono na planie 
krzyża. Mieściła się w nim kancelaria, pokój przejściowy 
dla nowych więźniów oraz pokój widzeń. Pozostałą część 
budynku wypełniały cele, każda dla 20 osób. W piwni-
cach urządzono kuchnię, spiżarnię, piekarnię i warsztaty: 

szewski, krawiecki i introligatorski. znajdowały się tu tak-
że karcery. na piętrach budynku głównego rozmieszczono 
240 cel odosobnienia oraz specjalne dwudziestoosobowe 
sale, w których zamiast drzwi umieszczono kraty, a łóżka 
zastąpiono żelaznymi ramami obciągniętymi płótnem.

W mokotowskim więzieniu mogło przebywać 800 więź-
niów. na korytarzach zainstalowano umywalki i szafki na 
ubrania. W budynkach więziennych znajdowały się miejsca 
kultu dla więźniów prawosławnych, katolików i wyznaw-
ców judaizmu – cerkiew, kaplica oraz sala modlitw. Ów-
czesna prasa donosiła, że całość kompleksu stanowi małe, 
„estetyczne” miasteczko, radykalnie odbiegające poziomem 
od dotychczas istniejących miejsc odosobnienia.

W więzieniu zastosowano nowy system resocjalizacji, 
której istotnym elementem była praca. zarobki w dwóch 
trzecich wpływały do skarbu państwa oraz budżetu wię-
ziennego, w jednej trzeciej zaś otrzymywali je pracujący 
więźniowie.
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Oficjalne otwarcie więzienia nastąpiło 24 listopada 
1904 r. w obecności gubernatora warszawskiego Dymi-
tra Mikołajewicza Martynowa. Już w niedługim czasie od 
otwarcia okazało się, że placówka jest przepełniona. W la-
tach 1908-1915 przy rakowieckiej przetrzymywano od 
1600 do 1800 więźniów, w tym ok. 1300 skazanych na cięż-
kie więzienie (katorgę). W związku z tym część pomiesz-
czeń gospodarczych zaadaptowano na cele więzienne. Jesz-
cze w okresie zaboru rosyjskiego zaprojektowano centralne 
ogrzewanie i wentylację w części warsztatów więziennych.

zakład karny przy rakowieckiej był od początku więzie-
niem ciężkim. Wkrótce po otwarciu cele zapełniono uczest-
nikami wydarzeń lat 1905-1907. Więźniów bito, byli źle od-

żywiani, przetrzymywani w karcerze. W sierpniu 1915 r., 
wraz z wkroczeniem do Warszawy wojsk niemieckich, zarząd 
więzienia przeszedł w ręce okupanta, który wprowadził su-
rowsze przepisy i jeszcze okrutniejsze kary. W celu wymusza-
nia zeznań więźniów politycznych zamykano nagich w celach 
z podłogami i ścianami pokrytymi rowkami o zaostrzonych 
kantach. Powołana dwa lata później tymczasowa rada Stanu 
Królestwa Polskiego na posiedzeniu 7 sierpnia 1917 r. wpro-
wadziła sześć rodzajów kar za przestępstwa – od kary grzyw-
ny po karę śmierci, a zniosła karę zesłania. 

Jedenaście lat później rozporządzeniem prezydenta 
rzeczypospolitej z 7 marca 1928 r. placówkę przy rako-
wieckiej zaliczono do więzień pierwszej klasy. należały do 
niej zakłady przeznaczone do odbywania kar ciężkich. 

cały teren otoczono ceglanym nieotynkowanym mu-
rem. zbudowano też mur wewnętrzny wydzielający część 
penitencjarną. Kompleks zabezpieczono wieżami wartow-
niczymi. Główny budynek wieńczyła znajdująca się nad 
kaplicą więzienną wieżyczka z krzyżem. W październiku 
1928 r., podczas mszy świętej, po raz pierwszy zabrzmiały 
organy ufundowane z datków personelu i więźniów.

W tym czasie na terenie więzienia funkcjonowało go-
spodarstwo ogrodnicze. na obszarze 0,3 ha uprawiano 
włoszczyznę, cebulę oraz kwiaty doniczkowe. W okresie 
międzywojennym rozpoczęto także hodowlę jedwabnika 
i produkcję jedwabiu na potrzeby wojska. W pobliskiej 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zakupiono 
też 30 sztuk sadzonek drzew morwowych.

W latach 1920-1938 w więzieniu czterokrotnie wyko-
nano karę śmierci. egzekucje przeprowadzano na dzie-
dzińcu więziennym, ostatni raz – 3 czerwca 1933 r. 
Powieszono wówczas Ignacego Gedalego Bmochisa 
i Aleksandra Maksymiliana Sterczyńskiego.

W latach międzywojennych miało miejsce kilka ucie-
czek z rakowieckiej. nocą z 21 na 23 kwietnia czterech 
więźniów podczas ucieczki zabiło trzech strażników, za-
bierając im broń. Jeden z uciekinierów został uśmiercony Ar
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Więzienie, widok ogólny, 1928 r. 

Cela „pojedynka”, przed 1939 r.
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przez kompanów, dwóch zatrzymano i skazano na karę 
śmierci. czwartemu udało się zbiec do zSSr. 

Próbę ucieczki z więzienia podjął skazany na 15 lat więzie-
nia Stanisław Kazimierow. Wydostał się z celi 12 paździer-
nika 1936 r. pod pretekstem wizyty u lekarza. Wartowniko-
wi na podwórzu powiedział, że wraca do pracy w papierni. 
tam ukrył się i przebrał w znalezione ubranie. Przez otwór 
dla pasa transmisyjnego przedostał się na strych, skąd rano 
wyszedł na dach. Stamtąd zamierzał się przedostać na nieza-
budowany plac od strony ulicy narbutta. zauważony przez 
strażnika i postrzelony przez niego z karabinu, spadł z dachu, 
stracił przytomność i ponownie trafił do więzienia.

na podstawie dekretu prezydenta rP Ignacego Mo-
ścickiego o amnestii od 2 do 8 września 1939 r. z więzie-
nia na Mokotowie zwolniono znaczną część więźniów. 
Po kapitulacji Warszawy zakład przy rakowieckiej jako 
jedyny pozostał więzieniem karnym podlegającym nie-
mieckiej policji kryminalnej. Przetrzymywano tu zarów-
no Polaków, jak i niemców; więzienie było przepełnione. 
Wśród polskiej służby więziennej powstała organizacja 
konspiracyjna – Służba zwycięstwu Polski. Dzięki niej 
wielu ludziom zaangażowanym w działalność podziemną 
udało się opuścić zakład; 20 kwietnia 1943 r. potajemnie 
wyprowadzono z więzienia trzech oficerów zawodowych 
WP skazanych przez niemców na karę śmierci.

W końcu lipca 1944 r. władze niemieckie rozpoczęły 
masowe zwalnianie więźniów. W ciągu pięciu dni wy-

puszczono 655 osób, głównie niemców i folksdojczów. 
W placówce pozostało przeszło 800 zatrzymanych, 
w tym dziewięciu z wyrokami kary śmierci. 

Więzienie przy rakowieckiej znajdowało się na terenie 
zajętym przez wojska niemieckie. Skoszarowano w nim od-
działy SS, obrony przeciwlotniczej oraz lotnictwa. Artyle-
ria przeciwlotnicza ustawiona była na Polu Mokotowskim, 
w okolicy stacjonowała też kompania czołgów z 5 Dywizji 
SS Viking. ten wojskowy obszar graniczył z placem Unii 
Lubelskiej, który wyznaczał jedną z granic dzielnicy policyj-
nej. Gdy wybuchło Powstanie, do walk w rejonie więzie-
nia skierowano 1 kompanię szturmową dowodzoną przez 
ppor. Antoniego Figurę ps. „Kot” z pododdziału pułku 
Baszta. zadaniem żołnierzy było opanowanie więzienia 
oraz sąsiednich kamienic wzdłuż rakowieckiej do naroż-
nika alei niepodległości. Osiągnięcie tych pozycji umożli-
wiłoby połączenie się z 2 Batalionem Szturmowym Odwet, 
nacierającym od strony Pola Mokotowskiego. Pierwsza gru-
pa szturmowa zaatakowała narożną kamienicę i więzienie. 
Planowano przeprowadzić atak przez część administracyjną 
w kierunku papierni i dotrzeć do zabudowań penitencjar-
nych. Powstańcom udało się zająć jedynie budynek admi-
nistracyjny. niemiecka załoga więzienia, wzmocniona kil-
kunastoma więźniami SS, rozbroiła i internowała polskich 
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Fragment budynku więzienia mokotowskiego z otwartą bramą, 1932 r. 
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strażników – ich dalsze losy nie są znane. Pomimo ostrzału 
z dział czołgowych powstańcy utrzymali budynek do rana 
2 sierpnia. W ciągu dnia zostali zmuszeni do opuszczenia 
pozycji, a niemcy podjęli decyzję o zlikwidowaniu wszyst-
kich więźniów. Pod nadzorem esesmanów grupa osadzo-
nych wykopała doły o szerokości 2 m i głębokości 1 m. Gro-
by i egzekucja widoczne były z okien cel więziennych. część 
więźniów VII oddziału znajdującego się na piętrze zdecydo-
wała się na desperacki krok i zaatakowała niemieckich straż-
ników, odebrała im broń i za pomocą wyłamanych drzwi, 
desek z łóżek, stołów i sienników zabarykadowała oddział. 
Przez strych przedostali się na stromy dach, zeszli na mur 
okalający więzienie i po dachu przyległej szopy dotarli do 
alei niepodległości znajdującej się w rękach powstańców.

Po wojnie więzienie mokotowskie stało się jednym 
z symboli budowy i utrwalenia władzy komunistycznej 
w Polsce. zarządzali nim funkcjonariusze resortu bezpie-
czeństwa, powołanego w Moskwie 21 lipca 1944 r. przez 
członków Polskiego Komitetu Wyzwolenia narodowego. 
realizując imperialną politykę zSrr, obsługa więzienia 
miała za zadanie – pod okiem doradców z nKWD – eli-
minować przeciwników władzy komunistycznej. Dla wielu 
żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz ludzi uzna-
nych przez władze za niewygodnych lub niebezpiecznych mo-
kotowski zakład był ostatnim etapem życia. Przesłuchiwano 
i torturowano tu bohaterów Polski podziemnej, żołnierzy 
AK, nSz i innych organizacji niepodległościowych, ludzi 
Kościoła i opozycji. Skazani odsiadywali wyroki albo czekali 
na karę śmierci. Szczególnie ciężkie warunki panowały w pa-
wilonie X podlegającym Departamentowi Śledczemu Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W celach o wymiarach 
2 na 3,5 m, przeznaczonych w okresie międzywojennym dla 
jednej osoby, przetrzymywano w latach stalinowskich od sze-
ściu do ośmiu więźniów. na każdym piętrze znajdowało się 
26-27 takich cel. W narożniku każdej stał nieosłonięty sedes 
z bieżącą wodą. W suficie było okno przesłonięte kratą, za-
bezpieczone od zewnętrznej strony dodatkową przesłoną – 
tzw. blindą. Więźniowie spali na siennikach rozłożonych na 
betonowej podłodze. Dzień zaczynał się pobudką o godz. 5, 

więźniowie myli się w sedesie, stawiali na porannym apelu, po 
którym otrzymywali ubranie i buty (wieczorem wystawiali je 
na zewnątrz celi). na śniadanie – o godz. 6 – dostawali ku-
bek zbożowej kawy i kawałek chleba. Godzinę później roz-
poczynały się przesłuchania. nigdy nie było wiadomo, kto 
zostanie na nie wezwany. teoretycznie śledztwa kończyły się 
o godz. 15, w praktyce zdarzało się, że trwały po 24 godziny.

Więźniowie pawilonu X nie korzystali z łaźni, nie mieli 
też prawa do codziennego spaceru. Po śniadaniu kalifakto-
rzy (więźniowie porządkowi – głównie niemcy) sprząta-
li cele i myli betonową podłogę. Do obiadu wydawanego 
ok. godz. 13 zatrzymani czytali książki wypożyczone w wię-
ziennej bibliotece lub spacerowali w tzw. kieracie, czyli po-
jedynczo lub parami wokół celi. na obiad podawano wod-
nistą zupę z kaszy, brukwi, kapuśniak lub zupę warzywną 
z suszonej marchwi. Popołudniowe zajęcia były podobne 
do porannych, między godz. 18 a 19 roznoszono kawę zbo-
żową, która zastępowała kolację. Apel wieczorny o godz. 19 
wyznaczał koniec dnia.

Według niepełnych danych na rakowieckiej dokonano 
egzekucji lub zamęczono ok. 1000 osób. Oprócz żołnie-
rzy Polski podziemnej byli to też zbrodniarze hitlerowscy, 
członkowie UPA i zwykli kryminaliści. W więzieniu zgi-
nęli m.in. gen. August Fieldorf „nil”, szef Kedywu KGAK 
płk Antoni Olechnowicz „Pochorecki”, komendant Wi-
leńskiego Okręgu AK mjr Zygmunt Szendzielarz „Łu-
paszka”, rtm. Witold Pilecki, oficer AK, który przekazał 
informacje o obozie w Oświęcimiu. 

Więzienie mokotowskie ciągle kryje wiele tajemnic. 
Jedna z nich została niedawno odkryta. W izolatce poło-
żonej w X pawilonie odnaleziono ukryty za drzwiami kar-
cer. Jest to pomieszczenie o wymiarach 150 cm wysokości, 
50 szerokości i 50 długości. W tej niewielkiej przestrzeni, 
w której trudno wytrzymać kilka minut, więźniowie byli 
przetrzymywani godzinami. 

W zabudowaniach na Rakowieckiej powstało Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL – w Areszcie Śledczym Warszawa Mokotów. 
W styczniu 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na 
przebudowę kompleksu. Pierwsze miejsce i nagrodę główną otrzymała 
pracownia M.O.C. Architekci z Katowic. „Wyróżniającym pracę 
zabiegiem jest koncepcja czterech rzeźbiarskich wież – świetlików – 
dostarczających światło naturalne na poziom podziemia, które nie tylko 
uporządkują przestrzeń muzeum, ale staną się także ważnym akcentem 
w skali miasta” – napisano w uzasadnieniu werdyktu. Aktualnie trwają 
przygotowania do przetargu na wykonawcę generalnego. W związku 
z pracami prowadzonymi na terenie Muzeum jest możliwe bezpłatne 
zwiedzanie wnętrza z przewodnikiem oraz ekspozycji przygotowanej 
przez IPN pt. Dowody zbrodni pod warunkami: tylko po wcześniejszym 
zgłoszeniu i zapisaniu w sekretariacie Muzeum po numerem tel.: 22 640 
83 73, od wtorku do piątku w godz. 9-15, w zorganizowanych grupach od 
8 do 25 osób, do których indywidualne osoby mogą zostać dołączone.

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

studiował geologię na Uniwersytecie Warszawskim; od 1990 r. prowadzi 
firmę geotechniczną Geotest; pasjonuje się geologią i historią Warszawy

Budynek A więzienia mokotowskiego, korytarz parteru
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Czterej śpiący –  
eksperyment muzealny
Bartosz Klimas

Pomnik „czterech śpiących” 
trafił do budowanego Muzeum 
Historii Polski. Po otwarciu 
placówki jego fragmenty mają 
wejść w skład ekspozycji stałej. 
Przypomnijmy okoliczności 
powstania monumentu, który 
przez ponad 60 lat towarzyszył 
mieszkańcom Pragi

chwała bohaterom Armii 
radzieckiej. towarzyszom 
broni, którzy oddali swe 
życie za wolność i niepod-

ległość narodu polskiego, pomnik ten 
wznieśli mieszkańcy Warszawy. 1945 r.”. 
taki napis w dwóch językach, polskim 
i rosyjskim, znalazł się na cokole pierw-
szego monumentu powojennej Warsza-
wy. to „czterej śpiący”, czyli oficjalnie 
pomnik Braterstwa Broni, stojący do 
2011 r. na placu Wileńskim. 

na cokole trzech żołnierzy w natar-
ciu. „twarze ich zwrócone są na zachód, 
żołnierz znajdujący się w środku grupy, 
wychylony w głębokim zamachu, trzy-
ma w zaciśniętej dłoni granat. Dwaj 
boczni, z pepeszami w rękach, schyleni 
jakby w biegu, asekurują go” – czytamy 
w okolicznościowej broszurze wydanej 
z okazji 25-lecia zwycięstwa nad hitle-
ryzmem. U stóp cokołu stanęło („na 
wiecznej warcie”) czterech żołnierzy 
z opuszczonymi głowami, dwóch w pol-
skich rogatywkach, dwóch w radziec-
kich hełmach z gwiazdą. to właśnie ich 
warszawiacy nazwali „śpiącymi”. 

Dzieło odsłonięto 18 listopada 
1945 r., najwidoczniej w pośpiechu, bo 
z początku na cokole umieszczono jedy-
nie pomalowane figury gipsowe. Odlewy 
z brązu pojawiły się dopiero 29 sierpnia 
1947 r. Wykonano je w Lauchhammer Zd
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(dolnołużycka nazwa: Łuchow), na 
terenie radzieckiej strefy okupacyjnej, 
czyli w późniejszym nrD. Klamra 
historii zamknęła się 70 lat później. 
Sowieckich żołnierzy wyparła budo-
wa metra. Pomnik został zdemon-
towany, a rada Warszawy zdecydo-
wała, że nie wróci na dawne miejsce. 
„czterej śpiący” odpoczną.

Sześćset tysięcy dolarów
rzeźby powstały w berlińskiej Aka-
demii Sztuki. Mieli do nich pozować 
frontowi żołnierze, którzy zdobywa-
li miasto. Wstępny szkic pomnika 
opracował czerwonoarmista, jednak 
jego nazwisko nie zostało ustalone 
z całą pewnością – mógł to być mjr 
nienko bądź Antonienko, ale też 
niejaki Korolew bądź Koralew (zaś 
nienko vel Antonienko „czuwał nad 
ideologiczną słusznością monumen-
tu”). Ostateczny kształt nadali mu 
polscy rzeźbiarze i architekci z Biu-
ra Odbudowy Stolicy – Bohdan La-
chert, Stanisław Sikora, Stefan Mo-
mot, Józef trenarowski, Józef Gazy 
(wykonanie), Jerzy Jarnuszkiewicz 
(powiększenie rzeźb). Według Jerze-
go Kasprzyckiego twórcami pomni-
ka byli „rzeźbiarze polscy i rosyjscy”: 
S. Sikora, J. trenarowski, S. Momot, 
J. Ślusarczyk i M. Kuriata.

Odlewy wykonano z przetopio-
nej amunicji niemieckiej zdobytej 
w Berlinie, przyjechały do Warsza-
wy specjalnym pociągiem. Według 
Instytutu Pamięci narodowej Polska 
pokryła koszty wykonania, które wy-
niosły 600 tys. dolarów. Dziś byłoby 
to 6,4 mln dolarów. cokół pochodził 
z odzysku – ponoć przy jego budowie 
wykorzystano materiał na pomnik, 
na którym przed wojną miał stanąć 
bohater Bitwy Warszawskiej, ksiądz 
Ignacy Skorupka. 

W pierwszej wersji napis na po-
mniku zaczynał się od słów: „chwa-
ła bohaterom Armii czerwonej pole-
głym w walce o wyzwolenie Polski”. 
Armię radziecką, którą sławił zmie-
niony napis, dodano w 1946 r., już po 
odsłonięciu pierwszej wersji obiek-
tu. W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele najwyższych władz – 
Bolesław Bierut, edward Osóbka-
Morawski, Michał rola-Żymierski 
oraz, rzecz jasna, delegacja radziec-
ka. Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił prezydent Warszawy Stani-
sław tołwiński. 

zanim pomnik na dobre wtopił 
się w pejzaż i świadomość Warsza-
wy, określano go różnie – w Polskiej 
Kronice Filmowej z 1947 r. lektor, 
Andrzej Łapicki, nazywał monu-

ment „pomnikiem Wdzięczności”, 
w publikacjach pojawiała się również 
nazwa „pomnik Wyzwolenia”.

Szczególne miejsce
Lokalizacja pomnika nie była przy-
padkowa – plac, na którym stanął, 
stanowił przez wiele powojennych 
miesięcy ścisłe centrum komuni-
stycznej Polski i jej stolicy. Do poło-
wy 1945 r. tuż obok swoją siedzibę 
miały władze nowej Polski: Krajowa 
rada narodowa oraz rząd tymcza-
sowy i następnie tymczasowy rząd 
Jedności narodowej, 200 m dalej ulo-
kowała się nadzorująca polskie władze 
ambasada zSrr. W promieniu kil-
kuset metrów funkcjonowało wiele 
instytucji aparatu represji totalitarne-
go państwa: warszawski Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego, podręczny 
areszt Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego, Więzienie 
Karno-Śledcze Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego Warszawa III, 
główna kwatera nKWD w Polsce, 
siedziby kilku jednostek nKWD 
i Armii czerwonej – m.in. trybunał 
Wojenny Armii czerwonej, prokura-
tura i komenda miejska.

nKWD i MBP szczęśliwie znik-
nęły z polskiego krajobrazu, ale po-
mnik trwał. W latach 1960-1961 do-
konano wymiany okładzin cokołu 
(na czerwony piaskowiec ze święto-
krzyskiego kamieniołomu Kopulak 
koło Suchedniowa) oraz konserwacji 
elementów brązowych. Monument 
został podwyższony – stanął na 
czterech stopniach. W 1966 r., przy 
okazji przebudowy skrzyżowania uli-
cy targowej z ówczesną aleją Karola 
Świerczewskiego (obecnie aleją „So-
lidarności”), przesunięto go 8 m na 
wschód.

Mieszkańcy mówią „nie”
nadszedł rok 1989, po którym „czte-
rej śpiący” mieli zniknąć. Wiadomo: 
nowa Polska. Obronił ich jednak Ste-
fan Momot, jeden z autorów. Wy-
słał listy do prezydenta rP i prezy-
denta Warszawy, utrzymując, że jest 
jedynym twórcą rzeźb, a całość jest 
zmienioną wersją jego projektu po-
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mnika Walki Obronnej narodu Pol-
skiego w Drugiej Wojnie Światowej. 
„na moim pomniku nie było gwiazd 
pięcioramiennych. na hełmach były 
dyskretne zarysy orzełka z koroną. 
Gwiazdy zobaczyłem na gotowym po-
mniku” – mówił w 1991 r. w wywia-
dzie dla „Słowa Powszechnego”, doda-
jąc, że jako utytułowany jeszcze przed 
wojną rzeźbiarz dostał rozkaz wyko-
nania obiektu i odmowa nie wcho-
dziła w grę. Przez lata nie przyznawał 
się do autorstwa rzeźb w obawie przez 
kolegami z partyzantki. 

Ostatecznie o losie „śpiących” 
przesądziła komunikacja miejska. 
z początku miał tam stanąć przysta-
nek tramwajowy, a w 2010 r. zdecydo-
wano, że pomnik musi zwolnić miej-
sce pod budowę stacji metra Dworzec 
Wileński. W maju 2011 r. rada m.st. 
Warszawy podjęła uchwałę o prze-
niesieniu monumentu z dotychcza-
sowej lokalizacji w centralnej części 
placu Wileńskiego na północną stro-
nę placu, przy ulicy cyryla i Metode-
go. Wówczas jednak zaprotestowali 
warszawiacy, m.in. mieszkańcy do-
mu przy ul. targowej 81. nie chcieli 
oglądać żołnierzy sięgających szóste-
go piętra, zaledwie 30 m od okien. 
Wywiesili transparenty z napisami: 
„Precz z komuną” i „nie dla „czte-
rech śpiących”, a w liście otwartym 
do prezydent Warszawy pisali m.in.: 
„Fundamentalnym problemem jest 
kwestia elementarnej prawdy doty-

czącej tego, czego ten pomnik ma być 
świadectwem i co ma upamiętniać, 
oraz tego, jakie wartości ma krzewić 
i umacniać wśród mieszkańców na-
szego miasta i kraju”.

W rocznicę ataku związku So-
wieckiego na Polskę, 17 września 
2011 r., dwóch 19-latków ze związku 
Harcerstwa rzeczypospolitej oblało 
pomnik czerwoną farbą. Pozostał na-
pis: „czerwona zaraza”. Podobnie po-
traktowany został pomnik Wdzięcz-
ności Armii radzieckiej w parku 
Skaryszewskim. Sprawę umorzono. 
Sąd rejonowy dla Warszawy Pragi-
Północ wydał zaskakującą interpre-
tację: w rozumieniu art. 261 kk (dot. 
znieważenia pomnika) oba obiek-
ty „nie spełniają definicji pomnika, 
bowiem ochronie prawnej podlega 
obiekt wzniesiony dla upamiętnie-
nia zdarzenia bądź uczczenia osoby, 
której ta cześć jest należna”.

Magazyn, cmentarz, 
muzeum
Decyzja o przeniesieniu monumentu 
zapadła, jednak wcześniej miał on zo-
stać poddany kolejnej renowacji. W li-
stopadzie 2011 r. pięciotonowa rzeźba 
została podniesiona w jednym kawał-
ku, ale cokół rozpadł się podczas sku-
wania. Konserwatorzy uspokajali, że 
odtworzenie pękniętych okładzin nie 
będzie problemem, bo złoże Kopula-
ka wciąż jest dostępne. na zdjęciach 
z 2012 r. widać już rosnący cokół no-

wego-starego pomnika. rok później 
w ramach sondażu „Gazety Wybor-
czej” ankieterzy zadzwonili do 800 
dorosłych mieszkańców Warszawy 
z pytaniem: „czy jesteś za powrotem 
pomnika «czterech śpiących» (po-
mnika Braterstwa Broni) na Pragę?”. 
Ponad połowa zapytanych odpowie-
działa pozytywnie, 23% było przeciw, 
a 22% nie miało zdania. W następ-
nych miesiącach w okolicach pomni-
ka odbyły się manifestacje i kontrma-
nifestacje, a 26 lutego 2015 r. rada 
m.st. Warszawy uchyliła swoją uchwa-
łę z 2011 r. przewidującą powrót po-
mnika na plac Wileński. Jednak osta-
teczne rozstrzygnięcie sprawy nie było 
takie proste, Podczas wcześniejszych 
dyskusji nad możliwą lokalizacją po-
jawiła się m.in. kontrowersyjna pro-
pozycja przeniesienia monumentu na 
cmentarz żołnierzy radzieckich, po-
tem propozycja umieszczenia pomni-
ka w muzeum, np. w Galerii Sztuki 
Socrealizmu w Kozłówce.

Słychać też było głosy, że pierw-
szy pomnik powojennej Warszawy 
był jednym z najlepszych. – Świetna, 
realistyczna rzeźba figuralna, dobre 
proporcje, umiejętne połączenie dy-
namizmu grupy górnej z wyciszeniem 
i zadumą postaci dolnych – zauwa-
żył wówczas Paweł Giergoń, historyk 
sztuki, badacz architektury, rzeźby 
i plastyki architektonicznej w War-
szawie czasów PrL. – rzemieślni-
czo jest to bardzo dobrze zrobiona 
rzecz – ocenił Marcin Kozarzewski, 
właściciel firmy Monument Service, 
która przeprowadziła renowację. – 
Dyskusja o walorach artystycznych 
jest dyskusją zastępczą, bo tu chodzi 
o wymiar polityczny.

Odnowiony pomnik przeleżał kil-
ka lat w magazynach, niedawno zaś 
trafił do Muzeum Historii Polski. Po 
otwarciu placówki będzie ekspono-
wany, jednak nie w całości. Jak wyni-
ka z informacji Marka Stremeckiego 
z MHP, wykorzystane zostaną jedy-
nie cztery figury „śpiących”. trzej 
walczący odpoczną w cieniu.

Bartosz Klimas - dziennikarz, badacz 
i miłośnik historii Warszawy
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Pod koniec XIX w. promowaniu zdrowego stylu 
życia, zasad higieny, a także osiągnięć w dzie-
dzinie kosmetyki czy perfumerii służyły wy-
stawy higieniczne. Wystawy takie odbyły się 

w Warszawie w latach 1887 i 1896. zdrowie oraz higie-
na publiczna i prywatna były też tematem wydawanego 
od 1885 r. czasopisma „zdrowie”. Lata 90. XIX w. to 
także czas postępu w dziedzinie bakteriologii. W cza-
sach, kiedy lekarze myli ręce po operacji, a nie przed, 
miało to gigantyczne znaczenie. W drugiej połowie 
XIX w. Warszawa zyskała co prawda nowoczesne wo-
dociągi i kanalizację, a niedługo później pojawiło się 
wodne ogrzewanie mieszkań, jednak nadal posiadanie 

łazienki było przywilejem zaledwie 1% mieszkańców. 
Higiena i sposób dbania o siebie były uzależnione od 
możliwości materialnych. 

Nieodłącznym elementem codzienności kobiet tego 
okresu były kosmetyki. Firmy zagraniczne i krajowe 
oferowały całą gamę środków służących do pielęgna-
cji twarzy, ciała, włosów dłoni czy paznokci, a w kon-
sekwencji – zachowania urody i młodości. Wszystko 
to – w połączeniu ze zdrowym trybem życia oraz ak-
tywnością fizyczną – gwarantować miało zachowanie 
sił witalnych. Wzorem innych miast, takich jak Paryż 
czy Wiedeń, w Warszawie zaczęły funkcjonować spe-

Energejon, 
czyli warszawskie solarium 
doby fin de siècle’u
Adrian Sobieszczański

O ile istnienie w Warszawie przed 1914 r. nowoczesnych salonów fryzjerskich czy 
kosmetycznych nikogo nie dziwi, to informacja o funkcjonowaniu salonu kąpieli słonecznych 
rzuca nowe światło na życie mieszkańców stolicy w przeddzień Wielkiej Wojny

Reklama 
prasowa 
Energejonu

HISTORIA MNIEJ ZNANA
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która była równie popularna jak równocześnie rozwi-
jające się odkrycia medyczne. efektem takich kąpieli 
miało być m.in. pocenie się, a więc pozbywanie się sub-
stancji szkodliwych. Usuwanie ich z organizmu miało 
z kolei uwalniać ciało od chorób albo też zapobiegać ich 
rozwojowi. 

Wystawianie ciała na słońce miało też pozytywnie 
wpływać na wygląd skóry i działanie stawów. Kąpiel sło-
neczna w zakładzie miała pobudzać system nerwowy, po-
dobnie jak inhalacja, sprzyjać przemianie materii, działać 
odchudzająco, a poza tym była bardzo przyjemna. nic 
dziwnego, że należała do ulubionych zabiegów pacjen-
tów. chociaż obie metody leczenia – inhalacje i kąpiele 

Energejon znajdował się na ósmym piętrze kamienicy przy placu Zbawiciela 
(adres: ul. Mokotowska 14)

cjalistyczne salony, w których wykonywano zabiegi 
kosmetyczne i higieniczne. O ile istnienie w Warsza-
wie przed rokiem 1914 nowoczesnych salonów fryzjer-
skich czy kosmetycznych nikogo nie dziwi, to infor-
macja o funkcjonowaniu w Warszawie salonu kąpieli 
słonecznych rzuca nowe światło na życie mieszkańców 
stolicy w przeddzień Wielkiej Wojny.

W 1912 r. na mapie Warszawy pojawił się nowoczesny 
salon, oferujący zabiegi inhalacyjne oraz kąpiele słonecz-
ne. Wychodził naprzeciw oczekiwań pacjentów, propo-
nując zabiegi lecznicze bez konieczności wyjeżdżania za 
miasto, a nawet poza Śródmieście, bowiem ulokowano go 
w kamienicy przy placu zbawiciela, pod adresem ul. Mo-
kotowska 14. 

Leczenie chorób płuc metodą suchej inhalacji po-
legało na swobodnym wdychaniu w pomieszczeniu 
inhalacyjnym drobnych pyłków soli morskiej. Suk-
ces metody polegać miał na przenikaniu substancji do 
najdalszych części organów oddechowych. zwracano 
przy tym uwagę, że jest to skuteczniejsze od wdycha-
nia solanki z tężni. Działanie tej metody miało też być 
zdecydowanie mocniejsze aniżeli tradycyjne wdychanie 
powietrza morskiego, którego powodzenie było uzależ-
nione od warunków atmosferycznych. W energejonie 
można było podreperować zdrowie w przypadku pro-
blemów z krtanią, tarczycą czy płucami. taka inhalacja 
pomagała również w nieżytach nosa, a poza tym, co nie 
pozostawało bez wpływu na zainteresowanie pacjen-
tów, zabieg miał wspomagać przemianę materii. 

Inhalacja nie była jedynym zabiegiem wykonywanym 
w tym nowoczesnym salonie. Dopełnienie stanowiły 
kąpiele słoneczne, których dobroczynny wpływ został 
zauważony już w połowie XIX w. Miało to związek 
z ogromnym zainteresowaniem medycyną naturalną, 

Poczekalnia w Energejonie
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słoneczne – były wcześniej znane, dopiero energejon za-
oferował te dwa zabiegi w jednym miejscu. Ordynatorem 
zakładu był dr Stanisław Babski, który na bieżąco kon-
trolował wyniki badań oraz obserwował postępy kuracji 
swoich pacjentów. 

Nowoczesny zakład ulokowano w kamienicy wybu-
dowanej w 1910 r. według projektu Antoniego Ja-
błońskiego Jasieńczyka jako dom własny. Obiekt był 
nie tylko najwyższym budynkiem mieszkalnym w War-
szawie, ale także wyróżniał się najnowocześniejszymi ele-
mentami wyposażenia. Było w nim zainstalowane cen-
tralne ogrzewanie, windy, a do dyspozycji mieszkańców 
pozostawały łazienki z oddzielnymi toaletami, co było 
nowością w ówczesnej Warszawie. Ósme piętro kamie-
nicy skonstruowane zostało z użyciem szkieletu żela-
znego, który wypełniono szkłem. to te pomieszczenia 
stały się siedzibą zakładu, pomieściły Inhalatorium oraz 
Helioterapeum. 

Po wejściu do Inhalatorium wierzchnią odzież należało 
zostawić w szatni, a następnie udać się do pełnej kwiatów 
i zieleni poczekalni. zanim pacjent przeszedł do właściwej 
sali inhalacyjnej, odbywał rozmowę w gabinecie lekarskim. 

Pod oszklonym dachem, w widnym i nasłonecznionym 
pomieszczeniu, dokonywano zabiegów inhalacji. Pacjen-
ci poddawali się im, siedząc przy stolikach, przy których, 
w celu umilenia pobytu, mogli grać w szachy lub domino. 
W tym czasie w sali rozpylano sól morską, która przypo-
minała lekką mgłę. W Helioterapeum, na rozstawionych 
leżakach, pacjenci wystawiali ciało na działanie promieni 
słonecznych, osłaniając parasolami jedynie głowy. Po sło-
necznej kąpieli zalecana była kąpiel w ogrzanej słońcem 
wodzie, o temperaturze 26-28 stopni. Ulokowanie zakła-
du na wysokim piętrze umożliwiało korzystanie ze światła 
słonecznego przez cały rok. 

Gabinet lekarza

Sala kąpieli słonecznych
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Sala mniejsza Inhalatorium

tymi jakże przyjemnymi zabiegami można było cie-
szyć się codziennie od godz. 9 do 11 i po południu od 
17 do 19. Jednorazowa wizyta w energejonie kosztowała 
75 kopiejek, a dla stałych bywalców przewidziano kar-
net obejmujący 30 wejść w cenie 18 rubli. znając zami-
łowanie mieszkańców Warszawy do nowinek technicz-
nych, można sądzić, że śródmiejski zakład cieszył się 
niesłabnącą popularnością. energejon stanowił nową 
jakość w Warszawie. Miasto zyskało nowoczesny salon 

Książka prezentuje nieznane fakty z życia Iwana Paskiewicza  
na tle szerokiej panoramy życia carskiego dworu,  
a także czasy powstania listopadowego oczami Rosjan.  
Publikacja powstała na podstawie nieprzebadanych dotąd  
przez polskich historyków dokumentów z archiwów Moskwy,  
Petersburga i Homla, w tym z archiwum osobistego Paskiewicza.

Po raz pierwszy  

biografia Iwana Paskiewicza 

w języku polskim!

Dmitrij W. Mitiurin Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej
tłumaczenie: Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska

wydano w ramach serii Biblioteka Stolicy

REKLAMA

w typie, jaki był już dobrze znany zarówno w miastach 
europy zachodniej, jak i w dużych miastach Imperium 
rosyjskiego. Był też kolejnym etapem upowszechniania 
wiedzy medycznej i higienicznej w Warszawie w schył-
kowym okresie fin de siècle’u. 

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

współtwórca projektu Warszawy historia ukryta
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Z Ignacym Gogolewskim 
– aktorem, reżyserem 
teatralnym i filmowym, 

pedagogiem i dyrektorem 
teatrów w Katowicach, 
Lublinie i Warszawie – 
rozmawia Rafał Dajbor

jedyną
 „partią”
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Często bywa Pan w teatrze jako widz?
Staram się! W miarę regularnie odwiedzam teatr Polonia 
i Och-teatr, a niedawno byłem też na premierze Dziadów  
Adama Mickiewicza, które w teatrze Polskim wyreżyse-
rował Janusz Wiśniewski. Spotkałem się z tym reżyserem 
jakiś czas temu, w teatrze narodowym, za dyrekcji Jerze-
go Grzegorzewskiego. niestety, nie umiałem dostosować 
się do jego koncepcji reżyserskich… Przedstawienie chcia-
łem jednak zobaczyć także z pewnego obowiązku.

Wyjaśnijmy więc naszym czytelnikom, na czym ów 
obowiązek polega. Jest Pan pierwszym powojennym 
wykonawcą roli Gustawa-Konrada w Dziadach, które 
w 1955 r., z okazji setnej rocznicy śmierci Mickiewicza, 
wystawił w Teatrze Polskim Aleksander Bardini. A ro-
lę tę zagrał Pan w dublurze ze znakomitym aktorem 
Stanisławem Jasiukiewiczem (zmarłym przedwcześnie 
w 1973 r.).
to przedstawienie powstawało w kolosalnych trudnościach. 
Ale kiedy powstało, zaistniało bardzo mocno w świadomości 
widzów i dziś zalicza się do najważniejszych wystawień Dzia-
dów, obok tych chyba najsłynniejszych, czyli Dziadów Dejm-
ka w teatrze narodowym z Gustawem Holoubkiem i Dzia-
dów Swinarskiego w Starym teatrze w Krakowie z Jerzym 
trelą (z którym, jak Konrad z Konradem, z przyjemnością 
zamieniłem parę słów przed warszawską premierą). z tym że 
Holoubek zagrał Gustawa-Konrada w „mickiewiczowskim” 
wieku – 44 lat. trela miał 31 lat, Jasiukiewicz – 34. A mnie 

nałożono na barki tę gigantyczną rolę jako – można powie-
dzieć – chłopcu. Bo miałem wówczas 24 lata. Proszę sobie 
wyobrazić, jak wielką odpowiedzialność czułem na sobie. 
Stanisław Jasiukiewicz został obsadzony przez Bardiniego 
jako pierwszy. Po pierwszej rozmowie z Bardinim podejrze-
wałem, że chce mnie obsadzić w roli Gustawa, zaś jako doj-
rzałego Konrada – pozostawić Staszka Jasiukiewicza. Kto 
wie, może byłoby to nawet ciekawe, ale gdy Jasiukiewicz na 
krótko przed premierą dostał zapalenia ucha środkowego, 
nie było wyboru. Jak by tego było mało, na tydzień przed 
premierą w szpitalu wylądował Bardini, a przedstawienie do-
szlifowywał Jan Kulczyński.

Można więc powiedzieć, że Dziady Bardiniego rodzi-
ły się w bólach – i to dosłownie!
Wszystko zaczęło się od tego, że zaproponowano Bardiniemu, 
by wyreżyserował akademię z okazji setnej rocznicy śmierci 
Mickiewicza. Ale dyrektor literacki teatru Polskiego, Jarosław 
Iwaszkiewicz, zasugerował, by jednak wystawić dzieło wieszcza, 
a nie robić jakąś akademię „ku czci”. I tu zaczęły się wędrówki 
po rozmaitych „czynnikach decyzyjnych”, z wizytą u Bieruta 
włącznie… Moim zdaniem, gdyby nie upór Iwaszkiewicza, to 
tego przedstawienia by nie było. Po słynnej próbie generalnej, 
z udziałem publiczności (też słynnej, bo pisała o niej Maria Dą-
browska), do gabinetu dyrektora weszli zaproszeni goście, z mi-
nistrem Sokorskim na czele, literaci, dziennikarze… I przez kil-
ka minut nikt się nie odezwał nawet słowem, a niektórzy mieli 
w oczach łzy. tak wielkie panowało wzruszenie.

Dziady, reż. A. Bardini, dekoracje J. Kosiński, scena zbiorowa, Teatr Polski, 1955 r., na zdjęciu: Ignacy Gogolewski jako Gustaw (pierwszy z lewej),  
Wojciech Brydziński jako Guślarz (w centrum)
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A czy Pana zdaniem w dzisiejszych czasach wysta-
wianie Dziadów ma sens? Co współcześni Polacy mo-
gą dla siebie wyczytać z arcydzieła Mickiewicza?
to jest utwór na każde czasy! Dziady trzeba czytać, Dzia-
dów trzeba słuchać i uczyć się z nich. Moim zdaniem dla 
młodych ludzi, takich mających co najmniej 17 lat, bo do 
tego dzieła trzeba mieć już pewną dojrzałość, studiowanie 
Wielkiej improwizacji powinno być obowiązkowe. Dodam 
tu, że Wielka improwizacja w moim wykonaniu była z róż-
nych względów skrócona. tak się robi w teatrze niemal 
zawsze. Jedynym, który mówił ją bez żadnych cięć, przez 
22 minuty, był Gustaw Holoubek w reżyserii Dejmka.

Jak według Pana powinno się dziś grać klasykę?
Powiem może, jak – moim zdaniem – na pewno nie powin-
no się jej grać. nie wiem, dlaczego reżyserzy próbują dzisiaj 
zrobić wszystko, żeby np. Wesele Wyspiańskiego było takie… 
„naturalne”. Poezja musi być mówiona z co najmniej dzie-
sięciocentymetrowego „podestu”! nie mówię, bynajmniej, 
że poezję powinno się recytować czy wygłaszać. Ale nie wol-
no jej mówić tak samo jak prozy czy mowy potocznej.

A czy w ostatnim czasie pracował Pan z reżyserami, 
dyrektorami teatrów, którzy Pana zdaniem są godny-
mi spadkobiercami dawnych Mistrzów?

takim kimś był Jerzy Grzegorzewski. twórca kontrower-
syjny i dziś dopiero w pełni doceniany. Kiedy został dyrek-
torem teatru narodowego, byłem jeszcze aktorem nieco już 
„zakurzonego” teatru Polskiego. Któregoś dnia odebrałem 
telefon, w którym pan Jerzy zaproponował mi rolę w Ope-
retce Gombrowicza. Jakież było moje zdziwienie, gdy na 
rozmowie dowiedziałem się, że Grzegorzewski widzi mnie, 
wówczas siedemdziesięciolatka, w roli Hrabiego Szarma! Jak 
mam się zalecać do Albertynki w tym wieku? Grzegorzew-
ski przekonał mnie jednym zdaniem: „Mnie właśnie cho-
dzi o takiego wyleniałego lisa”. Grzegorzewski był reżyserem 
o zaskakujących niekiedy pomysłach. na jednej z ostatnich 
prób pozwoliłem sobie zdjąć cisnące mnie buty lakierki i ru-
szyłem w skarpetkach do sceny zalecania się do Albertynki. 
Grzegorzewski był zachwycony i powiedział, by właśnie tak, 
bez butów, grać tę scenę w przedstawieniach. Wielką aktor-
ką i doskonałą dyrektorką teatru jest natomiast Krystyna 
Janda, z której teatrem musiałem się już, niestety, z przyczyn 
zdrowotnych rozstać. Ostatni raz zagrałem 4 października 
2019 r. nie należy pokazywać na scenie swoich niedomagań, 
a ja już swoje ostatnie przedstawienie zagrałem, wspierając się 
na dwóch laskach. Uznałem, że dłużej tak być nie może. te-
atr pożegnał mnie we wzruszający sposób. W przedstawie-
niu 32  omdlenia miałem jako rekwizyt pudło z pistoletami. 
Krystyna Janda i Jerzy Stuhr zostawali potem na scenie z ty-
mi pistoletami, a ja schodziłem ze sceny, błagając zmiłowania 
pańskiego, żeby się nie postrzelili. teatr zadał sobie trud, by 
zrobić replikę tego rekwizytu, i na koniec mojego ostatnie-
go przedstawienia wręczyli mi ten prezent. Pani Krystyna to 
zresztą wychowanka tych samych wspaniałych pedagogów, 
którzy uczyli i mnie, i takich, jak Aleksander Bardini czy Jan 
Kreczmar. Pedagogów warszawskiej szkoły teatralnej, w któ-
rej i ja zmarnowałem wiele lat.

„Zmarnowałem”? Dlaczego uważa Pan, że czas, któ-
ry spędził Pan jako pedagog, został zmarnowany?
A jak mam mówić, kiedy tak nieprawdopodobnie uta-
lentowanemu człowiekowi jak Marek Kondrat przeka-
zywałem wszystko, co najlepsze i najpiękniejsze w tym 
zawodzie, a on w pewnym momencie stwierdził, że od ak-
torstwa woli biznes? Oczywiście o tym „zmarnowaniu” 
mówię pół żartem, pół serio.

Rzeczywiście, Marek Kondrat jakiś czas temu poże-
gnał się z aktorstwem. A czy spośród innych swoich 
wychowanków uważa Pan kogoś za szczególnie istot-
nego w Pana dorobku pedagogicznym?
Przede wszystkim wybitnie utalentowanego Krzysztofa 
Kolbergera. Wspominałem panu o mówieniu poezji, że nie 
należy jej „wygłaszać”, ale jednak należy ją mówić z pew-
nego „podestu”. Krzysztof Kolberger umiał znaleźć w so-
bie ten sposób na mówienie poezji w sposób perfekcyjny. 
nigdy nie zapomnę, jak Jerzy radziwiłowicz, i to już jako 
student drugiego roku, przygotował mi monolog z Nie- 
-Boskiej komedii Krasińskiego. Powiedziałem mu wtedy: 

Dziady, reż. A. Bardini, Teatr Polski, 1955 r., na zdjęciu Marian Wyrzykowski jako 
Ksiądz Piotr (z lewej) i Ignacy Gogolewski jako Gustaw-Konrad (z prawej strony)
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„Proszę pana, pan powinien już być na scenie”. Ale oczywi-
ście dotrwał do końca studiów i był w grupie absolwentów, 
którą angażowałem do teatru Śląskiego w Katowicach, 
kiedy zostałem jego dyrektorem. Wtedy jednak dostał pro-
pozycję ze Starego teatru w Krakowie. zapytał, czy może 
tam jechać. Odpowiedziałem mu wówczas, że zdaję sobie 
sprawę, czym jest Stary teatr im. Heleny Modrzejewskiej, 
i kazałem mu natychmiast kupić bilet do Krakowa! zna-
komitą aktorką została także ewa Dałkowska. Oraz wie-
lu, wielu innych, m.in. tomasz Marzecki, wszechstronny 
aktor i znakomity lektor komentator.

Kogo uważa Pan za swojego Mistrza? A może 
Mistrzów? 
Dobrze, że użył pan liczby mnogiej. za swojego zbioro-
wego Mistrza uważam Szkołę teatralną. tych wszystkich 
wspaniałych ludzi, którzy mnie w niej uczyli. Profesor Jan 
Kreczmar dokładał wszelkich starań, by w gronie pedago-
gów znaleźli się najlepsi, a przy tym najbardziej wyraziści 
ludzie. zarówno w uczeniu praktyki, jak i teorii. Od nas, 
studentów, wymagało to wielkiej dyscypliny, ale było jed-
nocześnie bardzo obligujące, budziło ambicję. Pamiętam, 
jak prof. Janina romanówna powiedziała do mnie „Dziec-
ko, co ty jesteś taki cichy jak woda w miednicy”. niech 
pan sobie wyobrazi tę sytuację – ja wyrzucam z pełnym 
żarem przed panią profesor największe – w moim mnie-

maniu – perły mojego talentu, a pani Janina mówi, że to jej 
przypomina cichą, spokojną wodę w miednicy! Wspaniali 
byli Jan Kreczmar, Jan Świderski, Aleksander Bardini czy 
Janusz Warnecki, z którym potem spotkałem się na planie 
Mistrza Jerzego Antczaka. z teoretyków – profesor histo-
rii sztuki Jan Białostocki. Dzięki niemu nabrałem miło-
ści do malarstwa, rzeźby, odwiedzałem wszystkie muzea, 
które tylko mogłem. Sam sepleniący, a jednocześnie nie-
zwykle wymagający wykładowca dykcji profesor Popiół. 
Uczył nas przedniojęzykowego „ł”, od którego powoli od-
chodziliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze… zauważył pan, 
że głoska „ł” właściwie zniknęła z mówionego języka? nie 
mówi się „ławka”, „ładunek”, „przedłużyć”. Słychać „aw-
ka”, „adunek”, „przedużyć”. celuje w tym zwłaszcza jeden 
z polskich polityków, którego nazwiska jednak tutaj nie 
przytoczę.

Jak Pana zdaniem powinno się obsadzać aktorów? 
Według warunków zewnętrznych i wewnętrznych czy 
właśnie wbrew nim?
Aktora dla jego własnego rozwoju artystycznego powinno 
się obsadzać w sposób dla niego samego zaskakujący, bo ak-
tor często sam nie wie, jakie w nim drzemią możliwości. Po-
dam przykład. teatr narodowy przygotowywał Brytanika 
racine’a, z Ireną eichlerówną w roli głównej. Otrzymałem 
egzemplarz. Poszedłem przeczytać go do Ogrodu Saskiego, 

Antoni Czechow, 32 omdlenia, reż. A. Domalik, Teatr Polonia, na zdjęciu: Jerzy Stuhr i Ignacy Gogolewski  
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po czym wróciłem do gabinetu dyrektora Kazimierza Dejm-
ka. ten zapytał mnie, pod kątem której roli czytałem egzem-
plarz. Odpowiedziałem, że oczywiście pod kątem Brytani-
ka. Młodego, zakochanego człowieka. A dyrektor Dejmek 
stwierdził, że zaszło nieporozumienie i chciałby, bym prze-
czytał tekst raz jeszcze – pod kątem roli nerona. Byłem nie-
bywale zaskoczony, że zobaczył mnie właśnie w tej roli! Że 
jakimś reżyserskim, teatralnym instynktem pojął, że ta rola 
może mnie na nowo ukształtować, zmienić, odciągnąć od 
tych wszystkich cydów, Gustawów-Konradów i innych ro-
mantycznych bohaterów.

Znany publicysta teatralny (a przed laty aktor pro-
wadzonego przez Pana Teatru Rozmaitości) Witold 
Sadowy często pisze i powtarza, że mamy dziś „nad-
miar utalentowanych młodych aktorów”. Zgadza się 
Pan z taką opinią?
zgadzam się, po wielu młodych ludziach, którzy zaczynają 
dziś swoją pracę na scenie, widać, że są naprawdę szalenie 
zdolni, tylko szkoda, że nie wszyscy pamiętają, iż tego za-
wodu nauczyć się w pełni można wyłącznie w teatrze. Inna 
sprawa, że nie wszyscy mają taką okazję i takie szczęście. 
zaczynają pracę w reklamach, serialach… I ich rzemiosło 
aktorskie zaczyna skręcać w innym kierunku.

Rozmawiamy cały czas na tematy teatralne. Nic 
w tym dziwnego, bo Pana nazwisko kojarzone jest 
głównie z teatrem. Jednak w pewnym czasie grał Pan 
w bardzo wielu filmach, a dwa (Romans Teresy Hen-
nert i Dom Świętego Kazimierza) nawet Pan wyreży-
serował. Bardzo często występował Pan także w Te-
atrze Telewizji. 
teatr telewizji przyniósł mi wiele satysfakcji. cieszyłem się, 
że dzięki niemu mogłem, przykładowo, aż dwa razy zagrać 
w Cydzie, w dwóch różnych, równie świetnych przekładach. 
natomiast jeśli chodzi o film, to najwyżej sobie cenię Wy-
strzał Jerzego Antczaka, obraz nagrodzony na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmów telewizyjnych w Kairze. By-
łem zresztą wydelegowany, by pojechać z Antczakiem na 
ten festiwal. nic z tego nie wyszło, bo do ministra Sokor-
skiego przyszedł pewien dziennikarz i zapytał, po co ma je-
chać Gogolewski. Lepiej, żeby pojechał on, to przy okazji 
zrobi reportaż. Po raz drugi chciano mnie „wykolegować” 
z wyjazdu na festiwal filmowy w Iranie z jednym z filmów 
Stanisława różewicza, sugerując, że mam jakieś problemy 
finansowe w teatrze Śląskim w Katowicach, którym wów-
czas kierowałem. Ale wtedy zareagowałem zdecydowanie. 
Przyjechałem do Warszawy i zadzwoniłem z kierownictwa 
produkcji do kierownika wydziału kultury w Katowicach, 
który zdementował natychmiast te bzdury. ten wyjazd do 
teheranu – przez Paryż – okazał się jedną z moich najwspa-
nialszych zagranicznych podróży. Wracając do Wystrzału – 
Antczak obsadził mnie początkowo tylko w roli tego mło-
dego bohatera, zaś w drugiej głównej roli widział Stanisława 
Jasiukiewicza. Ale powtórzyła się historia z Dziadów. Jasiu-

kiewicz rozchorował się tuż przed zdjęciami. Antczak za-
proponował mi wówczas, bym zagrał jego rolę, i dodał, że 
aktora do zagrania roli, którą pierwotnie mnie zapropono-
wał, jakoś sobie znajdzie. następnego dnia zadzwoniłem do 
Antczaka i mówię: „Jurku, skoro obsadziłeś mnie raz w jed-
nej roli, raz w drugiej, to dlaczego nie mógłbym zagrać oby-
dwu?”. Antczak się zachwycił, powiedział, że dzięki temu 
cała opowieść nabierze filozoficznej głębi i drugiego dna. 
tak to czasami bywa, że jakiś przypadek zaowocuje bardzo 
interesującym, ciekawym zadaniem dla aktora.

Czy temat bojkotu państwowych mediów w stanie wo-
jennym jest dla Pana drażliwy? Środowisko aktorskie 
długo nie mogło Panu wybaczyć, że wraz z zespo-
łem lubelskiego teatru występował Pan w „tamtej” 
telewizji…
Było, minęło… nie jestem tym dziś w najmniejszym stop-
niu poruszony. co prawda, obecnie znów chętnie wywle-
ka się temat stanu wojennego. A społeczeństwo jest po-
dzielone w tej sprawie tak samo jak w większości innych. 
Połowa uważa, że była to zbrodnia, a połowa, że ratunek 
przed radziecką interwencją. Historia wyjaśni, kto ma 
rację. Prowadząc w tamtym czasie teatr im. Osterwy 
w Lublinie, nie mogłem postępować tak samo jak ak-
torzy i dyrektorzy z Warszawy. Odpowiadałem za cały 
teatr, jego zespół, pracowników. Ponad 250 osób, któ-
re w razie odmowy współpracy z telewizją mogły zostać 
bez pracy, bo zagrożono po prostu rozwiązaniem teatru. 
robiłem więc wszystko, by do tego nie doszło. Kiedyś 
w USA jedna pani zarzuciła mi, że występowałem w te-
lewizji w okresie, gdy inni ją bojkotowali. zapytałem, co 
widzi złego w tym, że recytowałem dla telewidzów po-
ezje Mickiewicza, Słowackiego.

Burzliwe było też pożegnanie z następnym prowadzo-
nym przez Pana teatrem, czyli warszawskimi Rozma-
itościami. Najpierw pożar, potem Pana odejście i krót-
ka dyrekcja Wojciecha Szulczyńskiego, zakończona 
jego nagłą rezygnacją, porzuceniem teatru…
Burzliwe? nie. Wie pan, jak to było? Kiedy zaczęła się 
nowa epoka, zauważyłem, że mając 60 lat, jestem naj-
widoczniej za stary i nieodpowiedni dla tych młodziut-
kich aktorów, którzy dzięki mnie pojechali do Stanów 
zjednoczonych z przedstawieniem Gałązka rozmarynu. 
Stwierdziłem, że nie będę z nikim darł kotów ani się przy 
niczym upierał. Jedyną „partią”, do której należałem, był, 
jest i do końca będzie związek Artystów Scen Polskich 
w Al. Ujazdowskich 45 w Warszawie. nie należałem ani 
do PzPr, ani do żadnej innej partii. nie chciałem się 
z nikim użerać. Jestem człowiekiem naprawdę bardzo 
ugodowym.

A czy zdarzyło się Panu występować w tamtych la-
tach w kościele? Było to miejsce, w którym występo-
wało wielu aktorów.
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tylko raz. zwrócił się z tym do mnie wybitny teolog, ojciec 
Albert Krąpiec. W pierwszym momencie odmówiłem i po-
wiedziałem, że wolałbym, by przy ołtarzu byli widoczni ra-
czej duchowni niż aktorzy. Ale w końcu uległem namowom 
ojca Krąpca i powiedziałem w kościele jeden z romantycz-
nych monologów. to był ten jeden jedyny przypadek.

Zatytułował Pan swoją książkę Wszyscy jesteśmy ak-
torami. Co Pan przez to rozumie? Co to znaczy być 
aktorem z zawodu, a co – aktorem w życiu?
Powiedzenie „wszyscy jesteśmy aktorami” ma swoją dru-
gą część, która brzmi „…z wyjątkiem paru dobrych kome-
diantów”. Dosyć często, gdy jestem nazywany aktorem, 
protestuję i mówię: „nie, ja jestem komediantem”. na 
ogół jest wtedy wielkie zdziwienie, słowo „komediant” 
wydaje się brzmieć niepoważne. tymczasem wszyscy gra-
my, natomiast „komedianci” to ci, którzy wchodzą na 
scenę lub przed kamerę i starają się prowadzić grę w spo-
sób zamierzony, uporządkowany i jak najlepszy. Widzi 
pan, jak grają politycy? Bo grają, tylko że okropnie. Są 
fatalnymi aktorami. Albo kłamią w żywe oczy, albo mó-
wią swoją „prawdę” tak nieudolnie, choć z wielkim zaan-
gażowaniem, że aż przykro tego słuchać. Widocznie zbyt 
dosłownie biorą sobie do serca słowa Oscara Wilde’a, że 
„dzień bez kłamstwa jest dniem straconym”.

Aktorzy z Pana dorobkiem, talentem, doświadcze-
niem teatralnym są czasami krytykowani za granie 
we współczesnych serialach. Zaznał tego zwłaszcza 
Andrzej Łapicki po tym, jak na krótko przed śmiercią 
pojawił się w M jak miłość. Pan tymczasem gra niekie-
dy w serialach, zaś w Na dobre i na złe występował 
Pan nawet w stałej roli w kilkunastu odcinkach.
Oczywiście, a dlaczego miałbym tego nie robić? to żadna 
ujma wykonywać swój zawód. Problem jest tylko wtedy, 
kiedy seriale to jedyne miejsce, gdzie dany artysta, zwłasz-
cza młody, jeszcze nieukształtowany w pełni, uprawia swoje 
aktorstwo. I wcale nie ukrywam, że czasem przyjmowałem 
pewne propozycje serialowe na dzień czy dwa dni zdjęcio-
we z bardzo prozaicznych powodów. Wielki brytyjski aktor 
szekspirowski, zresztą polskiego pochodzenia, John Giel-
gud, który w pewnym momencie kupił sobie zamek, dzwo-
nił czasem do swojego impresaria i mówił mu, że nie ma 
czym opłacić tej wielkiej posiadłości, więc prosi o załatwie-
nie dwóch, trzech dni zdjęciowych. Ja, co prawda, nie po-
siadam zamku, honoraria mam znacznie mniejsze, niż miał 
Gielgud, ale rozumie pan, co mam na myśli.

Sam także, jako dyrektor, nie robił Pan problemów 
swoim aktorom, kiedy chodziło o występy w popular-
nych serialach, choć kiedyś nie kręciło się ich tyle co 
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dziś. Jerzy Rogalski, niezapomniany porucznik Jasz-
czuk z serialu 07 zgłoś się, wspominał na zlocie fa-
nów tego serialu, że zwolnił go Pan na plan zdjęciowy 
bez jednego słowa niezadowolenia.
rzeczywiście tak było, ale z dwóch powodów. Po pierw-
sze, widziałem, że rogalski jest już aktorem dojrzałym 
i żaden serial mu nie zaszkodzi. nie bez kozery obsadzi-
łem go w Weselu w wielkiej roli Pana Młodego. Po dru-
gie, zdawałem sobie sprawę, że jego udział w tym serialu 
będzie doskonałą reklamą lubelskiego teatru.

Wiele razy podkreślał Pan, że ze wszystkich czę-
ści Warszawy szczególną miłością otacza Pan Sta-
re Miasto. Dziś mieszka Pan w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie.
Stare Miasto kocham wciąż tak samo, ale ze staromiej-
skiego rynku musiałem się wyprowadzić na nowe Miasto, 
które zresztą, wbrew nazwie, jest przecież częścią Starego 
Miasta. teraz moim problemem nie są już tłumy turystów 
czy stojące wszędzie skrzynki piwa, przez które musiałem 
przeskakiwać, ale nieustanne remonty. Moim zdaniem 
Stare Miasto to nadal serce Warszawy. Serce pieczołowi-
cie, co do centymetra odtworzone, odbudowane po wo-
jennych zniszczeniach.

Jeździ Pan nadal na aktorskie zawody wędkarskie?
tak, ale już tylko w charakterze kibica. Już nie ten refleks, 
by zaciąć i wyholować rybę, nie ten wzrok i sprawność pal-

ców, by wiązać przypony i haczyki. Jestem byłym wędka-
rzem, ale… nie nazywam siebie jeszcze byłym aktorem.

Czy to oznacza, że będziemy mogli zobaczyć Pana 
w jakiejś nowej roli?
W teatrze już nie. codzienne próby, praca nad rolą, ru-
chem scenicznym – to już ponad moje siły. Ale nie od-
mawiam ról filmowych, jeśli praca na planie nie jest dla 
mnie zbyt męcząca. na początku 2020 r. do kin wejdzie 
film Jacka Gwizdały zatytułowany Klecha. zagrałem tam 
niewielką postać wiekowego księdza. 

Dziękuję za rozmowę.
Pozwoli pan, że jeszcze coś dopowiem. cieszę się, że mo-
głem udzielić wywiadu właśnie dla StOLIcy, bo ta ga-
zeta była miejscem pewnych moich prób poetyckich. We 
wspominanej w naszej rozmowie książce Wszyscy jesteśmy 
aktorami jest jeden z moich wierszy, zatytułowany Ka-
mienne schodki, zaczynający się od słów „Idę stopniami 
kamiennymi/ idę i schodzę/ w dół ku Wiśle…”. to wła-
śnie w StOLIcy się ukazał, nim trafił do książki. Potem 
na łamach StOLIcy ukazały się też moje wiersze Do ró-
ży, Do gerbera i kilka innych. nie uważam się za poetę, 
raczej bawiłem się w pisanie poezji, ale StOLIcA mi to 
drukowała. z czego bardzo się cieszę, bo uważam, że nie 
potwierdzi się swojej młodości, jeśli przejdzie się obojętnie 
obok poezji, którą samemu się stworzy. Po to, by potem 
czytać wiersze innych, prawdziwych poetów.

Antoni Czechow, 32 omdlenia, reż. A. Domalik, Teatr Polonia, na zdjęciu: Ignacy Gogolewski, Jerzy Stuhr i Krystyna Janda  
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NOTATNIK WARSZAWSKI

Ledwie dobiegł końca Festiwal Witolda Lutosław-
skiego Łańcuch XVII, odbywający się w Studiu 
Koncertowym Polskiego radia, a warszawscy me-

lomani szykują się już do kolejnego niezwykle interesują-
cego festiwalu, w Muzeum POLIn. ten młody festiwal – 
w tym roku odbywa się jego trzecia edycja – zdobył już 
uznanie i liczną publiczność składającą się z miłośników 
ambitnej muzyki w perfekcyjnym wykonaniu. POLIn 
Music Festival to trzy wieczory, pięć koncertów i premie-
ry projektów specjalnych od 28 lutego do 1 marca. na fe-
stiwalowej scenie wystąpią m.in. Michael Guttman, Lara 
St. John, Jing zhao, Ohad Ben-Ari, JP Jofre, Matt Hersko-
witz, Pierre Génisson, trio Bastarda oraz orkiestry: Sinfo-
nia Varsovia i nFM Leopoldinum.

Festiwal otworzy koncert poświęcony Dziewczęcej 
Orkiestrze z Birkenau, którą w latach 1942-1943 pro-
wadziła Alma rosé. Orkiestrę Sinfonia Varsovia popro-
wadzi Marta Kluczyńska. Libretto, oparte na wspomnie-
niach byłych członkiń obozowej orkiestry, przygotowała 
pisarka i reporterka Patrycja Dołowy. Będzie to opowieść 
o sile muzyki, która ratuje życie.

Drugi dzień przyniesie trzy koncerty kameralne. 
najpierw w świat muzyki żydowskich kompozytorów 
zabierze uczestników festiwalu jego inicjator – wybit-
ny skrzypek Michael Guttman. towarzyszyć mu będą 
muzyczni przyjaciele: wiolonczelistka Jing zhao, pia-

nista Ohad Ben-Ari oraz – po raz pierwszy w Muzeum  
POLIn – francuski klarnecista Pierre Génisson. następ-
nie na scenie pojawią się pianista Matt Herskowitz oraz 
skrzypaczka Lara St. John, która powróci do Warszawy 
z własnym projektem zatytułowanym Shiksa. W progra-
mie koncertu znajdą się autorskie interpretacje melodii 
z Izraela, Palestyny, Macedonii, Armenii, a także muzyka 
césara Francka i George’a Gershwina. Artystka, która 
przez jednego z najbardziej wpływowych dziennikarzy 
muzycznych na świecie Alexa rossa („the new yor-
ker”) została uznana artystką roku 2019, podczas kon-
certu w Muzeum POLIn zagra także na wyjątkowym 
instrumencie – skrzypcach, które kupiła w jednym z war-
szawskich antykwariatów podczas poprzedniej wizyty 
w Warszawie.

na finał drugiego dnia festiwalu w świat mistycznych 
pieśni chasydzkich z XVIII i XIX w. zabierze słuchaczy 
trio Bastarda: Paweł Szamburski (klarnet), Michał Gór-
czyński (klarnet basowy) i tomasz Pokrzywiński (wio-
lonczela). W Muzeum POLIn będziemy mogli i usłyszeć 
premierowo materiał z ich nowego albumu Nigunim. na 
płycie muzycy czerpią głównie ze spuścizny chasydzkiej 
dynastii Modrzyc i odkrywają piękno dawnych żydow-
skich melodii, opracowując je w specyficzny dla siebie 
sposób i filtrując przez unikatowy, ukształtowany już 
język zespołu.

tangowy finał to już tradycja POLIn Music Festival. 
W programie wieczoru znalazła się m.in. polska premie-
ra koncertu podwójnego na bandoneon i skrzypce Juana 
Pabla Jofrego. W partiach solowych wystąpią Michael 
Guttman oraz sam kompozytor. towarzyszyć będzie im 
nFM Orkiestra Leopoldinum. Usłyszymy także kompo-
zycje m.in. Lalo Schifrina i christiana Danowicza. 

Kuratorami festiwalu są Michael Guttman i Kajetan Prochyra. 
28 lutego – 1 marca 2020, Muzeum POLIN

Muzyka w POLIN

REKLAMA
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na scenach teatralnych mamy 
kilka premier. Wspomnimy 

tu o dwóch opartych na dziełach 
klasyki światowej. Pierwsza to ada-
ptacja dzieła średniowiecznego po-
ematu włoskiego pisarza i filozofa 
Dantego Alighieri. Mowa oczy-
wiście o Boskiej komedii, a jej re-
żyserem w teatrze Powszechnym 
jest Krzysztof Garbaczewski. na 
scenie zobaczymy m.in. Karolinę 
Adamczyk i Grzegorza Artmana. 
Premiera 8 lutego. 

nieco wcześniej, bo 31 stycznia, 
teatr Dramatyczny zaplanował 
premierę musicalu inspirowanego 
innym słynnym dziełem – Czło-
wiek z La Manchy w reżyserii An-
ny Wieczur-Bluszcz. Powieść ce-
rvantesa przysposobił na scenę 
Dale Wasserman, muzykę napisał 
Mitch Leigh. W roli Don Kicho-
ta zobaczymy Modesta rucińskiego, jego wiernego sługę Sancho Pansę zagra 
Krzysztof Szczepaniak. „W mojej inscenizacji Don Kichote jest być może jed-
nym z nas, to znaczy zwykłym człowiekiem, który ma marzenie. A różni go to, 
że ma w sobie siłę, by to marzenie wcielać w życie, by przynajmniej próbować” – 
powiedziała reżyserka.

teatr narodowy zaś zaprasza 15 lutego na premierę przedstawienia Woy-
zeck Georga Büchnera w przekładzie Jerzego Lieberta w reżyserii Piotra cieplaka. 
Autorem scenografii i kostiumów oraz oświetlenia jest Andrzej Witkowski. Gra-
ją m.in. Sławomira Łozińska, Ewa Konstancja Bułhak, Anna Grycewicz, Kinga  
Ilgner, Joanna Kwiatkowska-zduń, Jerzy radziwiłowicz, Mariusz Benoit, Bartło-
miej Bobrowski, Oskar Hamerski, robert Jarociński, Grzegorz Kwiecień. 

Klasyka, klasyka…

POSUL – Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający, 
który działa bez żadnych dotacji – zaprasza na swoje naprawdę 
społeczne, bezpłatne wykłady varsavianistyczne: w poniedziałki 
o godzinie 19 z hakiem, filmowa kawiarnia To Się Wytnie, 
ul. Stalowa 46:

24 lutego, dr inż. Janusz Jakubowski, Zbigniew Filinger, Historia 
prądu elektrycznego w Warszawie

2 marca, Paweł Brudek, Techniczny mózg Wojska 
Polskiego. Wojskowa Akademia Techniczna w latach pięćdziesiątych 

9 marca, Tomasz Chodorski, Co nowego w Warszawie

16 marca, Marcin Dawidowicz, Nowe zabytki w Warszawie – 
najnowsze działania Urzędu Konserwatora Wojewódzkiego 

23 marca, Andrzej Buczyński, Rosyjskie gimnazja 
w Warszawie czasów zaborów

Informacje o kolejnych wykładach na stronie posul.waw.pl i na 
fb.com/POSUL.Warszawa
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e  Sinfonia Varsovia zaprasza 15 mar-
ca o godz. 19 do teatru Wielkiego – 
Opery narodowej na swoje 36. uro-
dziny i na koncert upamiętniający 
wizytę wirtuoza skrzypiec yehudi 
Menuhina w Polsce, która dała po-
czątek istnieniu orkiestry. W reper-
tuarze m.in. dzieła Krzysztofa Pen-
dereckiego, dyrektora artystycznego 
Sinfonii Varsovii, symfonika Piotra 
czajkowskiego, a ponadto utwór 
z pogranicza jazzu i muzyki klasycz-
nej roberta Sierry z saksofonistą 
Jamesem carterem w roli głównej. 
Orkiestrę poprowadzi Aleksandar 
Marković.

 Fanów Krystyny Jandy z pewno-
ścią ucieszy informacja o nowym 
spektaklu Lily na deskach Och-te-
atru. Aktorkę widzimy w roli nie-
znośnej sprzątaczki Lily, która ra-
zem z inspektorem ciamajdą szuka 
zabójcy. Sztuka Jacka Popplewella 
to wyraziste charaktery sceniczne, 
skomplikowana intryga i doskona-
ła kryminalna zabawa teatralna. Od 
23 lutego. 
 tylko do 16 lutego można w Mu-

zeum narodowym zobaczyć wy-
stawę pt. Wystawa, której nie było… 
Ignacy Łopieński (1865–1941) – od-
nowiciel sztuki graficznej. to pierw-
sza tak obszerna prezentacja dzieł 
tego wybitnego artysty przełomu 
XIX i XX w., moderatora życia ar-
tystycznego przed pierwszą wojną 
światową i w czasach II rP. Oprócz 
odbitek graficznych zostaną zapre-
zentowane płyty graficzne, rysun-
ki studyjne, akwarele oraz medale 
z brązu projektowane przez artystę. 
Do 16 lutego.

 www.bibliotekacyfrowa.lazienki- 
-krolewskie.pl to adres internetowy, 
pod którym znaleźć można zdigita-
lizowane publikacje z kanonu epo-
ki oświecenia odnoszące się do hi-
storycznego dziedzictwa Łazienek 
Królewskich oraz króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Biblioteka 
cyfrowa powstała w ramach projek-
tu Źródła przemian dofinansowane-
go ze środków europejskich Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

NOTATNIK WARSZAWSKI

K.
 B

ie
liń

sk
i

Modest Ruciński w roli Don Kichota



51

  nr 1-2/2020

 Od 21 lutego można oglądać 
przygotowaną przez dyrektorkę 
zachęty retrospektywę wybitne-
go rysownika Andrzeja Krauzego 
pt. Lekcja fruwania, gromadzącą 
rysunki dla brytyjskiej gazety „The 
Guardian” od 1989 r. Koncentracja 
na jednym czasopiśmie, wybranym 
spośród wielu, z którymi współ-
pracował, pozwoli nie tylko przyj-
rzeć się różnorodności form rysun-
kowych i przemiany stylu twórcy, 
lecz także lepiej prześledzić zmiany 
formy wizualnej samej gazety jako 
medium. Do 17 maja. 

 Galeria Studio nowy rok otworzy 
14 lutego wystawą &I<3U2. Sześć 
z pozoru abstrakcyjnych znaków 
tytułu można odczytać jako zda-
nie w języku angielskim: And I lo-
ve you too ( Ja też cię kocham). na 
wystawie pokazane zostaną prace, 
które powstawały od lat 70. ubie-
głego wieku (Jolanta Marcolla, te-
resa Gierzyńska, ewa Partum) po 
czasy najnowsze (Indrani Ashe, 
Fabiana Sala, christa Joo Hyun 
D’Angelo). Do 3 maja.

 W Galerii BWA Warszawa też 
od 14 lutego możemy obejrzeć 
wystawę Światowstręt. to pokaz 
prac dwóch malarzy z Krakowa: 
Mateusza Sarzyńskiego i Konrada 
Żukowskiego. Mimo pozornych 
podobieństw twórczość obu pa-
nów bardzo się od siebie różni. Do 
28 marca.

 z Wiednia do Warszawy przy-
wędrowała inscenizacja Halki Ma-
riusza trelińskiego, który wraz ze 
scenografem Borisem Kudlićką 
przenieśli akcję opery w lata 70. 
XX w. Akcja rozgrywa się w ho-
telu Kasprowy, oddanym wówczas 
do użytku w zakopanem głównie 
dla dewizowych gości. Insceni-
zacja wskazuje, że tragedie miło-
sne zdarzają się w każdej epoce. 
Przedstawienie w Wiedniu (pre-
miera 15 grudnia 2019, Theater an 
der Wien) publiczność przyjęła en-
tuzjastycznie. W lutym Halka bę-
dzie grana 11, 14, 16, 19, 21 i 23 
w teatrze Wielkim – Operze na-
rodowej, który jest koproducentem 
przedstawienia.

Rozm
a

itości kultura
lne

teatr Syrena rok jubileuszowy – 75-lecia działalności – rozpoczyna premierą spek-
taklu Kapitan Żbik i żółty saturator, który powstaje na zamówienie teatru w opar-

ciu o jeden z najpopularniejszych polskich komiksów o kapitanie Żbiku. Licencja na 
wykorzystanie w spektaklu postaci kapitana Żbika została pozyskana od Władysła-

wa Krupki, zmarłego niedawno twórcy tego 
kultowego dla pokolenia 40- i 50-latków bo-
hatera. Koncepcję i scenariusz całości stwo-
rzył, inspirując się w epizodach historiami 
prawdziwych postaci, Wojciech Kościelniak, 
jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów 
teatralnych i twórców musicalowych, autor 
m.in. takich inscenizacji, jak West Side Sto-
ry (w capitolu we Wrocławiu), Hair, Fran-
cesco, Zły, Wiedźmin (w teatrze Muzycznym 
w Gdyni) oraz Halo Szpicbródka, czyli ostatni 
występ kasiarzy (w teatrze Syrena).

Jak zapowiadają twórcy, dwuaktowy mu-
sical w atrakcyjny dla widza w każdym wie-
ku sposób ukaże Warszawę lat 70. nie tylko 
od strony architektury i topografii, lecz tak-
że realiów PrL-owskiej rzeczywistości. Dy-
namiczną muzykę nawiązującą do modnych 
trendów lat 70., jak rock, pop, disco itp., na 

potrzeby Żbika skomponował pianista jazzowy, kompozytor i aranżer Mariusz Obi-
jalski. Prapremiera spektaklu zaplanowana jest na 29 lutego 2020 r. 

zachęta nowy sezon 
otworzy ekspozy-

cją poświęconą historii 
wczesnej polskiej sztu-
ki wideo. Od 15 lutego 
będzie można oglądać 
Wideotaśmy. Wczesna 
sztuka wideo (1965- 
-1976). Dzisiaj wideo 
(wspólnie z fotografią, 
filmem oraz telewi-
zją analogową) to po-
wszechnie uznane już medium. ekspozycja w zachęcie ukazuje je w czasie, kiedy 
nie było jeszcze wpisane w główny nurt i traktowane jako „poważna sztuka”. to 
historia najwcześniejszego etapu wideoartu przedstawiona za pośrednictwem naj-
bardziej podstawowego formatu. różne odmiany wideo obejmą szeroki zbiór ga-
tunków i rodzajów ruchomego obrazu: od zapisów o charakterze osobistych narracji, 
poprzez performans dokamerowy i wypowiedzi konceptualne, skończywszy na pra-
cach bliskich dokumentowi oraz tych łączących różne gatunki sztuki, dotyczących 
kwestii społecznych, egzystencjalnych, emancypacyjnych i tożsamościowych. Pokaz 
w zachęcie zgromadził wideotaśmy tworzone przez takich artystów, jak m.in.: Vito 
Acconci, John Baldessari, Lynda Benglis, Dara Birnbaum, Don Burgy, James Byrne, 
Douglas Davis, cara DeVito.

Komiks w musicalu

S z t u k a   w i d e o 



52

  nr 1-2/2020

Gratuluję prestiżowej nagrody Callas Trubute Prize, 
którą odebrała Pani w Nowym Jorku. Co to dla Pani 
znaczy?
Dla mnie jest ona nadzieją na międzynarodową promo-
cję Warszawskiej Opery Kameralnej. Ostatnio byłam 
w Metropolitan Opera na realizacji Franca zefirrellego 
La Bohème Pucciniego, spektaklu klasycznym, na który 
chodziło się latami. Do WOK też szło się na Wesele Figara 
i Czarodziejski flet. Ale o ile Metropolitan Opera jest celem 
podróży sama w sobie, każdy, kto jest w nowym Jorku, 
chce ją odwiedzić, a każdy śpiewak marzy, aby tam zaśpie-
wać, o tyle Warszawa nigdy nie będzie tak postrzegana. 

Mam nadzieję, że jednak kiedyś tak się stanie. Ostat-
nio widziałam Panią w musicalu Przerwana cisza, do 
którego libretto napisał lekarz – prof. Henryk Skar-
żyński. To bardzo ciekawy pomysł. W spektaklu obok 
profesjonalnych aktorów grają amatorzy – pacjenci 
profesora, których wyleczył z głuchoty.
Jak na kameralną historię zostało to zrobione z niezwykłym 
rozmachem. na scenie wystąpiło 70 osób, wliczając muzy-
ków i artystów. Musical był łatwy w odbiorze, ale trudny, 
jeśli chodzi o zderzenie światów zdrowego człowieka i czło-
wieka z deficytem słuchu, artystów zawodowych z dziećmi 
amatorami. Michał znaniecki jest jednym z najwybitniej-
szych polskich reżyserów operowych, znanym z projek-
tów społecznych, zwłaszcza dotyczących wykluczeń. na 
temat musicalu Przerwana cisza rozmawialiśmy już wcze-
śniej z prof. Henrykiem Skarżyńskim, ale dopiero otwar-
cie Basenu Artystycznego pod koniec kwietnia tego roku 
koncertem Leszka Możdżera sprawiło, że mogłam mu za-
proponować odpowiednią przestrzeń do wystawienia tego 
spektaklu. Udało się też pozyskać środki z samorządu woje-
wództwa mazowieckiego. Władze samorządowe wykazały 
się ogromną wrażliwością, jeśli chodzi o przesłanie społecz-
ne tego projektu. 

I efekt był znakomity, publiczność biła brawo na sto-
jąco. Ale chcę zapytać o dalsze plany Warszawskiej 
Opery Kameralnej.
zapraszam na wszystkie nowe realizacje. W repertuarze 
mamy np. Czarodziejski flet w scenografii rafała Olbiń-
skiego, wystawiamy Wesele Figara w reżyserii Grzego-
rza chrapkiewicza, który zrobił spektakl iście teatral-

WOK w natarciu
Młode talenty w Waszawskiej Operze Kamralnej
Z Alicją Węgorzewską, mezzosopranistką, dyrektorką Warszawskiej Opery Kameralnej, 
rozmawia Barbara Jagas

ny, świetnie zagrany i każda jego minuta jest prawdziwą 
sztuką pełną emocji. Dokładam starań, aby nasze spek-
takle były efektowne i aby występowali w nich najlepsi 
artyści, gwiazdy reżyserii i scenografii. W tym sezonie 
ponownie robimy Don Giovanniego, ale w reżyserii Mi-
chała znanieckiego ze scenografią rafała Olbińskiego. 
natomiast na jubileuszowym 30. Festiwalu Mozartow-
skim wystąpi z recitalem królowa sopranu koloraturowe-
go, Sumi Jo. W tym sezonie mamy jeszcze 10. Festiwal 
Oper Barokowych, w ramach którego wznowimy obsy-
paną nagrodami inscenizację Armidy rossiniego, która 
była zarejestrowana przez telewizję Polską. Wykorzystu-
jemy tam wspaniałe kostiumy barokowe, które wypoży-
czamy z Wersalu. 

NOTATNIK WARSZAWSKI
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To duże zmiany...
Otworzyłam szeroko drzwi WOK dla młodych talentów. 
natomiast kiedy zostawałam dyrektorem, na etacie było 
55 solistów, a wcześniej – dwa razy tyle. nikt z zewnątrz 
nie miał więc szans, aby wystąpić na scenie…

Z jakich zagranicznych doświadczeń Pani czerpie?
W niemczech, biorąc udział w realizacji Götza Friedricha, 
ikony reżyserii, miałam okazję – jako młoda śpiewaczka – 
spotkać się z wielkim talentem. Dzięki temu sporo się na-
uczyłam. A początki były trudne. na pierwszym spotka-
niu mistrz zapytał: „A co ta Polka tutaj robi w głównej 
roli?”. Ale potem, jak obejrzał, co robię, powiedział: „Wiesz 
co, dla mnie to ty jesteś taka Sarah Bernhardt”. Fajnie jest 
współpracować z wielkimi artystami, dzięki czemu czło-
wiek robi milowe kroki w swoim rozwoju. Bo w szkole 
muzycznej jest się trochę w takim kokonie, że potem zde-
rzenie z rzeczywistością może boleć. 

Jest Pani dzisiaj gwiazdą, obdarzoną mezzosopranem. 
Co to znaczy? Czy to w jakiś sposób ogranicza?
nie, nie postrzegam tego jako ograniczenia. Uważam, że mez-
zosopran jest świetny, bo się wolno starzeje (śmiech). Ale nie 
mogłam zaśpiewać arii Królowej nocy ani Madame Butter-
fly. tylko że ja akurat lubię te wszystkie pełnokrwiste postacie, 
które kreują mezzosoprany, a są to najczęściej czarownice i złe 
kobiety, osoby z ogromnym temperamentem. teraz przygo-
towuję się do głównej roli w Marii de Buenos Aires Astora 
Piazzolli, która jest napisana bardzo nisko. Jest to postać star-
szej kobiety, która bardzo wiele przeszła w swoim życiu. I tego 
typu bohaterki bardzo lubię grać, są fascynujące. zapraszamy 
[18 stycznia odbyła się premiera – przyp. red.]!

Byłam dziś na próbie generalnej. I – też zapraszam, 
jestem pod wrażeniem. 
A więc mezzosopran nie ogranicza, a tylko pokazuje, 
że obdarzona takim głosem kobieta może śpiewać najcie-
kawsze role. Przecież każda z nas marzy o carmen...

I to się spełniło.
Ale skoro pani chce, to wymienię te role, z których jestem 
dumna, a były to: siedem razy carmen, dwa razy główne 
role w Orfeuszu i Eurydyce, dwa razy w Gwałcie na Lukre-
cji, gdzie zresztą byłam pierwszą Polką, która to zaśpiewa-
ła. Potem wystąpiłam na Festiwalu Mezzo na Węgrzech... 
A następnie zrobiłam doktorat, który dotyczył wpływu 
teatru antycznego i współczesnego na realizację opery. 
nikt takiego tematu dotąd nie podjął, bo i nikt w Polsce 
przede mną nie zaśpiewał Gwałtu na Lukrecji. Ja to zrobi-
łam, a następnie wykorzystałam, pisząc pracę doktorską. 
teraz robię habilitację.

Wiem, że była Pani ostatnio z Halką w wersji wileń-
skiej w samym Wilnie.
tak, to prawda. Odtworzyliśmy Halkę na instrumenty 
historyczne, czyli z brzmieniem jak za czasów Moniusz-
ki. cieszę się, że udało się to zrobić. Dla mnie Halka wi-
leńska jest dziełem emocjonalnym, z pogranicza dramatu 
muzycznego. Halkę wileńską nakręciliśmy też dla polskiej 
telewizji. natomiast z wielką dumą zabrałam ją ostatnio 
do Wilna, gdzie urodziła się moja mama i gdzie moi dziad-
kowie w kościele obok Ostrej Bramy brali ślub. A na cmen-
tarzu na rossie mam też grób cioci. Dla mnie więc Wilno, 
gdzie także ostatnio zaśpiewałam, jest bardzo osobistym 
miejscem. 

REKLAMA
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Z Januszem Wawrowskim, wirtuozem skrzypiec,  
który od 2018 r. gra na pierwszym zakupionym 
w Polsce od czasu drugiej wojny światowej 
stradivariusie, rozmawia Marcin Mierzejewski

Ukończył Pan warszawski Uniwersytet Muzyczny i jest Pan obecnie 
jego wykładowcą, jednak nie jest Pan warszawiakiem z urodzenia. 
Jakie są Pana odczucia wobec Warszawy jako miejsca do życia i do 
uprawiania sztuki?
Mieszkam w Warszawie od 21 lat – to więcej niż połowa mojego życia. 
Przeniosłem się tu z Konina dla mojego profesora Mirosława Ławryno-
wicza, ale to było zupełnie inne miasto niż teraz i nie była to dla mnie 
bardzo radosna przeprowadzka. W końcu lat 90. Warszawa wydawa-
ła mi się szarym socjalistycznym miastem, które nie dawało zbyt wielu 
możliwości spędzania czasu poza domem. Stolica nie była wówczas tak 
atrakcyjna jak teraz. Wspaniale jest obserwować, jak bardzo się zmieniła, 
i dziś mogę powiedzieć, że jest to pod każdym względem zupełnie inne 
miasto. Inni są ludzie, Warszawa staje się coraz bardziej kosmopolitycz-
na, jest bardzo czysto – dziś to chyba jedna z najczystszych stolic w eu-
ropie. Mogę o tym śmiało mówić, bo słyszę takie komentarze również 
od znajomych z zagranicy. Jest coraz więcej miejsc i inicjatyw kultural-
nych. W ciągu ostatnich 20 lat powstało dużo muzeów i fantastycznych 
przestrzeni publicznych. Jedyna nutka goryczy, którą muszę dorzucić, to 
ta, że nie mamy wciąż sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia, jak te 
we Wrocławiu czy Katowicach. Wiadomo, że o nową salę stara się od lat 

Skrzypce
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Sinfonia Varsovia, ale, jak słyszę, Miasto po raz kolej-
ny przełożyło realizację tej inwestycji. to dla mnie na-
prawdę smutna wiadomość i nie mogę sobie wyobrazić, 
jakie mogą być tego powody, bo przecież mamy wie-
le miast w Polsce, które zbudowały sale na poziomie 
światowym. tymczasem – z całym szacunkiem dla 
takich instytucji i miejsc, jak Filharmonia narodowa 
czy Studio im. Lutosławskiego – 
w Warszawie takiej sali wciąż 
brak. to chyba jedyny minus, 
który mogę wymienić, bo wraz 
z rodziną bardzo dobrze czujemy 
się w Warszawie. to miasto da-
je nam szeroki wybór ofert kul-
turalnych, a dla mnie samego – 
szereg możliwości zawodowych. 
Mieszka tu wielu inspirujących, 
interesujących muzyków, z któ-
rymi mogę współpracować, ale 
jest też dużo okazji do spotkań 
z artystami, którzy przyjeżdżają 
z koncertami. 

Jakie były początki Pana eduka-
cji muzycznej?
Profesjonalną edukację muzyczną 
rozpocząłem w wieku sześciu lat. 
Wtedy zacząłem uczyć się gry na 
skrzypcach. natomiast muzyka 
była obecna w moim domu w za-
sadzie od początku. Moi rodzice 
są lekarzami, ale oboje ukończy-
li podstawową szkołę muzyczną 
i grywali na fortepianie. Forte-
pian, stary Blüthner, który mamy 
w domu rodzinnym w Koninie, jest pamiątką po dziad-
ku, również lekarzu. zakupił go już jako dorosły czło-
wiek i zaczął uczyć się na nim gry. Dziadek musiał być 
bardzo utalentowany, bo pomimo dojrzałego wieku na-
uczył się grać i Beethovena, i chopina, jeździł nawet po-
bierać nauki do profesorów do Poznania. ten fortepian 
zawsze był w jakiś sposób obecny w moim życiu, już jako 
małe dziecko mogłem podejść, żeby na nim pobrzdąkać. 
Przede wszystkim jednak dużo śpiewałem, w co trudno 
komukolwiek dzisiaj uwierzyć, bo po mutacji wydoby-
wam z siebie tak dziwne dźwięki, że moja żona śpiewacz-
ka mi powtarza: Janusz, ty już lepiej nie śpiewaj (śmiech). 
Ale kiedy byłem dzieckiem, śpiewałem bez przerwy. 
Kiedy byłem w przedszkolu, bardzo często wyznaczano 
mnie, bym śpiewał podczas różnych uroczystości. Moż-
na więc powiedzieć, że pasję do publicznych wystąpień 
wykazywałem już od najmłodszych lat (śmiech). 
Potem bardzo szybko przyszło zainteresowanie skrzyp-
cami. z opowieści mamy wiem, że jak miałem trzy lata, 
stanąłem na środku pokoju i oświadczyłem, że zostanę 

skrzypkiem. nie wiadomo, skąd wziął mi się ten po-
mysł. Podejrzewamy, że mógł to być wpływ telewizji, 
w której w tamtych czasach było jeszcze – niezwykła 
dziś sprawa – bardzo dużo muzyki klasycznej. Kon-
stanty Andrzej Kulka, Kaja Danczowska, inni wspa-
niali skrzypkowie, polscy i nie tylko. W radiu pre-
zentowano także dużo muzyki ludowej. Być może to 

właśnie folklor sprowokował mnie do zainteresowania 
się skrzypcami. Kiedy poszedłem do szkoły muzycz-
nej, rodzice zaproponowali, żebym grał na fortepianie. 
Odpowiedziałem, że nie ma mowy – w grę wchodziły 
tylko skrzypce. W szkole w Koninie trafiłem na fan-
tastycznego nauczyciela, Jana Szkalskiego, który aku-
rat zaczynał tam pracę. Był to fenomenalny, magiczny 
nauczyciel. to jest zresztą chyba motyw, który powta-
rza się u wielu artystów, którzy osiągnęli sukces, że ten 
pierwszy nauczyciel potrafił właśnie w magiczny sposób 
wciągnąć ich w świat sztuki. nie chodzi nawet o wska-
zówki techniczne, ale o to, jak potrafił oczarować mnie 
jako młodego muzyka. Dość szybko zaczęliśmy jeździć 
na konsultacje do Poznania, do prof. Jadwigi Kaliszew-
skiej. Już wtedy była to legenda polskiej wiolinistyki, 
szczególnie jeśli chodzi o nauczanie. Potem był kontakt 
z prof. Bartoszem Bryłą i tak związałem się z ośrod-
kiem poznańskim, częściowo nadal ucząc się w Koni-
nie. Ostatecznie przeniosłem się do Warszawy, do prof. 
Ławrynowicza, u którego kontynuowałem naukę.
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Na swojej ostatniej płycie prezentuje Pan międzyna-
rodowej publiczności muzykę polską. Czy może Pan 
powiedzieć coś więcej o tym projekcie? Chyba nie-
przypadkowo zbiegł się on ze stuleciem odzyskania 
przez Polskę niepodległości? 
tak, oczywiście, wydanie płyty Hidden Violin było bardzo 
powiązane z tą okazją. zacząć należy od tego, że głów-

Kultury i Dziedzictwa narodowego. Wydarzenie to od-
biło się szerokim echem również na świecie, ponieważ 
stradivarius Polonia zostanie włączony w poczet instru-
mentów autorstwa Antonia Stradivariego w przygotowy-
wanej w Londynie sześciotomowej encyklopedii wszyst-
kich stradivariusów, nie tylko skrzypiec, ale także altówek, 
wiolonczel, lutni czy gitar. Wydawcy zaprosili nas do sesji 
zdjęciowej, która ma wzbogacić opisy instrumentów. Bar-
dzo się z tego cieszę, będziemy mieli okazję opowiedzieć 
o tym, jak w Polsce uroczyście nadano imię instrumento-
wi, co, wbrew pozorom, nie zdarza się często. Instrumenty 
te mają często imiona, ale rzadko są one nadawane w takiej 
oficjalnej formule. 

A czy wiadomo, jak wyglądała wcześniejsza historia 
Polonii? 
na ten temat nie wiem zbyt wiele. nie miałem okazji po-
rozmawiać o tym z poprzednim właścicielem, mieszkają-
cym w rzymie włoskim architektem. Był on właścicielem 
skrzypiec Polonia przez ok. 40 lat. Wcześniej instrument 
był w posiadaniu innej bardzo zamożnej rodziny. Udało 
mi się tylko dowiedzieć, że przez tych kilkadziesiąt lat nie 
grano na Polonii. zapewne dlatego jest w tak świetnym 
stanie technicznym. Planujemy z właścielem, panem zie-
mianem, odwiedzić ponownie Włochy, żeby dowiedzieć 
się czegoś więcej. Dziś wiemy tylko, że skrzypce te stano-
wiły rodzaj inwestycji, przechowywano je w skarbcu ro-
dzinnym i tylko raz w roku, w dniu urodzin właściciela, 
koncertowano na nich. Instrumentów Stradivariego z po-
dobną historią jest zresztą więcej. Sam widziałem niedaw-
no w Londynie instrument jego autorstwa, który nigdy nie 
był grany i od 300 lat przekazywano go tylko z rąk do rąk 
jako dzieło sztuki!
Instrumenty o podobnej historii są prawie nieznane. Po-
lonia, na której gram od prawie dwóch lat, dopiero wy-
chodzi na światło dzienne. Oczywiście autentyczność te-
go instrumentu jest potwierdzona szeregiem certyfikatów 
najwybitniejszych znawców. natomiast dla mnie samego 
było szokujące, że są instrumenty autorstwa Stradivariego, 
których świat praktycznie nie zna, nie słyszał ich brzmie-
nia, nie oglądał. I przyznam, że to powoduje na moim ciele 
gęsią skórkę. 

Kwota potrzebna na zakup takiego instrumentu jest 
zapewne owiana dyskrecją?
Obecna cena rynkowa tych instrumentów to zwykle 
cztery, pięć milionów euro. Dość powiedzieć, że w latach 
dwutysięcznych instrumenty Stradivariego kosztowały od 
miliona do dwóch milionów euro, natomiast teraz dostać 
taki instrument za cztery miliony to wyjątkowa okazja. 
Miałem możliwość próbować instrumenty już teraz wy-
ceniane na 20 milionów. Altówki Stradivariego, których 
zrobił dużo mniej niż skrzypiec, były wystawiane za re-
kordowe sumy trzydziestu kilku milionów euro. te ceny 
pędzą dziś jak szalone do góry, co sprawia, że nikt z nas, 

nym bohaterem tego krążka są skrzypce autorstwa An-
tonia Stradivariego, które od zeszłego roku noszą dumne 
miano Polonia. Motywem do zakupu tych skrzypiec przez 
prywatnego inwestora, pana romana ziemiana, było wła-
śnie stulecie odzyskania niepodległości. Jest to zamożny 
człowiek, który w młodości kształcił się muzycznie, i pa-
miętam jego zaskoczenie, kiedy opowiedzieliśmy mu, że 
przez cały okres powojenny nie mieliśmy takiego instru-
mentu w Polsce, żaden inwestor prywatny – ani państwo – 
nie zakupił stradivariusa, podczas gdy w okresie przedwo-
jennym na instrumentach tej klasy grali polscy wirtuozi. 
te skrzypce, które znaleźliśmy we Włoszech, były przez 
kilkadziesiąt lat niegrane przez żadnego profesjonalnego 
skrzypka i prawdopodobnie jest to pierwsze nagranie pły-
towe na tym instrumencie.
Płyta ukazała się w 2018 r., w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości, i zaraz potem nadaliśmy tym skrzypcom 
imię Polonia. Uroczysty akt nadania imienia odbył się 
w zamku Królewskim w obecności byłego i obecnego 
właściciela skrzypiec oraz przedstawicieli Ministerstwa 

Kiedy poszedłem do szkoły 
muzycznej, rodzice 
zaproponowali, żebym grał na 
fortepianie. Odpowiedziałem, 
że nie ma mowy – w grę 
wchodziły tylko skrzypce
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muzyków, nie jest w stanie kupić samodzielnie takiego in-
strumentu. Jeszcze 20-30 lat temu najznakomitsi wirtuozi 
na świecie mogli sobie pozwolić, aby na kredyt albo duże 
oszczędności zakupić taki instrument, dziś jest to trudne 
do wyobrażenia. 
tak jak wspomniałem, pan ziemian, nasz inwestor, jako 
pierwszy okazał zainteresowanie sprawą kupna stradiva-
riusa dla skrzypka z Polski. Powiedziałbym, że jego po-
dejście było w naszym kraju nowatorskie. Mamy bowiem 
wielu zamożnych ludzi i wiele instytucji, choćby banków, 
i myślę, że moglibyśmy mieć w Polsce prawdziwą kolekcję 
stradivariusów, gdyby tylko udało się pozyskać kolejnych 
otwartych inwestorów. Wiem, że nie tylko ja, ale wiele 
innych, bardziej wpływowych osób próbowało namawiać 
prezesów banków, instytucje państwowe czy też prywat-
nych biznesmenów, aby taki instrument zakupić. I nikt 
nie był w stanie przyznać, że jest to dobry pomysł – nie 
wiem z jakich powodów. Jest to dla mnie o tyle niezro-
zumiałe, że w Szwajcarii, niemczech 
czy Anglii jest wielu zamożnych ludzi, 
którzy od lat inwestują w ten sposób 
swoje pieniądze. I naprawdę od dzie-
sięcioleci jest to jedna z najlepszych 
inwestycji. 
Decyzję pana ziemiana o zakupie stra-
divariusa należy docenić tym bardziej, 
że Polska była pod tym względem „bez-
ludną wyspą”, także na tle krajów na-
szego regionu. Było dla mnie szokiem, 
gdy dowiedziałem się, że rząd Słowa-
cji rokrocznie wydaje kilka milionów 
funtów z przeznaczeniem na zabytko-
we instrumenty dla swoich muzyków, 
a jeden czy dwa „państwowe” stradiva-
riusy są także na Węgrzech. 

Jakie są odczucia wykonawcy, który 
ma do dyspozycji instrument tej kla-
sy, owiany szczególną legendą?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że instrumenty Stra-
divariego, zwane stradivariusami, są różne i w bardzo róż-
nym stanie technicznym. trudno się temu zresztą dziwić, 
biorąc pod uwagę ich wiek – ok. 300 lat. niewiele z nich 
przetrwało w nienaruszonym stanie, bardzo często stradi-
variusami nazywano także instrumenty składane, w któ-
rych z oryginału zachowała się np. jedynie górna czy dolna 
płyta. Dlatego sądzę, że instrumentów w 100% oryginal-
nych jest nie tak dużo. Przypuszczam też, że nie każdy in-
strument wychodził Stradivariemu tak samo genialnie. 
W ciągu kilkunastu ostatnich lat miałem okazję grać na 
kilkunastu zachowanych w dobrym stanie stradivariusach 
i mogę powiedzieć, że rzeczywiście były wśród nich takie, 
które trudno porównać z czymkolwiek – może jedynie 
z dziełami Guarneriego. Są to bez wątpienia instrumenty 
wybitne, choć cechuje je także to, że nie są one wcale tak 

oczywiste i łatwe do grania. Są dosyć specyficzne w kon-
takcie i każdy skrzypek musi się ich nauczyć, przyzwyczaić 
się do nich. natomiast rzeczywiście rodzaj dźwięku, jaki 
z nich wypływa, jest niesamowity i daje ogromną satys-
fakcję. I nie chodzi mi nawet o moc instrumentu, choć 
oczywiście ona także jest i te skrzypce sprawdzają się zna-
komicie w dużych salach, ale o barwę i donośność dźwię-
ku. Jest w nich coś takiego, że aż chce się ich słuchać, że 
uwaga każdego słuchacza zostanie przez dźwięk tego in-
strumentu przykuta. na każdym nagraniu, czy to na tle 
orkiestry, czy fortepianu, słychać je dobrze w największym 
hałasie. Słyszałem zresztą taką teorię, że kluczem do suk-
cesu Stradivariego w budowie skrzypiec było to, że wzo-
rował ich brzmienie na niskim kobiecym głosie. Może coś 
w tym jest? 

Współpracuje Pan z wytwórnią płytową Warner 
Music. Co obejmuje kontrakt i jakie będzie kolejne 

wydawnictwo?
Kontrakt obejmuje wieloletnią 
współpracę, w ramach której wy-
daliśmy już wspólnie cztery płyty 
i jedną reedycję wcześniejszej pły-
ty z Kaprysami Paganiniego. O ko-
lejnym projekcie mogę już śmia-
ło mówić, bo akurat przed paroma 
dniami wróciłem z Londynu, gdzie 
wspólnie z royal Philharmonic Or-
chestra nagraliśmy materiał – będą 
to koncerty skrzypcowe Piotra czaj-
kowskiego i Ludomira różyckiego. 
Koncertu czajkowskiego nie trzeba 
przedstawiać, bo jest to jeden z naj-
większych hitów muzyki skrzypco-
wej, natomiast inaczej sprawa wyglą-
da z tym drugim utworem. różycki 
to ciekawa postać, związana zresztą 
z Warszawą. to tu, w 1944 r., bliżej 
końca życia, zaczął pisać swój Kon-

cert skrzypcowy i taka też jest oficjalna data powstania 
tego utworu. niestety, ze względu na wybuch Powstania 
musiał uciekać, nie ukończywszy partii orkiestry. Jego 
dom na Żoliborzu uległ zniszczeniu wraz z nutami i rę-
kopisami jego dzieł. Po wojnie różycki zamieszkał w Ka-
towicach, gdzie pozostał do śmierci, zajmując się m.in. 
rekonstrukcją części zniszczonych partytur. ta praca 
nie objęła jednak Koncertu skrzypcowego, o którym mo-
że zapomniał, a może po prostu nie miał kolegi skrzypka, 
który by mu przypominał: „Ludomir, skończ, skończ to, 
bo warto”. Można więc powiedzieć, że to dzieło stało się 
ofiarą drugiej wojny światowej, utraconym dziedzictwem 
polskiej kultury.
na szczęście jednak nie bezpowrotnie, bo dzięki zbiego-
wi okoliczności i łutowi szczęścia, ale także pewnej mo-
jej wnikliwości, udało mi się jako pierwszemu odkryć, że 
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zachował się dosyć duży zbiór materiałów do tego kon-
certu. Ocalał wyciąg fortepianowy, cała partia I skrzypiec 
oraz ponad 80 taktów partytury. Pozwoliło nam to uzy-
skać dotację od Instytutu Muzyki i tańca i pan ryszard 
Bryła, który był odpowiedzialny za orkiestrację, zrekon-
struował w oparciu o odnalezione materiały resztę partii 
orkiestry, a ja zająłęm się edycją partii skrzypiec. ta partia 
wymagała pewnych poprawek, bo sam różycki był wy-
bitnym pianistą, ale widać było, że żaden skrzypek tego 
nie przeglądał.

różycki odnosił przed wojną wielkie sukcesy jako kompo-
zytor, nie tylko w Polsce. Jego opery były wykonywane wie-
lokrotnie, także w niemczech. to dla mnie symboliczne, 
że płyta ta ukaże się akurat w roku, kiedy cały świat będzie 
obchodził okrągłą rocznicę końca drugiej wojny światowej. 
Będzie to piękny moment na pokazanie, że udało nam się 
wyrwać z zapomnienia to zniszczone dzieło. Szczególnie że 
dziś tak wiele się mówi o odzyskiwaniu zaginionych dzieł 
sztuki – pamiętajmy, że również dzieła muzyczne są wśród 
dzieł utraconych z powodu wojny.

A co z wykonaniem tego koncertu dla publiczności?
Koncert był już wykonany podczas festiwalu Chopin i je-
go Europa w 2018 r., na zaproszenie dyrektora Stanisła-
wa Leszczyńskiego. Po raz pierwszy wówczas spotkałem 
się z panem Grzegorzem nowakiem, pod którego dy-
rekcją dokonaliśmy potem rejestracji koncertu na płycie 
razem z rPO. Pana Grzegorza nowaka podziwiałem 
jeszcze jako młody chłopak, za nagrania płyt z XIX- i XX- 
-wieczną muzyką polską. Było mi więc niezmiernie miło 
spotkać człowieka, który czuje do tego powołanie, podob-
nie jak ja. na festiwalu Koncert Ludomira różyckiego za-
graliśmy wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia i wykonanie 
to spotkało się z wielkim entuzjazmem publiczności. to 
był najlepszy impuls, żeby doprowadzić także do nagrania 
tego dzieła. 

Szczególny rozgłos zyskała Pańska płyta z muzyką 
Beria, Pendereckiego i Ysaÿe’a, z premierowymi wyko-
naniami płytowymi utworów Tomasza Opałki i Dariu-
sza Przybylskiego, nagrodzona w 2017 r. Fryderykiem 
i nominowana do International Classical Music Awards 
2018. Czy był to jakiś przełom w Pana karierze i czy 
ten akurat repertuar jest Panu szczególnie bliski?
Był to dla mnie pewien przełom mentalny, ale także prze-
łom pod względem wizerunku. Wcześniej byłem mocno 
kojarzony z Kaprysami Paganiniego, które wypełniły moją 
debiutancką płytę. I po kolejnej płycie, nagranej z pianistą, 
bardziej klasycznej niż ta, o którą Pan pyta, postanowi-
łem zrobić coś zupełnie zwariowanego i nagrać wyłącznie 
utwory na skrzypce solo. Granie bez fortepianu i bez or-
kiestry jest dla każdego skrzypka dużym wyzwaniem, nie-
wielu wykonuje takie recitale. A już wykonywanie muzyki 
XX- i XXI-wiecznej tylko na skrzypce określiłbym jako 
ekstremalnie trudne. Sam tytułowy utwór Sequenza VIII 
Luciana Beria jest uznawany za jeden z najtrudniejszych 
utworów na skrzypce wszech czasów. Gdy mówię komuś 
na świecie, że to nagrałem, w reakcji słyszę zwykle: „Wow”, 
bo jest to dokonanie porównywane z nagraniem 24 Ka-
prysów Paganiniego. Było to więc dla mnie duże wyzwanie 
repertuarowe i stylistyczne – pójście bardziej w kierunku 
awangardowym i trochę zaskakującym dla publiczności. 
W nagranie tej płyty włożyłem z pewnością dużo ciężkiej 
pracy, ale satysfakcja z bycia samodzielnym jej twórcą jest 
niesamowita. Satysfakcja wyjątkowa, szczególnie dla mnie 
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jako skrzypka, który rzadko sta-
je na scenie zupełnie sam.
Jeśli chodzi o reperuar tej płyty, 
to bez wątpienia są to wszyst-
ko utwory bardzo wartościo-
we, ale i bardzo różne. Muzykę 
eugène’a ysaÿe’a, który znał jesz-
cze osobiście Wieniawskiego, 
można zaliczyć do późnego ro-
mantyzmu zahaczającego o im-
presjonizm, podczas gdy utwo-
ry Luciana Beria czy Krzysztofa 
Pendereckiego to muzyka prawie 
nam współczesna. natomiast 
punktem stycznym dla tych 
różnych stylistyk jest dla mnie 
poszukiwanie w skrzypcach 
czegoś wyjątkowego, w każdym 
z tych utworów kompozytorzy 
starają się traktować skrzypce 
solo jako instrument totalny, 
który można zrównać z forte-
pianem, z organami. Dwa pre-
mierowe utwory, o których Pan 
wspomniał – tomasza Opałki 
i Dariusza Przybylskiego – są 
autorstwa wybitnych twórców, 
a przy okazji moich serdecznych 
kolegów. Obaj ci kompozytorzy 
mają już ogromne sukcesy mię-
dzynarodowe na swoim koncie 
i był to dla mnie niewątpliwy 
zaszczyt, że zgodzili się napisać 
coś specjalnie na moją płytę. nie 
było to łatwym zadaniem, bo na-
pisanie dobrego utworu na skrzypce solo jest wyzwaniem. 
Myślę, że dobrze temu zadaniu sprostali, bo wiem, że te 
nowe utwory także zdobyły sobie uznanie słuchaczy. 

Angażuje się Pan również w muzyczne życie festi-
walowe. Jaka jest idea konińskiego festiwalu Mu-
zyczne przestrzenie, którego jest Pan dyrektorem 
artystycznym?
ten festiwal, który obejmuje Konin i okolice, wypełnia głów-
nie muzyka kameralna – największym składem, jaki zdarzy-
ło nam się gościć, była orkiestra kameralna. naszym zało-
żeniem jest prezentowanie na tle dzieł światowych muzyki 
polskiej. chcieliśmy też przynieść muzykę w miejsca, gdzie 
mapa kulturalna nie jest specjalnie bogata. Dość powiedzieć, 
że moje rodzinne miasto Konin nie może się od lat docze-
kać porządnej sali koncertowej, choćby w szkole muzycznej. 
Dlatego koncerty festiwalowe urządzamy najczęściej w ko-
ściołach, czasem w domach kultury, gdzie jednak akustyka 
pozostawia wiele do życzenia. W kościołach, gdzie akustyka 
jest lepsza, jesienią jest czasami zimno, ale na szczęście na-

sza publiczność jest wyrozumiała 
i mam poczucie, że docenia naszą 
ofertę. I jest to dla mnie budują-
ce, że w mieście takim jak Konin, 
gdzie kulturalnie dzieje się niezbyt 
wiele, gdzie nie ma filharmonii 
ani teatru, jest jednak wielu ludzi, 
którzy tej kultury poszukują i są 
jej spragnieni. Obecnie, nie robiąc 
prawie żadnej reklamy, mamy na 
festiwalu tłumy na koncertach. 
trzeba dodać, że uzyskujemy co-
rocznie wsparcie ze strony miasta, 
które samo z siebie chce, żebyśmy 
ten festiwal organizowali.

Czy Pan jest twórcą tego 
festiwalu i od kiedy się on 
odbywa?
tak, jestem jego twórcą wspól-
nie z żoną. W przyszłym roku 
będziemy mieli 10. edycję. 

Czy przy całej Pana aktyw-
ności muzycznej ma Pan czas 
na jakieś pozamuzyczne 
zainteresowania?
Oczy wiście. Bardzo lubię 
książki, szczególnie interesuje 
mnie wszelkiego rodzaju fan-
tastyka – od tolkiena, przez 
Lema po Arthura c. clar-
ka. Moją inną pasją, na którą 
ostatnio mam, niestety, tro-
chę mniej czasu, ale staram się 

przynajmniej od czasu do czasu ją realizować, są gry 
planszowe. z chęcią grywamy w nie rodzinnie. Myślę, 
że pozytywnym aspektem tego rodzaju rozrywki jest 
fakt, że w obliczu dzisiejszej dominacji telewizji, Inter-
netu, smartfonów, które zapewniają nam różne atrakcje 
przeżywane w samotności, gry planszowe w pewnym 
sensie zmuszają, by wspólnie usiąść, dogadać szczegóły 
zasad, potem zagrać, starając się przy tym nie pokłócić 
– co swoją drogą w rodzinie może być trudne (śmiech). 
Planszówki są również fantastycznym narzędziem do 
poznawania nowych osób. Ja na przykład używałem 
gier planszowych, biorąc udział w festiwalach muzycz-
nych, i mogę powiedzieć, że to świetny sposób na in-
tegrację ludzi, którzy się dobrze nie znają. Polecam tę 
zabawę, bo wydaje mi się, że jest to nieszkodliwa i przy-
jazna ludziom pasja. A dziś wydawane są gry planszowe 
niezwykle atrakcyjne wizualnie i gadżetowo, porówny-
walne pod tym względem z grami komputerowymi, ale 
przy których musimy usiąść razem i spędzić czas wspól-
nie, a nie samotnie przed monitorem. 

JEST W NICH COŚ TAKIEGO, 
ŻE AŻ CHCE SIę ICH 

SŁUCHAć, ŻE UWAGA 
KAŻDEGO SŁUCHACZA 

ZOSTANIE PRZEZ DźWIęK 
TEGO INSTRUMENTU 

PRZyKUTA
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Książki ich pasją
Mirosława Łomnicka

Wspólnym mianownikiem wszystkich bibliotek są oczywiście książki, ale już 
zawartość bibliotek, koncepcja i motywacja są u każdego bibliofila inne. Jeden jest 
nieskomplikowanym zbieraczem, inny wyrafinowanym kolekcjonerem, jeszcze inny 
pasjonatem określonej tematyki, inny zbiera książki jako lokatę kapitału, a najoczywistszą 
motywacją do tworzenia bibliotek jest po prostu zamiłowanie do czytania 

Biblioteki prywatne
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Prof. Krzysztof Pomian, laureat nagrody Fundacji 
na rzecz nauki Polskiej, zwanej polskim noblem, 
za pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa 
oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury eu-

ropejskiej, zastanawia się w swojej książce Zbieracze i osobli-
wości, czy „zbieracz […] to […] niegroźny szaleniec, spędzający 
życie na porządkowaniu znaczków pocztowych, przyszpi-
laniu motyli czy rozkoszowaniu się rycinami erotycznymi... 
czy może wręcz przeciwnie – niebezpieczny spekulant, 
który pod pozorem umiłowania sztuki skupuje za bezcen 
arcydzieła, aby je wyprzedawać następnie z fantastycznym 
zyskiem. Albo inaczej jeszcze – pan z towarzystwa, dziedzic 
zamku z meblami z epoki i kolekcją obrazów, z których naj-
piękniejsze pozwala podziwiać na zdjęciach w magazynach 
ilustrowanych”. Prof. Pomian idzie dalej i kolekcjonerem na-
zywa tylko tego, który dba o wymierną wartość ekonomicz-
ną swojej kolekcji, zaś pozostali, którzy mają ten aspekt w po-
gardzie, są według profesora tylko hobbystami. Właściciela 
pokaźnej biblioteki język polski definiuje na wiele sposobów: 
od lekko pogardliwego zbieracza poczynając, poprzez biblio-
grafa, bibliologa, bibliomana, na miłośniku, znawcy czy ko-
lekcjonerze książek kończąc. Bez względu jednak na intencje 
i motywy niektórym miłośnikom książek udało się stworzyć 
ciekawe biblioteki. 

Jako pierwszą w naszym nowym cyklu prezentujemy 
bibliotekę Marka Potockiego. Potocki jest, trzymając się 
definicji prof. Pomiana, klasycznym kolekcjonerem. W ni-
niejszym tekście pomijamy oczywiście kwestię jej wartości 
finansowej. Właściciel opisywanej kolekcji nie tylko inte-
resuje się treścią swoich książek i ma o nich nierzadko wie-
dzę większą od naukowców, lecz także kieruje się wielce 
nietuzinkowymi kryteriami zakupu poszczególnych po-
zycji swego księgozbioru. 

Marek Potocki pochodzi z rodziny, w której tradycja 
posiadania pięknych bibliotek jest wielopokoleniowa. 

Kiedy majątek jego dziada Jozefa Alfreda Potockiego zo-
stał zmieciony przez wichry rewolucji 1917 r., wnuk prze-
wiózł jego resztki do rezydencji w Warszawie, a wśród 
ocalałych pamiątek była również wspaniała biblioteka. 
niestety, niemieckie miotacze ognia spaliły ją całkowi-
cie w czasie Powstania Warszawskiego. z pożogi ocalały 
dwie czy trzy książki, które wcześniej zostały ukradzione. 
Po latach odkupione zresztą przez Marka Potockiego. 

– zaczynałem od zera – Potocki rozpoczyna opowieść 
o swojej kolekcji. – Od początku kochałem książki cen-
ne: rzadkie, oryginalne, eleganckie. zacząłem je kupować 
już w młodości, kiedy mieszkałem i pracowałem na za-
chodzie, okazjonalnie, za pierwsze zarobione pieniądze. 
Mieszkałem w Paryżu, więc dostęp do takich książek mia-
łem nietrudny. Lokal, w którym jesteśmy teraz – w War-
szawie – kupiłem w latach 90. i wówczas, kiedy pytano 
mnie, czy robimy w mieszkaniu salę jadalną, czy bibliote-
kę, zdecydowałem, że chcę bibliotekę! zamówiłem półki 
z bielonego dębu u wybitnego majstra. Początkowo sta-
ły puste. Obecne zbiory to efekt mojego zbieractwa przez 
ostatnich dwadzieścia kilka lat. zacząłem chodzić na au-
kcje. Kupowałem to, co mi się podobało! robiłem błędy 
i na nich się uczyłem. Dziś, po wielu latach zabaw bibliofil-
skich, mam ok. 1400 książek, w tym ok. 700-800 tytułów, 
bo wiele dzieł liczy po kilka tomów. Pięknych, starych, 
czasami związanych z rodziną. teraz kupuję już bardzo 
wybiórczo. Jeżeli kupuję nowe, to muszę pozbywać się sta-
rych pozycji, bo brakuje mi miejsca. Długo i z namysłem 
wybieram. Wytworzyłem własne warunki kolekcji: rzad-
kość, nieprzyzwoitość, piękno. Kupuję to, co sam uważam 
za wartościowe, a kryteria mojej kolekcji podlegają zmia-
nom. Mój najświeższy nabytek to wspomnienia mego oj-
ca – wydanie bibliofilskie w 50 egzemplarzach, tzw. wy-
danie paradne. Mam numer 1., numer 2. (sprzedany za 
3 tys. zł). Wydane przez editions Spotkania w 2018 r. (dla 
zainteresowanych dostępne na aukcji nautilusa).

najstarsza książka w kolekcji Marka Potockiego po-
chodzi z 1473 r. to dzieła Alberta Magnusa, pozycja 
wydrukowana w Ulm, przez ucznia Gutenberga. – Al-
berto Magnus był uczonym niemieckim z XIII w., teo-
logiem, jednym z ojców biologii. Prace Magnusa za jego 
życia i zaraz po śmierci przepisywali ręcznie zakonnicy, 
pierwszą jego książkę wydano drukiem w 1473 r. i ja ją 
mam – mówi Potocki.

Pierwsza opowieść. Pokrętna
– Przeczytałem w jakimś artykule o ciekawej historii pol-
skiego Żyda, który był zagorzałym komunistą. Jego losy 
były tak pokrętne, że aż niewiarygodne. Po bolszewickiej 
rewolucji, której był wielkim orędownikiem, został w ro-
sji, ale bał się o swoje życie. Oddelegowany do Polski, został 
skaptowany przez polski wywiad i donosił na rosjan. Druga 
wojna światowa znów przewartościowała jego wybory i aby 
chronić swoje życie, sam zgłosił się do niemców i zaoferował 
swoje usługi. Dzięki współpracy z Gestapo przetrwał wojnę. 

Najstarsza książka w kolekcji Marka Potockiego pochodzi z 1473 r. To dzieła Alberta 
Magnusa, pozycja wydrukowana w Ulm, przez ucznia Gutenberga
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z kolei zaraz po wojnie znów zmienił front i zaproponował 
wkraczającym do Polski rosjanom współpracę. Umierał 
kilka razy: we Wrocławiu w 1947 r., w Katowicach w latach 
60., a po 20 latach okazało się, że jest pochowany w Izraelu. 
Jego historia tak mnie zafascynowała, że kiedy tylko natkną-
łem się na jego pamiętniki, musiałem je natychmiast kupić. 
Książka pochodzi z 1936 r., to jest drugie wydanie, obszer-
niejsze. Pierwsze wydanie rozeszło się w mgnieniu oka. Jej 
bohater nazywa się Józef Mützenmacher, urodził jako Jo-
sek Mycenmacher, a znany był również pod pseudonimem 
Mietek redyko (akronim od rewolucja, Dyktatura, KO-
munizm). Miał zresztą bardzo wiele innych pseudonimów. 
to jeden z najbardziej tajemniczych agentów.

Druga historia. 
Ciekawa
– W katalogu dużego 
polskiego domu au-
kcyjnego znalazłem 
opis książki, o której 
nigdy wcześniej nie 
słyszałem. O autorze 
również nic nie wie-
działem. Już ten fakt 
wzbudził moją ogrom-
ną ciekawość. to dwa 
tomy słownika autor-
stwa Franciszka Me-
ninskiego w ydane 
w Wiedniu w 1680 r. 
znajdują się w nim 
tłumaczenia z łaciny, 
niemieckiego, francu-
skiego, włoskiego, pol-
skiego – na turecki, 
perski i arabski. Postać 
autora okazała się fa-
scynująca. Franciszek 
przyjechał do Polski w wieku 12 lat i dostąpił zaszczytu 
zajmowania się końmi króla Jana Sobieskiego. tak zaczę-
ła się jego dworska kariera specjalisty do spraw Orientu. 
François Mesgnien Meninski przybrał imię: Franciszek 
Meninski i został obdarowany przez króla szlachectwem. 
Wydał za życia swój słownik i zyskał sławę uznanego ję-
zykoznawcy i leksykografa, znawcę języków Bliskiego 
Wschodu i ich gramatyk. to była dla mnie niezwykle pa-
sjonująca historia i wszystkie moje wysiłki skierowałam 
na odnalezienie innych tomów. to godziny, setki godzin 
szperania w katalogach, wysyłania maili. na kolejny tom 
jego słownika trafiłem po latach dopiero w rzymie, a po 
kolejnych kwerendach – w Wiedniu – odnalazłem tom 
piąty. teraz marzę o tomie trzecim i poszukuję go jak pies 
gończy! Po całym świecie. Jeżeli skompletuję wszystkie 
pięć tomów, będę niezwykle szczęśliwy, bo jest to dzieło 
absolutnie unikatowe!

Marek Potocki podczas zakupu pozycji do swego księgozbioru kieruje się nietuzinkowymi kryteriami

Trzecia historia. Snobistyczna
– 12 lat temu, spacerując po Krakowie, natknąłem się na wi-
trynie pewnego antykwariatu na przepięknie wydane De l'e-
sprit des lois Monteskiusza, a pochodzące z biblioteki mojego 
prapradziada księcia romana Sanguszki, o czym świadczyły 
stemple rodowe. to jest ojciec matki mojego dziada – Jó-
zefa. zadziałał swego rodzaju familijny snobizm. Kupiłem. 
niestety, ów marszand miał tylko cztery z pięciu tomów 
i musiałem bardzo długo szukać, by uzupełnić ten brak. Aż 
w końcu znalazłem i na aukcji w Londynie kupiłem bardzo 
zniszczony zestaw wszystkich tomów, po to tylko, aby mieć 
ten piąty tom. zainwestowałem też w oprawę, którą zmieni-
łem na czerwoną, choć oryginalnie miała inny kolor.

Czwarta historia. Hucpiarska
czerwona gruba księga z 1902 r. opisująca historię życia 
Henryka VIII, wydania bibliofilskiego, skusiła Marka Po-
tockiego nie tylko swoją urodą. tutaj głównie zadziałało 
pragnienie posiadania pamiątek rodzinnych. Siła ich gro-
madzenia w przypadku tej książki dokonała cudów. eg-
zemplarz dzieła był przygotowywany dla jego antenata. 
nosi exlibris z herbem biblioteki łańcuckiej. Marek Po-
tocki był tak zdeterminowany, aby książka trafiła do niego, 
że w czasie przerwy stanął przed tłumkiem aukcjonariuszy 
noszących zamiar licytować i wygłosił gorący i bezczelny 
apel o odstąpienie z udziału w aukcji. Argument o ojcowiź-
nie okazał się skuteczny. Książkę licytował samodzielnie.

Piąta historia. Nieprzyzwoita
Swego czasu moja prababka, Francuzka, Paulina de tal-
leyrand, stwierdziła, że dla jej wnuka Stasia radziwiłła 
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potrzebny jest podkład z kultury 
francuskiej i nakazała zakupić dla 
niego Bajki La Fontaine’a, a słu-
żący zamiast Fables kupił Contes. 
Dziś znamy La Fontaine’a głów-
nie z twórczości dla dzieci, ale 
wówczas było zupełnie inaczej. 
Contes – pikantne i pieprzne opo-
wiastki dla dorosłych – cieszyły 
się wielką popularnością. Opo-
wieści trafiły do domu i biblioteki 
w Berlinie, ale dla małego chłopca 
kompletnie się nie nadawały. Le-
gendę o pomyłce mojej prababki 
opowiedziała mi ciotka w Paryżu 
i nawet pokazała egzemplarz tej 
książki, ale – niestety – jej biblio-
teka rozpierzchła się później po 
świecie. zaintrygowany rodzinną 
historią, poczułem zew i posta-
nowiłem zdobyć ów zakazany eg-
zemplarz La Fontaine’a. Ponieważ na egzemplarzu była 
radziwiłłowska stampila, udało mi się trafić na książkę 
na jednej z aukcji.

Szósta historia. Intrygująca
– Podróże na Syberię napisane przez młodego francuskiego 
księdza w 1763 r., pięknie zilustrowane, kupiłem od zna-
jomego. celem podróży autora była obserwacja zaćmienia 
księżyca, które miało nastąpić na Syberii. to, co widział 
w swojej podroży po rosji, opisał długo i ciekawie, a było 
to o wiele bardziej frapujące i barwne niż samo zaćmienie. 
Pijaństwo, brud, obscena – opis rosji w czasach Katarzy-
ny Wielkiej. caryca, wściekła na autora, uznała, że należy 
przeciwstawić się tej zniewadze, sama napisała odpowiedź 
na to dzieło i nazwała je Antidotum. Historia powstania 
Antidotum wręcz mnie zahipnotyzowała. Postanowiłem 
je mieć. Jako pierwszy wpadł w moje ręce tom drugi i by-
ło to w Krakowie, a pierwszy znalazłem na aukcji sześć lat 
później we Włoszech. ta książka, autorstwa samej carycy, 
została wydana tylko w 50 egzemplarzach.

Siódma historia. Rodzinna
Autor jednej z najsłynniejszych powieści, Rękopis znaleziony 
w Saragossie, Jan Potocki to prapraprapradziad Marka Potockie-
go, dlatego kolekcjonowanie pierwszych wydań jego dzieł jest jed-
nym z celów właściciela kolekcji. Jan Potocki pozostawił ich po 
sobie łącznie 30, pisał wyłącznie po francusku W kolekcji Mar-
ka Potockiego można znaleźć prawie wszystkie, ale brakuje tego 
najważniejszego, czyli Rękopisu znalezionego w Saragossie. Dziś 
oryginalna książka warta jest tyle, co piękne mieszkanie w War-
szawie. Obydwa wydania dzieła, z 1804 r. i 1810 r., czekają jesz-
cze na Marka Potockiego gdzieś w antykwariatach świata, zaś on 
sam jest właścicielem części Rękopisu znalezionego w Saragossie 
pisanego ręcznie przez sekretarza Jana Potockiego – trzech ma-

łych zeszytów, wspaniale zachowanych. 
W sumie zapisanych było 40, odpowia-
dały 66 dniom podróży. W ramach 
rodzinnego spełnienia Marek Potocki 
sam wydał wszystkie tytuły Jana Po-
tockiego, w bibliofilskim nakładzie po 
15 egzemplarzy każdego tytułu. Ostat-
nim zakupem pierwszych wydań Jana 
Potockiego, dokonanym w 2018 r., była 
Histoire ancienne des provinces de l'empi-
re de Russie, wydana w 1805 r. przez sa-
mego autora w 100 egzemplarzach. to 
historia ludów pierwotnych w rosji.

Wszystkie książki Marka Po-
tockiego są w znakomitym stanie. 

niejednokrotnie ich renowacja była bardziej kosztowna 
od zakupu, ale zasadą właściciela kolekcji jest troska o ich 
stan techniczny. Jedną z książek oprawił według własne-
go pomysłu – w stary pergamin ze średniowiecznym za-
pisem nutowym. Kronika martynianska Marcina Polaka 
to swoista encyklopedia średniowieczna, wydana po łaci-
nie – dziś w pięknej kolekcjonerskiej oprawie.

Marek Potocki poświęca swojej kolekcji dużo czasu nie-
mal każdego dnia. raz jest to szukanie nowych pozycji, 
czyli żmudna kwerenda w internetowych lub papierowych 
katalogach, innym razem troska o dokumentację, a jeszcze 
innym radość z jej posiadania. I to są dla niego najpiękniej-
sze chwile. Siada wtedy w fotelu z dziełem, które wyjmuje 
z przypadkowego miejsca na półce. Przegląda, nasyca się. 
Po prostu cieszy. to chwile znane każdemu kolekcjonero-
wi. – chwalę się żonie i synowi, który odziedziczył moje 
zamiłowanie do pamiątek rodzinnych. On nawet kupił mi 
książkę na jednej z ostatnich aukcji. to Monumenta sarma-
torum, zebrane napisy z nagrobków i cmentarzy, dotyczące 
możnych rodów polskich. 

Oprócz kolekcji ksiąg wiekowych, dziwnych i oryginal-
nych Marek Potocki ma sto książek o książkach. to jego bi-
blia kolekcjonerska. Wydania polskie, niemieckie, francu-
skie, m.in. monumentalna Bibliografia polska – 30 tomów. 
Bez ich studiowania nie kupuje nic. One stanowią źródło 
wiedzy o książkach. najstarsza pochodzi z XVIII w. – 
osiem tomów. Dzieła te zawierają cenne informacje, nawet 
o cenach ksiąg z XVIII w., o kradzieżach itp. nad ich stu-
diowaniem Marek Potocki spędza godziny, potem dzwo-
ni do Londynu, Paryża, zbiera katalogi z Wiednia. Docie-
kanie, szukanie to duże wyzwanie intelektualne. I to jest 
chyba clou jego zbieractwa, które niewątpliwie jest lokatą 
kapitału, ale widać, że właściciel kolekcji doskonale się bawi 
i przeżywa intelektualną przygodę życia.

Wszystkie książki Marka Potockiego są 
w znakomitym stanie. Niejednokrotnie ich 
renowacja była bardziej kosztowna od zakupu, 
ale zasadą właściciela kolekcji jest troska o ich 
stan techniczny; na zdjęciu Bajki La Fontaine'a
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Jerzy narbut – występujący w niektórych źródłach jako 
Georg von narbut – był bajecznie bogatym zruszczonym 
ziemianinem z historycznej Litwy – Białorusi. W 1897 r. 

kupił dobra ziemskie obejmujące najbardziej znany obszar 
Górnego Mokotowa, ograniczony dzisiejszymi ulicami ra-
kowiecką (od północy), Boboli (od zachodu), Puławską (od 
wschodu) i mniej więcej linią będącą przedłużeniem Melsz-
tyńskiej (od południa). Widząc perspektywy rozwoju miasta, 
zaczął swoje ziemie parcelować – nie dożył włączenia Moko-
towa w granice Warszawy, aczkolwiek do śmierci w 1907 r. 
sprzedał 116 z 345 ostatecznie wytyczonych działek. Przeci-
nająca posiadłość droga nazwana została narbutowską, do-
piero w niepodległej Polsce jej patrona narbuta zastąpi na 
planach miasta zgładzony przez Moskali powstaniec 1863 r. 
Ludwik narbutt (przez dwa „t”). Formalnie żonaty z Ade-
lą (nie pozostawili potomstwa, majątek dziedziczyły jej sio-
stry), związał się niespodziewanie z Pauliną rychterman, 
córką rabina z częstochowy, i – jak pisał Jerzy S. Majewski 

w „Gazecie Stołecznej” w 2010 r. – zamieszkał z nią w par-
terowym domu z mansardą, który stał w miejscu oficyn 
obecnych kamienic przy ul. Puławskiej 24a i 24b, wysta-
wionych przez spółkę Granat (punktem orientacyjnym jest 
restauracja Dziki Wok, dawnej Dziki ryż, jeszcze dawniej 
rybna). W prowadzonym tam przez Paulinę salonie wielki 
pianista Artur rubinstein miał ponoć poznać m.in. słyn-
nego Franciszka Fiszera, filozofującego żarłoka i jednego 
z najsłynniejszych oryginałów Warszawy.

Wielolescy
Osiemnastoletnia zofia nałkowska zapisała w dzienniku 
moment poznania „narbutów” – „24 V 1902. na kon-
cercie Melcera poznałyśmy znajomych Dawidowej pań-
stwa narbut, którzy mają cztery miliony rubli i są wła-
ścicielami Mokotowa […] Pani narbut – to typ dosyć 
oryginalny. Była ubogą nauczycielką, poznała milionera, 
miała szczęście obudzić w nim straszną miłość i wyszła za 

Trzykroć powieściowi
Wielolescy, Sarmentowie i Dernowiczowie – tak w kolejnych powieściach Zofii Nałkowskiej, Wandy 
Melcer i Lesława M. Bartelskiego nazywała się para, której pierwowzorami byli mokotowski krezus 
Jerzy Narbut i jego konkubina. Dworek Narbuta, rozebrany pod budowę kamienic przy Puławskiej, 
w literackich wizjach stawał się pałacem

W miejscu dworu  
Jerzego Narbuta stoją 
dziś oficyny 
modernistycznych 
kamienic przy  
ul. Puławskiej 42a i 24b

Paweł Dunin-Wąsowicz
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niego”. Władająca licznymi językami obcymi elokwent-
na Paulina oczarowała zofię, która przyjęła jej zapro-
szenie, mimo oporów ojca, który jako polski patriota 
był przeciwny kontaktom towarzyskim córki z osoba-
mi wysługującymi się Moskalom. Miesiąc później nał-
kowska z przerażeniem odnotowywała, że dowiedziała 
się, iż narbutowa jest Żydówką i była „kobietą publicz-
ną”. to wszystko opublikowane zostanie dopiero wiele 
lat po śmierci autorki dzienników. 

tymczasem młodziutka pisarka przetwarzała posta-
cie znajomych z Mokotowa, wprowadzając ich na kar-
ty swej pierwszej powieści Kobiety (1906) jako Wielole-
skich. Wieloleska określana jest jako znająca 11 języków 
ekskokota, a Wieloleski rzekomo ma żonę i pięcioro 
dzieci na wsi. z oczywistych przyczyn słowo Mokotów 
nie mogło się pojawić – byłoby to skandalem: „Powóz 
zatrzymał się przed ozdobną bramą ładnego pałacyku 
na przedmieściu, przesłoniętego siecią brunatnych pni 
i gałęzi drzewnych i ujętego w ramę kilku kolumn ciem-
nozielonych świerków […] Mąż cały dzień siedzi w oran-
żerii i inspektach [...]”. z Wieloleskim narratorka Janka 
Dernowiczówna właściwie nie rozmawiała, Mary zaś 
mówiła jej, że nie lubi brzydoty w literaturze, tzn. natu-
ralizmu, np. zoli, tylko piękno poezji. 

Sarmentowie
córka pianisty Henryka Melcera, na którego koncercie 
nałkowska poznała „narbutów”, została natomiast spor-
tretowana przez nią w Charakterach (1922) jako Marcja. 

O 12 lat młodsza od autorki, także została pisarką. co naj-
ciekawsze, już po drugiej wojnie światowej to właśnie Wan-
da Melcer w powieści z życia emancypantek i konspiratorek 
Morele Madzi (1948) pokusiła się o obszerniejsze sportreto-
wanie Georga i Pauliny jako Sarmentów. Jej bohaterka zofia 
rakowska interweniuje zatem u Sarmentowej (a raczej jej mę-
ża) w sprawie aresztowania towarzyszki Anieli: „Sarmentowa, 
a raczej osoba, którą przez grzeczność i sympatię potocznie 
tak nazywano, Żydówka z pochodzenia, piękna Madzia, była 
kochanką czy raczej utrzymanką generała” – Melcerówna po-
wtarza pogłoskę o wyciągnięciu pierwowzoru z domu publicz-
nego. nie musiała już unikać nazwy Mokotów. „Sarmentowa 
była dzieckiem Warszawy i bardzo akcentowała swoją krajową 
przynależność, pomagając rodakom, w czym mogła” – sympa-
tia do Polaków udziela się u Melcerówny także samemu gene-
rałowi, który zaczyna się interesować polską kulturą. 

„zofia zaraz na placu Aleksandra wskoczyła w przejeż-
dżający tramwaj [konny tramwaj od 1902 r. docierał aż do 
Królikarni – przyp. PDW] i już gnała w stronę Mokotowa. 
Koń raźno pociągał po szynach grzechoczący, słabo oświe-
tlony wagonik, zresztą zofia tak była zamyślona, że droga 
wydała jej się krótka.

Kiedy za miastem wysiadła, uderzyła ją rozkoszna woń tej 
ciepłej nocy. Pies szczekał za ogrodzeniem, nie trzeba było wcale 
dzwonić, bo już zjawia się i pyta, kogo ma dołożyć, zanim przy-
byłą rozpoznał. W sieni mokotowskiego pałacyku Sarmenta sta-
ły dwie wysokie lampy z dwóch stron pięknego trema, ale zofia 
nawet okiem nie rzuciła na swoje odbicie. zdjąwszy płaszczyk, 
który deńszczyk w locie pochwycił, szła prosto na pokoje”.
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Madzia ma plany, aby wzbogacić chłopów na południu 
Polski poprzez założenie plantacji morelowych sadów: 
„Jeżdżąc z generałem do jego majątku, mając do rozpo-
rządzenia parę tysięcy łokci najlepszej, mokotowskiej 
ziemi w Warszawie, Madzia bezustannie robiła próby. 
Wiosną sprowadziła specjalnie do tych moreli Mariana 
[męża zofii – przyp. PDW], prosiła, żeby jej wytłuma-
czył, dlaczego z tak wielkiej ilości kwiatów rodzi się tak 
mało owoców, i razem robili jakieś doświadczenia: ubie-
rali te kwitnące morele w białe, tarlatanowe suknie, to 
znowu instalowali pod drzewami ule, żeby pszczoły swo-
bodnie mogły zapylać kwiatowe słupki. Dużo było z tym 
wszystkim zachodu”.

Madzia nie aspirowała do małżeństwa z generałem: 
„Wolała być jedynym łącznikiem między dwoma obo-
zami, niż wypracowywać sobie wątpliwe stanowisko 
w świecie, którym brzydzili się tubylcy”.

W finale powieści uboga idealistka zofia popełnia sa-
mobójstwo, topiąc się w studni mokotowskiego ogrodu 
Sarmenta, który w tym roku nie wydał ani jednego owo-
cu moreli – to symbol także klęski postawy Madzi. 

Dernowiczowie
trzydzieści lat po Morelach... Lesław M. Bartelski opu-
blikował powieść Rajski ogród (1978), przywołujący na-
rbutów po raz kolejny – tym razem jako Dernowiczów. 
Bohaterką jest pisarka Anna róża Jabłonowska, jawnie 
wzorowana na nałkowskiej. Wspomina, jak niegdyś by-
wała u Dernowiczów, choć bywaniu u nich sprzeciwiał się 
ojciec: „On, stary emerytowany generał, renegat, ledwie po 
polsku mówił, jego żona młoda, ambitna, marząca o za-
łożeniu salonu literackiego. z pieniędzmi się nie liczyli, 
podobno bajecznie bogaci. Ich dom słynął z wystawnych 
przyjęć, można tam było dobrze zjeść i niejeden z warszaw-
skich literatów marzył, by dostać zaproszenie. […] Gene-
rał był poczciwym staruszkiem, do którego należało pół 
Mokotowa, interesowały go jedynie kwiaty, hodował je nie 
tylko w mieszkaniu, ale i w wystawionej przy willi oran-
żerii, i bardzo się ucieszył, że Jabłonowska dzięki swemu 
drugiemu imieniu również należy do tego gatunku, jak 
zażartował. […] Podobno swoją żonę, tę uroczą blondynkę, 
poznał jako pensjonariuszkę w domu publicznym [...]”.

Jeśli chodzi o ich dalsze losy, Bartelski puścił wodze 
fantazji: „nastał czas koniunktury w Warszawie, Der-
nowiczowa, już wdowa po generale, wyprzedawała ta-
nio place na Mokotowie” – w rzeczywistości place te 
wyprzedawali siostrzeńcy legalnej żony narbuta, Pau-
lina dostała w spadku zapisaną jej działkę na rogu Pu-
ławskiej i narbutta oraz majątek ziemski w chełmicy, 
gdzie przeniosła swój salon literacki. Jak pisał w 2010 r. 
w „Stołecznej” Jerzy S. Majewski, bywali tam m.in.: Jan 
Lechoń, Julian Kaden-Bandrowski, Kazimierz Wierzyń-
ski, Bolesław Wieniawa-Długoszowski i oczywiście Fran-
ciszek Fiszer. ten ostatni miał w 1937 r. umierać z jej 
imieniem „Polusia”, wykrzykiwanym w malignie. Ona 
sama w 1916 r. wyszła za mąż za dużo młodszego od sie-
bie poetę i krytyka zdzisława Kleszczyńskiego, z którym 
się zresztą szybko rozwiodła.

W powieści Bartelskiego po drugiej wojnie w Łodzi 
do Anny róży przybywa staruszka. Przedstawia się jako 
tarska, żona krytyka atakującego przed wojną jej utwo-
ry, i we wdzięczności za Krzyże [czyli Medaliony – przyp. 
PDW] wręcza jej srebrny siedmioramienny świecznik, 
którego pisarka nie chce przyjąć. „Pani mnie nie pamię-
ta, choć pani u nas bywała na Mokotowie. Mój pierwszy 
mąż, generał Jaksa Dernowicz...”. to już zupełna fikcja. 
Jerzy S. Majewski przywoływał w swej publikacji sprzed 
10 lat list Władysława Sieroszewskiego, syna pisarza Wa-
cława, którym Paulina opiekowała się za carskich cza-
sów. Ukrywająca się na Ochocie jako Pelagia Kuziemska, 
ostatni raz była widziana przez niego w maju 1944 r. Śla-
dy urywają się podczas Powstania Warszawskiego, które-
go najprawdopodobniej stała się ofiarą.

Literackim smaczkiem pozostaje, że nazwisko Der-
nowicz, nadane wzorowanym na narbutach bohaterach 
Rajskiego ogrodu, nosiła Janka, narratorka Kobiet nał-
kowskiej, najbliższa samej autorce. 
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niewiele brakowało, żeby przy placu zam-
kowym zamiast królewskiej rezydencji po-

wstał po wojnie zwykły park. zniszczony przez 
niemców zamek nie miał szczęścia do politycz-
nych decyzji – zbyt silnie kojarzył się z przed-
wojennym porządkiem, za bardzo przypominał 
o suwerenności, by komunistyczne władze chciały 
przyłożyć rękę do jego odbudowy. 

Warszawiacy przyzwyczaili się do obecnego 
kształtu Starego Miasta i rzadko pamiętają, że 
decyzja o odtworzeniu samego zamku zapa-
dła dopiero w 1971 r. Wydana ostatnio książ-
ka Bożeny radzio Zniszczenie i odbudowa Zamku 
Królewskiego w Warszawie przypomina tę fascynującą 
historię. Sięgając do materiałów archiwalnych, autor-
ka opowiada z jednej strony o niemieckiej dewastacji 
królewskich apartamentów, kradzieżach dzieł sztuki 
i planowym unicestwieniu gmachu, z drugiej – o bra-
wurowym ratowaniu zbiorów przez Polaków i próbach 
ocalenia najdrobniejszych elementów wyposażenia. nie 
mniej burzliwe okazały się czasy powojenne. Ostatecz-
nie zamek został odbudowany głównie ze spontanicz-

ZNISZCZENIE  
I ODBUDOWA 
ZAMKU KRÓLEWSKIEGO  
W WARSZAWIE

ZNISZCZENIE I ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

BOŻENA RADZIO

Dlaczego Niemcy już w pierwszych miesiącach 
wojny podjęli decyzję o  zniszczeniu Zam-
ku Królewskiego w Warszawie? W jaki sposób 
polscy muzealnicy i konserwatorzy z pomocą 
ludności cywilnej przeprowadzili akcję ra-
towania najcenniejszych zbiorów zamkowych 
oraz elementów wyposażenia wnętrz? Z jakich 
powodów decyzja o  odbudowie zniszczonego 
Zamku zapadła dopiero w roku 1971? Książka 
ze szczegółami opowiada kulisy odbudowy. To 
kopalnia wiedzy i nieznanych zdjęć.

Multimedialna bezpłatna wystawa stała w Zam-
ku Królewskim w  Warszawie pt. Zniszczenie 
i  odbudowa Zamku Królewskiego prezentuje 
archiwalne fotografie, filmy i nagrania do-
kumentujące wojenne losy gmachu i historię 
jego odbudowy.

O Zamku

nych składek i darów, a dla zwiedzających otwarto go 
31 sierpnia 1984 r. 

Książka prezentuje mało znane zdjęcia zamku, po-
cząwszy od roku 1939 – do czasów współczesnych. Przy-
tacza wypowiedzi osób bezpośrednio zaangażowanych 
w odbudowę, stawia pytania, porządkuje chronologię 
wydarzeń. to ważna pozycja dla przewodników i varsa-
vianistów oraz bardzo ciekawa publikacja dla wszystkich 
zainteresowanych historią Warszawy i jej zamku.  [Ha]

Literaci w Warszawie
Przy Marszałkowskiej Deotyma 

prowadziła salon literacki, w któ-
rym bywał Antoni Pietkiewicz, zna-
ny jako Andrzej Pług. W powstaniu 
styczniowym wzięli udział Aleksander 
Głowacki, Adam Asnyk, Walery Przy-
borowski i Adolf Dygasiński. Henryk 
Sienkiewicz też rwał się do walki, ale 
został odesłany – chudy i mało słusz-
nego wzrostu, nie stanowił materiału 
na żołnierza. zenon Przesmycki „Mi-
riam”, który nie ma dziś nawet swo-
jej ulicy w Warszawie, redakcje „Ży-
cia” i słynnej „chimery” prowadził 
właśnie w naszym mieście. Pierwsze 
wiersze Marii Konopnickiej przeleża-
ły w szufladzie redakcji „tygodnika 
Ilustrowanego” dwa lata, nim zostały 
wydrukowane. Autorka Pana Balcera 
w Brazylii opuszczała Warszawę w at-
mosferze skandalu związanego z klep-
tomanią jej córki. Bolesław Leśmian 
spędzał całe noce na rozmowach o li-

teraturze z Or-Otem, a w kawiarni Mi-
ki przy ówczesnym placu św. Aleksan-
dra (dziś trzech Krzyży) jedli ciastka 
po pięć kopiejek i popijali je czarną ka-
wą Stefan Żeromski, Władysław rey-
mont i Franciszek Fiszer. Życie pisarzy 
w Warszawie czasów zaboru rosyjskie-
go, od powstania styczniowego po wy-
buch pierwszej wojny światowej, zawo-
dowe i towarzyskie sukcesy, wieloletnie 
przyjaźnie, ale i sromotne porażki, 
przymieranie głodem, zabójstwa z mi-
łości, romanse i skandale, opisuje na 
łamach swej książki Piotr Łopuszań-
ski. Autor przybliża przede wszystkim 
fakty, których nie znamy ze szkolnych 
lekcji języka polskiego czy podręczni-
ków literatury. Łopuszański korzystał 
z informacji zawartych w dawnej pra-
sie, we wspomnieniach, listach, anto-
logiach. Książkę miło się czyta, a od-
nalezienie ulubionego pisarza ułatwia 
indeks osobowy.  [kkm]

Piotr Łopuszański, Warszawa literacka 
przełomu XIX i XX wieku, Prószyński i S-ka, 
wyd. Warszawa 2019

STOLICA CZyTA

Bożena Radzio,  
Zniszczenie i odbudowa 
Zamku Królewskiego 
w Warszawie,  
Arx Regia® 
Wydawnictwo Zamku 
Królewskiego 
w Warszawie – 
Muzeum.  
Książka dostępna 
w księgarni Zamku 
oraz na esklep.zamek-
krolewski.pl
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Wyszłem sobie na dwór świeżego 
luftu zażyć i kogo ja widzę na-

tomiast? Pana Ambrożego Keksa, me-
go sąsiada. Pan Ambroży stał ze swo-
jem stalowem rumakiem marki Wigry 
i pucował go za pomocą szmatki.
 – Serwus sąsiedzie! rozumiem, że au-
ra słoneczna, więc porządki wiosenne 
można uskuteczniać, ale czy wszak nie 
za wcześnie?
Pan Ambroży oderwał się od bicykla 
i zaznaczył:
 – to nie porządki, hobi robię.
 – Hobi? A co to się obznacza?
 – A to, że zamiast siedzieć z mordą 
przyklejoną do telewizora i skikać po 
kanalizacji od deski do deski, można 
rozpędzać czas przyjemnie z pożytecz-
nem, czyli uprawiać tzw. konika, czyli 
właśnie hobi. Każdy uprawia takiego 
konika, jakiego lubi i poważa. Jeden 
obywatel struga z zapałek trzymetro-
wy Pałac Kultury, inny znowuż mo-
tylki przyszpila, inny pocztowe znacz-
ki kolekcjonuje z całego globusa.
 – A facetki też mają hobi? 
– zapytałem.
 – rzecz wiadoma, że płeć damska rów-
nież posiada swoje zainteresowania. 
Głównie akonto poszerzania horyzon-
tów techniki: pranie, prasowanie, goto-
wanie, jak również przekazywanie doust-
ne legiend, czyli lipnych bajek ludowych. 
najczęściej te opowiadania są apropos 
koafiury sąsiadki albo jej galanterii we-
wnętrznej i zewnętrznej, tudzież, par-
dons, prowadzenia się na tle moralności.
 – A ja też mniałem różne hobi. na ten 
przykład studiowałem z moim szwa-
groszczakiem dzieje i teraźniejszość 
stołecznego browarnictwa. Badaliśmy 
z rzadkiem poświęceniem i determi-
nancją gatunki, rodzaje i smaki zło-
cistego napoju warzonego w naszej 
kochającej stolycy. Mieliśmy nawet za-
miar rozszerzyć pole naszych dociekań 
na całe Mazowsze, niestety, nasze mał-

żonki zwąchały nomen omen co w tra-
wie piszczy i dostaliśmy szlaban na dal-
sze eksperymenta!
 – Przykra nieprzyjemność... – powie-
dział pan Ambroży.
 – tak jest. A tak swoją szosą... nawet 
jeżeli czasem się nam zdarzało wró-
cić z terenu z pieśnią na ustach, nawet 
jeżeli nie zawsze te pieśni były dla mło-
dzieży szkolnej, nawet jeżeli czasami 
zawierały żartobliwe uwagi o naszych 
teściowych, to czy to naprawdę był po-
wód do podcinania nam skrzydeł na 
świetlanej niwie nauki?!
 – A wiesz pan, że ja też mniałem po-
dobne hobi? – wtrącił pan Ambroży.
 – trajlujesz pan!
 – Mój szwagier wymyślił, że może by 
tak zawiesić mędrca szkiełko i oko na 
stołecznem korycie? Widziałem przez 
telewizor jedne blondyne, która po, 
pardons, prowincji ujeżdża i wtranżala 
osobiście całe meniu z narażeniem ży-
cia i zdrowia. A stolica to co? Pies?
 – Skąd! Żaden pies!
 – znakiem tego zaczęliśmy sprawdzać, 
jak tam u nasz z korytem. czy dania 
mięsne nie posiadają aby bukietu, czy-
li, za przeproszeniem, nie podjeżdżają. 
czy rybka i cebulka na talerzu figu-
rują we właściwych dysproporcjach. 
czy flaki są gorące i czy kropelki do 
nich są odpowiednio zmrożone oraz, 
rzecz wiadoma, czy mają urzędową 
moc. niestety, w tej sytuacji również 
nie obyło się bez interwencji naszych 
pozagrobowych małżonek oraz czyn-
nego znieważania za pomocą sprzętu 
AGD. z powodu dlatego wziąłem się 
za czar dwóch kółek. Pan kolarstwa nie 
poważasz?
 – niestety, posiadam przykre wspo-
mnienie na tem tle...
 – Podziel się pan.
– Kiedy me skronie nie były jeszcze 
przyprószone srebrem, kiedy znacznie 
więcej mogłem i znacznie mniej musia-

łem, starałem się zdobyć sercowe nawza-
jemność pewnego czarnobrewego anioła 
ze Szmulek. Ponieważ że już spróbowa-
łem nie raz i nie dwa nektaru z jej ust, 
przyszedł czas na zapoznanie ewentu-
alnej teściowej. Przyjechałem więc na 
aliganckim welocypedzie i od razu zo-
stałem obcięty przez narzeczone, z po-
wodu że nie mniałem żadnej rośliny 
ozdobnej. Więc wskoczyłem na siodeł-
ko i uskuteczniłem tur de poloń w po-
szukiwaniu chryzantemów złocistych 
tudzież jesiennych róż. Gdy wróciłem 
po dwóch godzinkach bezskuteczne-
go szaleńczego rajdu z uroczym bukie-
cikiem bratków zerwanych w rozpaczy 
z pobliskiego klombu, nie mogłem ze 
zmęczenia słowa z siebie wydusić przez 
dłuższe chwilkie, więc jako absztyfikant 
otrzymałem note ujemne oraz zwrot 
pierścionka zaręczynowego...
 – Faktycznie nieklawo... Jednakowoż 
massmendia donoszą, że nasz zabytko-
wy grochoski tor kolarski „Orzeł”, któ-
ren powoli się zamienia w starożytne 
Koloseum, być może znowu odzyska 
honory i splendory!
 – co pan powiesz? W jaki deseń?
 – rekreacyjny! Ludność tubylcza...
 – czyli kto?
 – no kto? Ależ z pana amnezja umy-
słowa... Ludność tubulcza to my! My 
będziemy zażywać tam leraksu za po-
mocą sportu i kultury fizycznej! – za-
wołał pan Ambroży.
 – to klawo! A rzut dyskiem będzie?
 – nie wiem, a z powodu dlaczego pan 
pytasz?
 – z powodu dlatego, że małżonka moja 
ma niezdrowe hobi.
 – Jak to niezdrowe?
 – Dla mnie niezdrowe! rzut talerzem 
w sylwietkie biegnącego męża! A po-
nieważ ćwiczy te hobi z dużem zami-
łowaniem, ma coraz lepsze wyniki... 
Więc z tem „Orłem” to niech się po-
spieszą, bo już nam się serwis kończy.

Hobi, czyli konik
Przemysław Śmiech

MOWA Z GROCHOWA
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SPACERKI ST. OLICY
Stanisław Olica, w skrócie St. Olica, jest warszawiakiem 
z krwi i kości, z dziada pradziada, i nic, co warszawskie, 
nie jest mu obce. Spacery z nim po Warszawie Marii 
Terleckiej zastąpią nam jej zapiski z Notatnika miastoluba

Od początku grudnia organizowano w mieście… 
wigilie. St. Olica odwiedził kilka. Urządzano je 
dla ludzi w kryzysach: samotności, bezdomno-

ści, biedy. nazywanie wigilią zastawionego postnym ja-
dłem stołu to nadużycie. Wigilia jest 24 grudnia, wieczo-
rem, bo to kolacja. Ale chwała organizatorom, że w ogóle 
pomyśleli o ludziach, których nie stać na grudniowe sza-
leństwa zakupowe. ze stołów znikało wszystko, czego nie 
zjedzono, zabierano „na potem”. Puste, wyczyszczone do 
ostatniego okruszka jednorazowe nakrycia tonęły w wor-
kach na plastikowe odpady. Zero waste.

Były degustacje potraw ukraińskich, ormiańskich i re-
gionalnych – z różnych terenów Polski. Wszystko smacz-
nie przyrządzone, pięknie podane, w tle kolędy, pasto-
rałki. Jak duża jest skala ubóstwa, wiedzą organizatorzy 
zbiórki żywności z poświątecznych stołów. 

Przedwigilijne wigilie to odsakralizowanie Wigilii, odar-
cie jej z duchowej otoczki, klimatu bożonarodzeniowego. 
Uczestnicy licznych degustacji przedwigilijnych 24 grudnia 
wieczorem zostają sami w swojej już to bezdomności, już to 
biedzie lub samotności. St. Olica pytał, szukał w Internecie, 
gdzie 24 grudnia wieczorem urządzane są wigilie dla ludzi 
w kryzysach. W niektórych parafiach katolickich, owszem, 
były wigilijne przyjęcia ale... rano. Jedynym organizującym 
Wigilię dla samotnych wieczorem był Kościół ewangelicz-
nych chrześcijan przy ul. zagórnej 10.

St. Olica deszczową Wigilię spędził wśród tłumu ludzi 
w kryzysie bezdomności, którzy na co dzień są wtopieni 
w miasto, niewidoczni, no chyba że szczególnie zaniedba-
ni – wtedy zauważalni. zazwyczaj w diasporze, 24 grud-
nia witali się serdecznie, znani sobie z imienia, dopytywali, 
co z tym, tamtym... Kobiety były w mniejszości, niektóre 
z dziećmi. St. Olica zauważył znaną mu z widzenia kobietę, 
przemierzającą codziennie miasto z dobytkiem na wózku 
i z psem towarzyszem. Wózek i psa zostawiła w holu, tam 
gdzie inni, którzy też wędrują z torbami. nie było widać lu-
dzi pod wpływem alkoholu. W przedsionku zboru na ławce 
spał mężczyzna – nie wiadomo, z jakiego powodu.

Gigantyczne wnętrze kościoła, ascetyczne, zdobi jedy-
nie drewniany krzyż. tamże ustawiono stoły. zagospo-
darowano dla gości balkon. tam usadowił się St. Olica 
i z góry miał widok na biesiadników, między którymi sie-
dział pastor Sławek – tak się zgromadzonym przedstawił. 
nie wyróżniał się niczym do chwili, gdy przemówił. By-
ła muzyka na żywo. Kiedy muzycy zaintonowali kolędę: 
„Oj maluśki, maluśki, maluśki jako rękawicka albo tyz 
jakoby kawałecek smycka...”, kilkaset gardeł podchwyciło 
melodię i śpiew wypełnił wnętrze zboru, St. Olicy prze-
szły wtedy mrówki po plecach.

Kościół stworzył cudowny nastrój – ciepła, serdeczności. 
Jadła było w bród. I dokładki też. I ognie sztuczne zapa-
lone w przyciemnionym wnętrzu. Wolontariacka obsłu-
ga – super. to, czego nie zjedzono, zniknęło torebkach, 
pojemnikach, plecakach. Każdy wychodzący dostał pacz-
kę świąteczną, w holu stał kosz z bochenkami chleba – do 
wzięcia.

Dla St. Olicy było to doświadczenie graniczne, meta-
fizyczne. czuł jedność z obecnymi. Wychodząc z Wigilii 
w zborze ewangelicznych chrześcijan pomyślał, że księża ka-
toliccy 24 grudnia wieczorem powinni zrzucić swoje strojne 
szaty, opuścić ciepłe pielesze plebanii, wyjść do ludzi. Miej-
sca na stoły w kościołach pod dostatkiem, forsy na jadło też. 
Wielkie jest bowiem zapotrzebowanie na ciepłe, nie ex ca-
thedra słowa, a samotność ludzi w różnych kryzysach jest 
bezmierna, szczególnie wieczorem w Wigilię...

Wigilijna opowieść
Maria Terlecka
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REFLEKSJE NADWIŚLAńSKIE

Jacek Fedorowicz
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Wschodnim
Ostatnio sporo było w StOLIcy o warszaw-

skich dworcach. to temat mi bliski. Muszę się 
przyznać, że jako częsty klient PKP bardzo się 

w ostatnich latach rozbestwiłem. Już od dawna nie chodzę 
na dworzec po bilet, kupuję w Internecie, w niektórych po-
ciągach sam sobie wybieram miejsce na planie wybrane-
go wagonu, a gdyby mi się chciało dalej klikać, mógłbym 
sprawdzić, z którego peronu. Pełne rozpasanie pasażera, 
któremu świat pojazdów szynowych ściele się do stóp. 

Mimo to zdarza mi się narzekać. A to, że na central-
nym zawsze zapowiadają mój wagon w ekspresie do Po-
znania w sektorze pierwszym, a on się zatrzymuje zawsze 
w drugim, a to że numery miejsc rozmieszczone zosta-
ły w wagonie przez szaleńca (dwa sąsiednie miejsca ma-
ją numery 32 i 38 lub 12 i 18), a to wreszcie, że zdarza-
ją się wagony – co za skandal! – bez 
gniazdek do włączenia ładowarki. 
narzekanie natychmiast mi jednak 
przechodzi, gdy przypomnę sobie, 
jak podróżowałem koleją w czasach 
zamierzchłych. Mało kto pewnie pa-
mięta, że po wojnie kursowały – ja-
ko pasażerskie – wagony towarowe. 
Miały jedno duże wejście zagradza-
ne poprzecznym pałąkiem, żeby lu-
dzie nie powypadali, drzwi nie zasu-
wano, bo światło do wnętrza padało 
tylko przez jedno maleńkie okienko 
pod sufitem, nazywały się oficjalnie 
tOWOS, czyli towarowo osobowe, i kursowały regu-
larnie jeszcze długo po wojnie. Pamiętam, że jechałem 
tOWOSeM na uczelniany plener malarski do Wieżycy 
w roku 1955. z tym że nie z Warszawy, tu tabor był bar-
dziej reprezentacyjny. Do Gdyni można było pojechać 
nawet „luxtorpedą” (takie jednowagonowe pendolino). 
Była ona luksusowym nieparowym wyjątkiem, bo w zde-
cydowanej większości jeździły po kraju pociągi parowe, 
z przeróżnymi wagonami, najczęściej pulmanowskimi, 
choć zdarzały się i takie dziwadła, co miały osobne drzwi 
„na dwór” z każdego (!) przedziału. 

Wspólną cechą wszystkich pociągów, które pamię-
tam z czasów studenckich, były drewniane ławki w dru-
giej klasie i – w wypadku kierunku północnego – od-
jazd z Dworca Wschodniego. Ile ja się najeździłem z tego 

dworca! Ile się napatrzyłem, jak zdobywano miejsca sie-
dzące… najsprawniejsi ryzykanci zaczajali się jeszcze 
przed peronem. Podstawiany na swą pierwszą stację po-
ciąg powinien być pusty, ale nie był, bo w środku siedzieli 
już osobnicy zblatowani z kolejarzami, wpuszczani w ja-
kichś tajemnych miejscach na bocznicach, czasem po-
noć na całe długie godziny przed odjazdem. ci zaczaje-
ni wskakiwali w biegu na pomosty kolejno z imponującą 
zręcznością i pędzili do przedziałów. Bywało, że trafiali 
na przedział już zajęty przez tych, którzy kilka sekund 
wcześniej wdrapali się przez okno. 

Gdyby mnie ktoś pytał, co było 
największym przełomem w historii 
PKP, odpowiedziałbym, że masowe 
przejście z pary na diesla. Lokomoty-
wy parowe nie tylko długo hamowa-
ły, umożliwiając skoki, ale też bardzo 
powolutku ruszały z peronów. to dziś 
trudne do wyobrażenia, ale można 
było wbiec na stację i dogonić odjeż-
dżający pociąg. Dzisiejszy pociąg ru-
sza – dla mnie – z szybkością rakiety 
kosmicznej. Potem wprowadzono au-
tomatyczne zamykanie drzwi przed 
odjazdem. A także miejscówki w wy-

branych pociągach. to były już szczyty luksusu. Szło się do 
Orbisu na rogu Alej Jerozolimskich i Brackiej, stało się nie-
długo, tak z godzinkę powiedzmy, w kolejce, dyktowało pa-
ni kasjerce, co się zamawia, po czym kasjerka telefonowała 
do centrali, czekaliśmy oboje w napięciu, wreszcie centrala 
się zgłaszała, kasjerka podawała stację, datę, godzinę i koń-
czyła sakramentalnym „Okno nie pali!” albo „Okno pali”, 
co oznaczało, że pasażer wymarzył sobie miejsce przy oknie 
w przedziale dla palących lub nie. centrala, sprawdziwszy 
w diagramie (pewnie musiał być jeden centralny, żeby się 
nie pomyliło, ostatecznie było na mieście jeszcze kilka in-
nych kas sprzedających miejscówki), wreszcie przydzielała 
miejsce, uszczęśliwiając człowieka. 

I jak pasażer z takimi wspomnieniami może narzekać 
na głupią numerację w Intercity 2020? 

rys. Jacek Fedorowicz

Wigilijna opowieść
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ZWIERZę W MIEŚCIE

Mazowiecka regionalna Dyrekcja (niby)Ochro-
ny Środowiska w grudniu 2019 r. uchwaliła 
odstrzał ok. 1500 bobrów. Decyzja zapadła 

po jednym internetowym głosowaniu na „tak-nie” i bez 
żadnej głębszej ekspertyzy naukowej. Obowiązuje od 
stycznia 2020 r. na okres aż trzech lat i na jej mocy moż-
na na wszelkie sposoby płoszyć, chwytać i zabijać bobry 

oraz – co jest najgorsze – niszczyć ich tamy i siedliska, 
czyli zbiorniki wodne. tymczasem żaden inny gatunek 
zwierzęcia (oprócz pszczół) nie ma równie wielkich za-
sług zarówno dla ludzi, jak i dla prawdziwej ochrony, ra-
towania, a zwłaszcza ODtWArzAnIA środowiska 
naturalnego, a więc i rolnictwa. 

Jak działa bóbr? Postrzegamy te zwierzęta tylko po-
przez tu i ówdzie wycięte drzewa (które można tak ła-
two zabezpieczyć) i czasem zalane łąki czy pola (co i tak 
jest objęte odszkodowaniami), ale jesteśmy ślepi na ich 
ogromne niezastąpione zasługi – bo nie zauważamy, jakie 
ma długofalowe znaczenie ich obecność w dalszym i naj-
bliższym sąsiedztwie. zarówno w parkach narodowych 
i miejskich, jak też na polach uprawnych. niepiśmienni 
i niekształceni Kurpiowie mawiali: „las i łąka przy nim 
KArMI i POI nasze pola i sady”, bo dla nich był oczy-
wisty ten związek i los ludzkich zbiorowisk w zależności 
od stanu natury. Bobry w przeróżnych biotopach, od gór 
aż do pomorza, w lasach i na mokradłach, tworzą małe 
i większe tamy, a tym samym „oczka”, zbiorniki wodne, 
rozlewiska, które budują ogólnopolskie naturalne zasoby 
tak brakującej WODy. Jest to absolutnie bezcenne wo-
bec katastrofalnej SUSzy, która od ponad dekady coraz 
bardziej gnębi rolnictwo, a poprzez degradację roślinno-
ści przyczynia się także do narastającej klęski SMOGU, 
tak zabójczego dla ludzi nie tylko w dużych miastach. 
zamilczmy tu o gorliwie przeprowadzanym przez ludzi 
prawdziwie samobójczym „tsunami” wycinki drzew, co 
jeszcze wzmaga efekt suszy – wyniszczenia pól – zmniej-
szania plonów – dotkliwego upału w miastach – nad-
miernego poboru energii elektrycznej do sztucznej kli-
matyzacji itd.

Bobry na polskich ziemiach zostały wybite do ostat-
niego „pluska” (ogona) już pod koniec XIX w. Przyczyną 
były ich cenne, wodoodporne i puszyste wspaniałe futra. 
W drugiej połowie XX w. zaczęto je troskliwie odtwa-
rzać. W wyniku tych starań, a także dzięki nieobecno-
ści wrogów naturalnych (jak wilk, który teraz ponownie 
normuje liczebność bobrów i dzików) bóbr odrodził się 
i rozprzestrzenił na terenie całej Polski, a więc wszędzie 
i przez cały rok świadczy nam, ludziom, nieocenione 
usługi jako wybitnie profesjonalny meliorant i hydro-
log – i to zA DArMO. teraz ten niezwykle cenny ga-
tunek znowu stoi w obliczu prześladowania i wyniszcze-
nia. Podobnie jak dzik. Głupota to jednak największa 
niszczycielska siła ludzkości. 

Nie(ch) żyją bobry
Arkadiusz Szaraniec
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Poradzi w każdej 
„bobrzej” sprawie

Starorzecze na Młocinach
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1950 nr 6
Warszawa odzyskała pomnik 

Mickiewicza

28 stycznia odbyło się uroczyste od-
słonięcie pomnika Adama Mickie-
wicza w Warszawie – informowano 
na łamach StOLIcy na początku 
lutego. na uroczystość przybył, przy 
dźwiękach hymnu narodowego, pre-
zydent rP, Bolesław Bierut. Obecni 
byli również m.in. marszałek sejmu 
Władysław Kowalski oraz członko-
wie rządu z premierem Józefem cy-
rankiewiczem na czele. Liczną grupę 
przybyłych stanowili pisarze i inte-
lektualiści, a uroczystość otworzył 
poeta Władysław Broniewski. „Wiel-
ki Adamie! Oto miasto nasze przed 
tobą, zdruzgotane okrutnie, ale nie-
podległe. Oto kraj cały wita posąg 
twój, pielgrzymując ku lepszemu 
jutru! z piedestału zrzuciła cię ręka 
barbarzyńców i ucięliśmy tę rękę!”. 
Krakowskie Przedmieście pełne by-
ło tłumów. W teatrze Polskim odbył 
się uroczysty wieczór zamykający ob-
chody roku Wieszcza. 

1960 nr 8
Na pięć minut przed 

KONKURSEM

Szósty Konkurs chopinowski, ale 
trzeci po wojnie, rozpoczął się 22 lu-
tego. zjechali uczestnicy z 29 krajów. 
największą sensację budził jednak 
Honorowy Przewodniczący Jury – 
Artur rubinstein. Dotarł on do kra-
ju już w połowie lutego i zdążył dać 
kilka koncertów jeszcze przed roz-
poczęciem konkursu. Autografów 
jednak z zasady nie rozdawał, co, jak 
pisała StOLIcA, wprawiało w roz-
pacz tłumy jego wielbicieli. Prócz 
niego w jury odnaleźli się wspaniali 
pianiści: zbigniew Drzewiecki, Je-
rzy Żurawiew (inicjator konkursu 
w 1927 r.), Margerita trombini-Ka-
zuro oraz najmłodsza polska jurorka, 

laureatka pierwszego powojennego 
konkursu chopinowskiego w 1949 r. 
– Halina czerny Stefańska. StOLI-
cA życzyła powodzenia wszystkim 
uczestnikom, ale jednocześnie uprze-
dziła, że kciuki będzie trzymać tylko 
za polską ekipę. 

1970 nr 7 
Cenna książka dla miłośników 

Warszawy

Decyzję o odbudowie zamku Kró-
lewskiego w Warszawie  Biuro Poli-
tyczne Kc PzPr podjęło 19 stycznia 
1971 r. W  końcu 1969 r. ukazała się 
drukiem praca inż. Aleksandra Kró-
la poświęcona dziejom zamku Kró-
lewskiego w Warszawie opatrzona 
obszernym wstępem przez dyrekto-
ra Muzeum narodowego Stanisława 
Lorentza – pisał w StOLIcy Jerzy 
Lileyko – książka zarówno o od-
ległych dziejach siedziby naszych 
władców, jak i o tych bliższych na-
szym czytelnikom, m.in. o tym, jak 
niemieckie władze okupacyjne sys-
tematycznie i planowo unicestwia-
ły ową skarbnicę naszej kultury. Jest 
poza tym rzeczą paradoksalną – pisał 
Jerzy Lileyko – że zamek Królewski, 
będący po Wawelu pierwszym po-
mnikiem kultury narodowej, nie do-
czekał się jeszcze pełnej i wyczerpują-
cej monografii naukowej. Przyczyny 

W STyCZNIU I LUTyM STOLICA PISAŁA

Wybrała Małgorzata Kubicka

tego stanu rzeczy są wielorakie. Pod-
czas zaborów zamek był niedostępny 
dla polskich badaczy. Po odzyskaniu 
niepodległości podjęto w obiekcie 
prace badawcze, ale tereny zamko-
we nadal jednak kryją wiele cennego 
materiału historycznego”. Dziś wie-
my, że zaraz po decyzji o odbudowie 
została utworzona Komisja Arche-
ologiczna Obywatelskiego Komite-
tu Odbudowy zamku Królewskiego 
pod przewodnictwem prof. Aleksan-
dra Gieysztora.

1980 nr 87
Warszawskie wernisaże

„W klubie MPiK na nowym Świecie 
można podziwiać wystawę prezentu-
jącą najlepsze plakaty 1979 r.” – pisze 
Janina ramm w lutowej StOLIcy. 
Plakaty te zostały wyróżnione w kon-
kursie organizowanym przez prezy-
denta m.st. Warszawy Jerzego Majew-
skiego, przez KAW i redakcję „Życia 
Warszawy”. Jury, któremu przewod-
niczył wiceprezydent miasta Michał 
Szymborski, wyróżniło cztery prace: 
w dziedzinie plakatu politycznego 
kompozycję Janusza Stannego przed-
stawiającą gołębia pokoju, w dziedzi-
nie plakatu społecznego pracę Ma-
cieja Urbańca Dzieci dorosłym Order 
Uśmiechu, w dziedzinie plakatu rekla-
mowego prace Jana Młodożeńca Ce-
peliada 79 plac Defilad oraz w dzie-
dzinie plakatu kulturalnego pracę 
Jerzego czerniawskiego Noc listopa-
dowa – Teatr Dramatyczny w War-
szawie. „Polska sztuka plakatu wraz 
ze znaczącym w tym zakresie środo-
wiskiem warszawskim od lat cieszy się 
światową renomą” – zauważa autorka. 
Ostatnio bardzo wyraźnie wybija się 
twórczość artystów zajmujących się 
tematyką kulturalną, zwłaszcza kina 
i teatru. równie interesująca jest róż-
norodność sposobu widzenia, stylów 
i konwencji graficznych panujących 
w tej dziedzinie sztuki. 
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 nazwa norblin kojarzy się w Warszawie zazwy-
czaj z historycznymi zakładami przemysłowymi 
przy ulicy Żelaznej. Obecnie ich pozostałości są 
restaurowane i włączane w nowoczesny wielo-

funkcyjny zespół zabudowy znany jako Fabryka norblina. 
Skąd więc ogrody? rzecz w tym, iż postindustrialny teren 
miał także swoją „zieloną” epokę. Długotrwałym śladem po 
XVIII-wiecznej cegielni były nieużytki przeryte glinian-
kami. Wykorzystał je Franciszek ryx, zaufany kamerdyner 
króla Stanisława Augusta, który dorobił się fortuny jako 
dzierżawca teatrów. Około 1785 r. nabył on sporą posesję 
położoną między Prostą, Żelazną i Łucką, na której wysta-
wił letnią willę z zapleczem gospodarczym i rozległym ogro-
dem. Jego częścią w pobliżu ulicy Prostej były właśnie gli-
nianki, ta większa przekształcona w staw o nieregularnym 
obrysie od zachodu sąsiadujący z mniejszą sadzawką. Ogród 
poprzecinano gęstą siatką alejek. z czasem niewielkie frag-
menty ogrodu od strony Żelaznej musiały ustąpić miejsca 
dwóm kamienicom, ale on sam jeszcze bardziej wypiękniał. 
Około 1827 r., gdy już od trzech dekad właścicielem posia-
dłości był Franciszek ryx junior, południowa część ogrodu 
ze stawami została przekomponowana. Prostopadły układ 
alejek zastąpiono gęstą siecią krętych dróżek wijących się 
wśród bujnej zieleni, w sposób typowy dla romantycznego 
ogrodu angielskiego. Jednocześnie w północnej partii zało-
żenia pagórek przekształcono w dwie wysepki wyrastające 
pośrodku nowego stawu o eliptycznym obrysie, przy czym 
większą wyspę połączono z przeciwległymi brzegami drew-
nianymi mostkami. Po śmierci właściciela, od roku 1839 po-
sesja kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk, aż w 1847 r. sta-
ła się siedzibą wytwórni platerów edwarda Luckfielda. nowe 
zabudowania fabryczne, które ok. 1850 r. wchłonęły willę 

i jedną z kamienic, wycięły z części ogrodowej prawie czwar-
tą część terenu przy zbiegu Żelaznej i Prostej. Sam ogród był 
w tamtych czasach zaniedbany, znikły dwa stare stawy, alejki 
i ścieżki, natomiast do długiego, głównego Domu Fabrycz-
nego doprowadzono od bramy przy Łuckiej szeroką, obsa-
dzoną drzewami drogę. W latach 60. teren po jej wschodniej 
stronie, a więc od strony Żelaznej, urządzono na nowo zieleń-
cem z alejkami tworzącymi obrys gazonu w kształcie karo. 
Większą część ogrodu wypełniały krzewy, nieliczne drzewa 
i szeroki pas trawy przy Prostej. Kolejne zmiany nastąpiły po 
zakupieniu fabryki przez Ludwika norblina i teodora Wer-
nera, którzy dali w ten sposób początek słynnej spółce akcyj-
nej norblin, B-cia Buch i t. Werner. Plan posesji wykonany 
kilka lat później wykazuje już znaczne uszczuplenie ogrodu 
na rzecz nowych zabudowań fabrycznych, ale jednocześnie 
urządzenie go na nowo od strony ulicy Prostej, przy której 
stanęła willa norblina. Utworzono mały ogródek kwatero-
wy, inspekty i szklarnie. ze stawu znikły wyspy, drewniany 
most łączył teraz bezpośrednio dwa brzegi, a wokół sadzawki 
poprowadzono alejki. W następnych dekadach ogród stop-
niowo znikał wraz z zagęszczaniem hal przemysłowych, ale 
jeszcze na prezentowanym tu zdjęciu z 1890 r. widać jego ob-
szerne pozostałości przy Żelaznej, z drzewami wokół stawu. 
Od ulicy stał mur, co powodowało, że zasłonięty ogród był 
nieobecny w świadomości okolicznych mieszkańców. Kilka 
lat później nowa hala rurowni, sięgająca po Łucką, spowodo-
wała zasypanie wschodniej połowy sadzawki i wyizolowanie 
części ogrodu przyległej do ulicy Żelaznej. W takim stanie 
zielone założenie przetrwało do początku lat 20. następne-
go stulecia, kiedy to całkowicie znikło, zabudowane halami 
amunicji, druciarni, pras i magazynu. Dziś pamiętają o nim 
tylko nieliczni badacze dziejów.

Ogrody Norblina
Jarosław Zieliński
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Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Zamek Królewski w Warszawie od początku  był 
najważniejszym symbolem Warszawy. Dawna 
rezydencja polskich królów została zburzona w czasie 
II wojny światowej. Dzięki determinacji Polaków  
w kraju i za granicą Zamek szczęśliwie odbudowano. 
Świadczą o tym ponad 2 tysiące jego oryginalnych 
fragmentów, setki cennych dzieł sztuki, które 
wypełniają dziś jego niesamowite wnętrza.

Wśród nich znajdziemy obrazy wybitnych 
europejskich malarzy: Rembrandta, Canaletta, 
Bacciarellego i Matejki. Zamek Królewski to 
fenomen na skalę światową, wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Dziś jest jednym  
z najatrakcyjniejszych i najliczniej odwiedzanych 
przez turystów miejscem na mapie Warszawy i Polski. 
Przyjdź do Zamku i przekonaj się sam. Tu żyje historia!
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