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Lato, lato,
lato wszędzie...

a j e s i e n i ą k u p „S t o l i c ę ”

fot. Norbert
Piwowarczyk
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„STOLICA” wróciła do Warszawy. To już jest faktem. Okazała
się pismem potrzebnym, czytanym, poszukiwanym. Oddajemy
w ciągu trzech miesięcy do rąk Czytelników kolejny, trzeci
numer. Tak jak poprzednie – bezpłatny, promocyjny, by jak
największa liczba warszawiaków dowiedziała się, że „STOLICA”
4 Legia mistrzów Kamil Ciepieńko
wróciła. Ponad 10-tysięczny nakład okazał się dużo za mały
o historii warszawskiego klubu sportowego
– odebraliśmy dziesiątki telefonów z prośbą o pismo, dziesiątki
8 Rozmowa „Stolicy” z profesor Aldoną
osób pytało o „STOLICĘ” w miejscach, gdzie ją rozkładaliśmy.
Jawłowską o modzie na PRL
Wiemy, że czytaliście ją, Państwo od deski do deski.
10 A drzewa rosną Jan Szuliński
Była też dostępna w Internecie – i nadal jest, na warszawi Norbert Piwowarczyk o tym, jak budowano MDM
skich prywatnych stronach. Tylko ze strony www.warsza10 Na depresję najlepsze są neony Paulina Ołowska
wa1939.pl w ciągu miesiąca została ściągnięta na prywatne
radzi Joannie Rolińskiej
komputery ponad 16 tysięcy razy. Już wkrótce wszystkie trzy
Historia
wydania będą dostępne na naszej stronie internetowej
12 Sensacyjne odkrycie Beata Kubiszyn-Puka o nieznanym
www.warszawa-stolica.pl.
więzieniu NKWD
Naszym zamiarem jest, po wakacyjnej przerwie, oddać kolej12 O powstawaniu Dziejów Mazowsza Rucie Pragier
ne wydania pisma w Państwa ręce. Od października szukajcie
opowiada profesor Ryszard Kołodziejczyk
„STOLICY” w kioskach. I kupcie „STOLICĘ”. Tym razem będą
Zabytki
13 Ratujmy tę kamienicę Tomasz Markiewicz o skandalicznej dewastacji to numery płatne, takie są, niestety, twarde reguły rynku.
Liczymy na Was. Od Was, waszej wierności i życzliwości zalew centrum miasta
żeć będzie, czy pismo na stałe przywrócimy Warszawie.
Historia
18 Dunaj w Warszawie? profesor Kwiryny Handke nadwiślański Dunaj
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K amil Ciepieńko
Warszawa, Trakt Królewski, wieczór 13 maja. Ze stadionu warszawskiej
Legii, w kierunku Starego Miasta, maszeruje kilka tysięcy osób. Powiewające flagi, klaksony samochodów, radosny śpiew. Płoną race i strzelają korki od szampana. Kilka godzin wcześniej Legia, mimo porażki
z Wisłą Kraków, zdobywa, ósmy w historii klubu, tytuł Mistrza Polski.
Tłum wiwatuje. Niestety, chwilę później zabawa zamienia się w regularną bitwę z policją. Padają słupy ze znakami drogowymi, sypią się szyby
wystaw sklepowych i zaparkowanych samochodów. Szkoda, że te niechlubne wydarzenia przyćmiewają sukces klubu, który właśnie w tym
roku obchodzi 90-lecie istnienia. Przypomnijmy jego początki.
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iosna 1915 roku. Na ziemiach polskich trwają działania
wojenne. Polscy żołnierze, w szeregach Legionów, walczą
o wolną Polskę.
Komenda Sztabu Legionów, Piotrków Trybunalski. To miejsce,
w którym formuje się dowództwo brygad legionowych. Na froncie
czas względnego spokoju. W Komendzie Garnizonu, jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy, Antoni Poznański, wspólnie
z towarzyszami broni, tworzy sportową drużynę.
W kwietniu 1916 roku Sztab Komendy Legionów stacjonuje w
lasach, niedaleko Maniewicz na Wołyniu. I tam powstaje pierwszy
wojskowy klub piłkarski w Polsce, z własnymi barwami i statutem.
Na wniosek Stanisława Mielecha klubowi nadano nazwę Legia.

Na pozycji lidera
W białych koszulkach, z ukośnym czarnym pasem i białą literą
„L” na czarnym tle, Legia rozgrywa swoje pierwsze spotkania. Najstarsze zachowane zapiski informują o zwycięstwach wojskowych; 7: 0 nad Dywizyjnym Zakładem Sanitarnym, 6:4 i 3:1
z 4. Pułkiem Piechoty oraz remis z drużyną III Brygady.
Lipcowa ofensywa wojsk radzieckich sprawiła, że Legiony
musiały wycofać się na zachód. W grudniu 1916 roku Legia wraz
z kompanią sztabową znalazła się w Warszawie. Pierwszy mecz
w stolicy wojskowi rozegrali z Polonią, 29 kwietnia 1917 roku,
w Agrykoli, remisując 1:1 dzięki bramce Mielecha, strzelonej
w ostatniej minucie. Wygrane spotkania z AZS, zwycięstwa z 3., 4.
i 5. Pułkiem Piechoty, wygrana z Koroną Warszawa (5:1), zapewniły piłkarzom Legionów niekwestionowaną pozycję lidera
w warszawskich rozgrywkach 1917 roku.
W tym czasie prym w Polsce wiodła Cracovia, powstała w 1906
roku. Cracovia miała już na koncie wysoko wygrane spotkania
z innymi drużynami legionowymi, a także istotne zwycięstwa
z silnymi klubami lwowskimi. Krakowskie „Pasy” były powszechnie uznawane za nieoficjalnych mistrzów Polski. W sierpniu 1917
roku Legia wyruszyła do Krakowa. Na to spotkanie czekała cała
piłkarska Polska.

fot. Archiwum „Naszej Legii”

Legia mistrzów

Na sąsiedniej
stronie:
Legia Warszawa
kolejno:
w latach 1916,
1926
(z pucharem
państwowego
Towarzystawa
Eugenistycznego),
w latach
czterdziestych

fot. Archiwum K.P. Legia

Kazimierz Deyna
walczy o piłkę,
w tyle
Bernart Blaut
(wiosna 1969)
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Ten mecz i zwycięstwo drużyny Legionowej 2:1 udowodniły, że
na Polskiej scenie piłkarskiej pojawił się nowy, silny klub. Po
golach Poznańskiego i Prochowskiego drużyna Legii obroniła
honor legionowych jedenastek, a artykuły w ówczesnych gazetach przedstawiały ją już jako klub stołeczny.

Powrót do gry
Wydarzenia związane z walką o niepodległą Polskę odciskają
piętno na klubie. W 1917 r. żołnierze Legionów odmawiają złożenia przysięgi na wierność Niemcom. Cześć z nich zostaje internowana, Piłsudski osadzony w Magdeburgu. W obliczu takich wydarzeń piłka schodzi na dalszy plan.
W niepodległej Polsce, w marcu 1920 roku, w salach kasyna oficerskiego na Zamku Królewskim zespół piłkarski można było
reaktywować. Pod nazwą Wojskowy Klub Sportowy Warszawa
wraca do gry. Dla uczczenia odrodzonej Polski, do oficjalnych
barw klubu zostaje dodany kolor czerwony.
Zgodnie ze statutem klubu, zawodnikami mogli być tylko żołnierze. W marcu 1922 przyjęto nowy statut, dopuszczający udział
osób cywilnych. Przywrócono też nazwę Legia. W tym samym
roku jej drużyna rozgrywa już mecze na własnym i pierwszym
w stolicy, klubowym boisku przy ulicy Myśliwieckiej. W debiucie
ulega krakowskiej Wiśle 0:3.
W latach 1922-27, czyli aż do powstania jednolitej ligi piłkarskiej, Legia rosła w siłę z każdym sezonem. W kadrze narodowej
pojawił się pierwszy legionista Antoni Amirowicz, rozegrano
pierwsze międzynarodowe spotkanie z czołową czechosłowacką
ekipą Viktorią Żiżkov (przegrane 2:9) i po raz pierwszy pokonano
Polonię 1:0. W regionalnych rozgrywkach klasy A okręgu warszawskiego Legia musiała uznać wyższość Warszawianki i Polonii, zajmując trzecią pozycję. Wówczas to klub poniósł też najwyższą porażkę w historii, 0-11 z łódzkim ŁTS-G.
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W konspirze i obozach
Gwizdek sędziego... listopad 1930 rok, wojskowi rozpoczynają
spotkanie z chorzowskim Ruchem. Józef Nawrot ze środka pola
podaje piłkę do Ciszewskiego, ten oddaje ją do Rajdeka, który biegnie prawą stroną boiska na bramkę gości. Tuż przed polem karnym piłkę ponownie przejmuje Nawrot i GOL! Minęło zaledwie 13
sekund, cztery podania! To najszybciej strzelona bramka Legii. Setny mecz warszawiaków zakończył się pogromem Ślązaków aż 7:1!
Spotkanie warszawiacy mogli podziwiać z trybun najnowocześniejszej wówczas areny sportowej w Polsce, stadionu Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fasada i kształt trybuny
krytej, o pojemności 5 tys. miejsc, w niemal niezmienionym kształcie przetrwała do dziś. Stadion wyposażony był także w bieżnię

lekkoatletyczną i tor kolarski. Mimo że propaganda komunistyczna w Polsce podejmowała próby modyfikacji historii powstania
klubu tak, by nie kojarzył się z Legionami Piłsudskiego, nikt nigdy
nie odważył się na zmianę nazwy stadionu.
Okupacja niemiecka przekreśliła możliwości rozwoju polskiego
sportu na kilka lat. Mimo to, na dzikich boiskach pola Mokotowskiego, na Woli, przy ulicy Podskarbińskiej i Okopowej legioniści
rozgrywali mecze w konspiracyjnych drużynach.
Członkowie warszawskiej Legii, jak żaden polski klub, stawili się
na froncie niemal w komplecie. Walczyli w konspiracji i ginęli
w Powstaniu Warszawskim. Dziesiątki oficerów związanych
z Legią więziono w sowieckich obozach. Po wojnie wielu spotkały represje ze strony nowej władzy, wielu udało się uciec za granicę. Legijna przeszłość znaczyła tyle, co wyrok i więzienie w nowej
Polsce.

Na europejskie boiska
W ciągu pierwszych czterech miesięcy 1945 roku odbudowano
zniszczone obiekty przy Łazienkowskiej. W tym samym roku
reaktywowano klub pod nazwą I WKS Warszawa. W maju rozegrano pierwszy mecz przed publicznością, z drużyną warszawskich tramwajarzy Syrena. W barwach wojskowych zadebiutował
wówczas Kazimierz Górski. Miesiąc później wrócono do starej
nazwy Legia. Nowa władza kojarzyła ją teraz z rzymskimi legiami
walczącymi w Anglii...

fot. Archiwum K.P. Legia

W kwietniu 1927 roku, w inauguracyjnej kolejce ligi, Legia przegrywa u siebie 1:4 z Warszawianką (honorową bramkę strzelił
Wacław Przeździecki), ale mimo porażki okazuje się najlepszą stołeczną ekipą w pierwszej grze ekstraklasy. W kolejnych sezonach
piłkarze Legii zajmują czołowe miejsca w lidze, a w 1931 roku brakuje jej tylko jednego punktu do mistrzowskiego tytułu. To są największe osiągnięcia w przedwojennym dorobku warszawskich
drużyn. Trzy srebrne medale, zwycięskie mecze z mistrzami Polski: Wisłą Kraków, Czarnymi Lwów oraz coraz większa liczba stowarzyszeń sportowych, które dołączają do Legii, sprawiają, że już
w roku 1928 staje się ona potężnym klubem wielosekcyjnym.

Legia jako jedyny polski klub gra w pierwszej lidze nieprzerwanie od 1948 roku. W 1956 warszawski zespół rozpoczął przygodę
z europejską piłką. Niestety, porażką ze słowackim Slovanem 0:4.
Kiedy piłkarze z opuszczonymi głowami schodzili z murawy bratysławskiego stadionu, nie wiedzieli jeszcze, że tym meczem otwierają jeden z najpiękniejszych rozdziałów w historii występów
polskich drużyn w europejskich pucharach.

Na szlaku mistrzów

23 marca 1969
podczas meczu
Legia- Górnik
na stadionie
przy
ul. Łazienkowskiej,
w akcji
legionista
Lucjan Brychczy

Mecze Legii w europejskich pucharach to czas, gdy na Łazienkowską przyjeżdżały takie piłkarskie potęgi jak Inter Mediolan,
Feyenoord Rotterdam, FC Barcelona czy Manchester United. To
właśnie tutaj, angielskie, włoskie i niemieckie kluby musiały
uznać wyższość warszawskiej Legii.
Stadion X-lecia, rok 1972. AC Milan w meczu z Legią strzela
bramkę na 1:0. Chwilę później, pilnowany przez Romeo Benetti,
Kazimierz Deyna podaje piłkę ze swojej połowy na lewe skrzydło.
Gdy Włoch odwraca głowę w kierunku lecącej piłki, Deyna ile sił
w nogach rusza środkiem boiska na bramkę rywali. Biegnący po
skrzydle Stefan Białas, instynktownie podaje piłkę w kierunku
Deyny, a ten z 30 metrów strzela prosto w sam środek bramki!
Gdy bramkarz, Pierangelo Belli, odwrócił się i zobaczył piłkę
w siatce... zaczął klaskać. Euforia 50 tys. widzów! Była to najpiękniejsza bramka w całej karierze Kazimierza Deyny!

Czerwiec 2006 roku

fot. Mishka

Legia
świętuje
tytuł
Mistrza Polski
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Pod wodzą trenera Dariusza Wdowczyka, klub, wsparty przez
potężny koncern multimedialny, z silną kadrą zawodników i profesjonalnym zapleczem, przygotowuje się do gry w Lidze Mistrzów.
W tym elitarnym turnieju, w którym występują najsilniejsze drużyny Europy, ostatni sukces Legia odniosła w 1995 roku, kiedy
wyeliminowała mistrzów Szwecji, Norwegii i Anglii. W ćwierćfinale uległa jednak Panathinaikos Ateny. Jak będzie w tym roku?
Inter Mediolan, Liverpool, Arsenal i Valencia, m.in. te kluby czekają na Legie w rundach eliminacyjnych – Wiemy o tym, że może
być ciężko, ale nadzieja zwycięstwa jest silniejsza – mówią kibice
– Wierzymy w sukces. 

Rozmowa

M o d a n a s o c–e g z o t y k ę
Z profesor Aldoną Jawłowską
rozmawia Ewa Kielak Ciemniewska
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zy jakieś wspomnienia z okresu PRL
darzy Pani sentymentem?

(po długim namyśle) Zapewne wzbudzi to zdziwienie, że z pewnym
sentymentem wspominam „brygady żniwne” z lat 50. To były obowiązkowe praktyki robotnicze dla studentów. Kierowano ich do różnych
zakładów produkcyjnych, do pracy fizycznej. Nas wysłano na Mazury,
do zupełnie zrujnowanego PGR, w którym osadzeni zostali przesiedleńcy z Wileńszczyzny. Wypędzeni z własnych domów byli zupełnie załamani, bezradni, zagubieni, nie robili nic, bo nie czuli się u siebie. Na polach
niezebrane zboże, połamane płoty, rozwalone chałupy, brudne, zaniedbane dzieci, wielkie śmietnisko. Staraliśmy się coś dobrego tam zrobić.
Przeprowadziliśmy żniwa, zorganizowali stołówkę i opiekę nad dziećmi,
chłopcy naprawili co trzeba. No i zamiast obowiązkowych dwóch tygodni siedzieliśmy tam sześć, z własnej woli. Ci ludzie po prostu nie chcieli
nas puścić. Wieczorami, przy ognisku opowiadali nam o swoich strasznych przeżyciach. Tak, to pozostało mi w pamięci jako coś ważnego
i autentycznego.

Słucham tego z zaskoczeniem, bo przekonano mnie, że czyny
społeczne i brygady żniwne nikomu dobrze nie służyły, poza
ideologami, politykami tego okresu i oczywiście propagandzie.
Nie wszystkie konkretne czyny społeczne były bez sensu, lecz sam
pomysł przymusowej pracy społecznej. Nie chodziło o to, żeby coś pożytecznego wykonać, lecz o to żeby, podporządkować ludzi systemowi
władzy. Tak więc czyny sensowne zdarzały się niejako przypadkowo.
Sytuacje typowe ilustruje raczej moje doświadczenie budowania cmentarza na Wólce Węglowej. Dziewczyny z pedagogiki – w ramach praktyk
robotniczych – miały wyrównywać piaszczysty teren. Cały dzień,
w upale, w kurzu, machały łopatami, po czym przyjechał spychacz
i wszystko to robił po raz drugi. Na koniec jakiś towarzysz, który
widocznie nie wiedział, że to będzie cmentarz, a nie park, bardzo nam

dziękował za wkład pracy mówiąc: „zobaczycie jak to będzie miło,
kiedy sami z tej pracy skorzystacie” !

Zatem wspomnienia ludzi – dobre lub złe – mogą wpływać
na stosunek do przeszłości, nawet tak ponurej jak okres PRL?
Oczywiście, że ludzie wtedy też mieli swoje radości, choć żyli w trudnych warunkach. Ale nie zmienia to faktu, że był to ustrój niszczący,
zarówno poszczególnych ludzi, jak i społeczeństwo, ubezwłasnowolnione i pozbawione podmiotowości.

Obserwujemy wzrost zainteresowania okresem PRL, artykuły
i wspomnienia w prasie, filmy dokumentalne w telewizji mają
swoich odbiorców, na to zainteresowanie odpowiedziała „Gazeta
Wyborcza”, wychodząc z multimedialnymi Dekadami. Czy to wynik
sentymentu czy może chęci, nawet nieuświadomionej do końca,
rzetelnego rozliczenia się z przeszłością wobec nowej rzeczywistości?
Myślę, że powód zainteresowania przeszłością dla każdego jest inny.
Dla starszego pokolenia jest to okres młodości, który zawsze wspomina
się nostalgicznie. Jest też dosyć spora grupa ludzi, którzy nie są beneficjentami przemian i czują się przegrani. Są to ludzie mniej przedsiębiorczy lub gorzej wykształceni, lub też ci, którzy z jakichś innych powodów
nie dali sobie rady w sytuacji gwałtownej zmiany. Niestety, do dziś nie
wypracowano skutecznych form pomocy takim środowiskom. Okres
PRL dawał im poczucie bezpieczeństwa socjalnego, które teraz utracili.
Ale nie sądzę, by ktoś serio chciał powrotu do przeszłości,
to po prostu niemożliwe.

I na szczęście – nierealne. Ale młodzi ludzie interesują się PRL,
a są wolni od sentymentów i dobrze przystosowani.
Przypuszczam, że zainteresowanie młodych ludzi PRL-em jest pewną
modą. Tę modę zapoczątkowały wystawy – pierwsza w Muzeum Narodowym, potem w Zachęcie, prezentujące codzienność i – z punktu
widzenia ludzi młodych – egzotykę życia w PRL. Dziś zainteresowanie
budzi także estetyka tamtego okresu. Będąc we Wrocławiu, widziałam
bardzo popularną restaurację zrobioną w stylu lat sześćdziesiątych.

Ta moda wpływa też na postawy i działania młodych ludzi

– to głównie młodzi bronili Supersamu przed rozbiórką i kina
Iluzjon, dawniej noszącego nazwę Stolica. To młodzi wyszli
z inicjatywą powrotu starych neonów itd. Dzisiejsi 60-latkowie
chcieli burzyć Pałac Kultury.
Dla młodego pokolenia takie obiekty jak Supersam czy Pałac Kultury
i Nauki są zabytkami architektury, które trzeba chronić, im się nie
kojarzą z komunizmem. Są po prostu istotnymi elementami zastanego
pejzażu miasta.

No tak, innej Warszawy nie widzieli. A czy Pani, Pałac Kultury
i Nauki się podoba?
Podoba, to za wiele, ale przestał budzić we mnie negatywne emocje
po powrocie z Nowego Jorku, gdzie zobaczyłam mnóstwo takich
pałaców. No może bez tych ozdóbek, ale niemal identycznych
w kształcie. Wiele wdzięku dodał mu zegar. W każdym razie przestał
być dla mnie symbolem komunizmu, opresji itp., to się już zużyło.

Wróćmy do młodych. Czyli Pani zdaniem za tą modą nie kryje się
żadna refleksja intelektualna, chęć poznania i wyrobienia sobie
własnego zdania o przeszłości?
Nie sądzę, dla młodych czasy PRL to jest historia tak samo odległa,
jak czasy Mieszka I. Owszem interesują się estetyką lat 60 i 70,
muzyką, pop-kulturą, ale chyba mniej tym, co wówczas działo
się w sferze społecznej i politycznej. To ma niewiele wspólnego
z poszukiwaniem wiedzy o tych czasach, sięganiem do źródeł,
potrzebą poznania szerokiego kontekstu kulturowego. Obserwuję to na egzaminach i rozmowach kwalifikacyjnych na studia.
Młodzi ludzie często nie rozróżniają czasów stalinowskich od
okresu Gomułkowskiego czy Gierkowskiego. Dziewczyna na
pytanie, na czym polegała przemiana w 1989 roku odpowiada,
że w PRL nie było reklam, a teraz są. Tak wygląda wiedza
o historii najnowszej, na pewno nie wszystkich, ale znacznej
części młodzieży.

gromy na wszystko, co było w tamtych czasach, manifestowanie
poglądów odmiennych może być traktowane jako wyraz własnej
niezależności.

Proste formy, zachowanie proporcji i symetrii w architekturze,
uporządkowanie, być może stanowią dla młodych przeciwwagę
dla chaosu i różnorodności jakie nas otaczają zewsząd.
Nie przesadzajmy, trudno nazwać kulturę PRL-u kulturą właściwych
proporcji i symetrii! Ci, którzy mają potrzebę ładu i porządku, z pewnością nie w niej szukają inspiracji i nie odwołują się do świata „realnego
socjalizmu”. Szukają gdzie indziej i odwołują się do innych wartości.
Zwracają się ku różnym formom praktyk religijnych, głównie do tradycji chrześcijańskiej, katolickiej, ale także do filozofii i religijności Dalekiego Wschodu. Szukają również świeckich koncepcji ładu kulturowego,
odwołując się np. do idei społeczeństwa obywatelskiego. Wyraźnie
widoczne jest w młodym pokoleniu dążenie do samorealizacji w oparciu
o wartości duchowe. Mówi się, że jest to pokolenie konsumpcyjne
– ale to duże uproszczenie. Oni są pokoleniem bardzo zindywidualizowanym. Idą własnymi drogami, mają wielorakie możliwości ekspresji
i działania i znakomicie te możliwości potrafią wykorzystać. A jednocześnie, robią naprawdę bezinteresownie wiele
społecznie pożytecznych rzeczy.

Socjologia dzisiaj jest chyba w szczególnie trudnej
sytuacji. Nasze życie bardzo przyśpieszyło, zwłaszcza technika – Internet, telefon komórkowy
i wszystkie nowe technologie – przekładają się na
różne sfery ludzkiego działania i myślenia. Ludzie
niebywale szybko się przystosowują. Źródłem dodatkowych zmian w Polsce była transformacja ustrojowa. Świat się zmienia na naszych oczach. Czy socjologia jako nauka nadąża?

Socjologia nigdy nie nadążała. I nieraz była zaskakiwana wydarzeniami, których nie była w stanie
przewidzieć. Zaskoczyła wszystkich kulturalna rewolucja młodzieży w latach sześćdziesiątych,
Wydaje mi się, że przeciwnie: poziom wiedzy ogólnej studenProfesor dr hab. Aldona
nie spodziewaliśmy się tak gwałtownie rosnącej fali
tów i kandydatów na studentów jest dziś znacznie wyższy i zain- Jawłowska, związana
ruchu społecznego jakim była „Solidarność”, znakoteresowania szersze niż było to 20-30 lat temu. Mają dużo więk- z Instytutem Stosowanych
sze możliwości zdobywania wiedzy. Świat stoi przed nimi otwo- Nauk Społecznych UW, socjo- mitych politologów zaskoczył również spektakularny
upadek bloku komunistycznego. Socjologia jest dziś
rem, znają świetnie języki obce, mają nieograniczony dostęp do log, autorka wielu książek
dyscypliną bardzo niejednorodną, w obrębie której
informacji, czego nasze pokolenia nie miały. Po prostu ten okres z zakresu antropologii
historyczny mniej ich interesuje. Np. historia II wojny światowej kultury, redaktorka naczelna istnieje wiele orientacji teoretycznych i różnych
obszarów badawczych. Zmalały ambicje tworzenia
jest o wiele lepiej znana niż ta najnowsza. Rzecz ciekawa,
„Societas Communitas”.
wielkich syntez czy uogólnień, bo są na ogół zawoddużym zainteresowanie młodzieży budzi dzisiaj okres Średnione. I niewielu socjologów podejmuje takie próby. W Polsce próbuje
wiecza. Nie sądzę, aby tak naprawdę skupiali swoje zainteresowania na
robić to na przykład profesor Piotr Sztompka, a także znana wszystkraju i okolicznościach,
kim z telewizji profesor Jadwiga Staniszkis. I dobrze, że to robią,
w jakich wychowali się i żyli ich rodzice, że chcą poznać i przyswoić na
przynajmniej jest się do czego odnieść. Ale socjologia otwiera się
własny użytek prawdę o tamtych czasach. Im ten okres nie kojarzy się
coraz bardziej na inne obszary – którymi zajmowała się antropologia
z niczym złym, to opowieść, która jest budowana w sposób relatywny
kulturowa, czy psychologia społeczna. Ciekawe prace powstają na
jak wszystkie opowieści historyczne. Biorą z niej to, co postrzegane jest
pograniczu socjologii i innych dyscyplin humanistycznych. Silnym
jako zabawne, straszne czy egzotyczne. A więc moda na zewnętrzność
nurtem w socjologii jest badanie tzw. obrzeży, marginesów czyli
i na akcesoria, które mają być symbolami PRL.
małych grup społecznych, które mają znaczenia w procesach kultuHistoria jako nauczycielka nie pełni tu żadnej roli.
rowej zmiany. Socjologowie zajmują się także badaniem nie tylko
Historia jest kiepską nauczycielką, bardzo rzadko wyciąga się jakieś
ludzi, ale i tekstów kulturowych, literaturą, filmem, teatrem
praktyczne wnioski z doświadczeń historycznych. Tak jest i w tym
i różnymi innymi formami przekazu – traktowanego jako
przypadku. Krytyka zbyt hałaśliwa, deprecjonująca całkowicie okres
świadectwo przemian rzeczywistości społecznej. 
PRL-u wywołuje postawę przekory. Jeżeli na arenie politycznej padają

Może po prostu ogólny poziom intelektualny kandydatów
i studentów jest niższy niż kiedyś?
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A drzewa rosną
J a n S z u l i ń s k i , N o r b e r t P i w o wa r c z y k

N

a jednej z kamienic przy placu
Konstytucji rozbłysnął ponownie
neon z siatkarką, wyremontowano
ulicę i chodniki, odnowiono elewacje.
MDM znów przyciąga warszawiaków
i wzbudza przyjazne uczucia. Pałacu
Kultury i Nauki już też nikt nie zamierza burzyć. Ideologia, tak silnie związana z tymi miejscami – traci znaczenie. A przecież nie zawsze tak było.
Zgodnie z założeniami planu 6-letniego spalona Warszawa stała się
polem doświadczalnym budowy
nowego miasta. Przewidziano realizację kilku, zaprojektowanych z wielkim rozmachem, arterii. Wśród nich
priorytetową rolę przeznaczono ulicy
Marszałkowskiej, łączącej najważniejsze place Warszawy. Miała być
sceną masowych manifestacji. I rzecz
jasna, zmienić swój charakter
– z przedwojennej ulicy kapitalistycznych przedsiębiorstw i zamożnego
mieszczaństwa – stać się ulicą ludzi

Na depresję najlepsze są neony
Z Pauliną Ołowską – ar t ystką, dzięki której
n e o n o w a s i a t k a r k a p r z y p l a c u Ko n s t y t u c j i
( p r o j e k t u J a n a M u c h a r s k i e g o z 19 61 r o k u )
znów świeci pełnym blaskiem,
rozmawia Joanna Rolińska
Paulina Ołowska urodziła się w 1976 roku w Gdańsku. Ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych w Gdańsku, studiowała w Hadze i w Chicago. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Na zdjęciu: Paulina Ołowska i Joanna Peters

pracy. Karierę zrobił wówczas propagandowy głównie, bo przecież nie
realizowany do końca, pomysł wprowadzenia robotników do Śródmieścia.
Centralnym punktem Marszałkowskiej stał się plac Defilad. Tu koncentrować się miało życie polityczne, kulturalne i rozrywkowe stolicy. Nad
placem górowała bryła Pałacu Kultury i Nauki, zaprojektowanego przez
radzieckiego architekta Lwa N. Rudniewa.
Na południe od PKiN zostało zaprojektowane wielkomiejskie osiedle
mieszkaniowe. Tak powstał MDM, z przestronnym placem Konstytucji.
Przeprowadzenie tego przedsięwzięcia powierzono Pracowni MDM, pod
kierunkiem Józefa Sigalina. Budowa przebiegała metodą „socjalistycznego współzawodnictwa pracy” w latach 1950 – 52 (chociaż MDM uzupełniano jeszcze do 1963 roku). Wybudowano też charakterystyczne kamienice z podcieniami, zwane Uffizi, ciągnące się wzdłuż Marszałkowskiej do
pl. Zbawiciela. Szybko odezwały się głosy krytyki. Atakowano szczególnie
słynne kandelabry na placu Konstytucji, które oficjalnie miały podkreślać
osiowość założenia i stanowić optyczne zamknięcie przestrzeni placu. Ich
obecność była jednak podyktowana także ideologią. Strzeliste kandelabry
miały konkurować przestrzennie z wieżami kościoła na pl. Zbawiciela.
Myli się jednak ten, kto uważa, że polska architektura doby socrealizmu
jest kalką architektury Moskwy. Przykłady rzeźb przedstawiających robotników, jak przy placu Konstytucji, można znaleźć nawet w amerykańskiej
architekturze lat 30. XX wieku. Rudniew, projektując Pałac Kultury
i Nauki, jeździł po Polsce, szukając charakterystycznego dla naszego kraju
stylu architektonicznego. Za taki uznał Renesans. Ozdobił więc PKiN

D

użo podróżujesz. Jak wygląda Warszawa z perspektywy wrażliwej na piękno młodej globtroterki?

Jest fascynująca. Mogłam mieszkać w Tokio, Lizbonie, Nowym Jorku,
ale wybrałam Warszawę, ze względu na jej piękno i architekturę. Bliski
jest mi modernizm, konstruktywizm, fascynuje mnie rosyjska awangarda,
uwielbiam Oskara Hansena, Supersam na Puławskiej, Dworzec Centralny
i Pałac Kultury!

Czego Warszawie brakuje?
Wiele rzeczy bym zmieniła. Drażnią mnie wielkie reklamy na pół gołych
babek, szczególnie drażniące są paskudne bilboardy w Centrum. Uważam
też, że w Warszawie jest za dużo samochodów.

I tylko to byś zmieniła?
Tak, resztę bym zostawiła, tylko potrzebna jest od czasu do czasu
renowacja budynków i więcej zieleni.

Mieszkasz tuż przy pl. Konstytucji. Czy ta część Warszawy jest ci
najbliższa?
Mieszkam koło mojej siatkarki i tam mi się podoba, ale najbardziej
bym chciała mieszkać w alei Przyjaciół, w domu, w którym wchodzi się
do mieszkania prosto z windy.

Jak wytłumaczyłabyś panującą obecnie modę na lata 60. i 70.?
Moda na PRL zaczęła się w Polsce, w Berlinie i powinna zacząć się
w Moskwie i wszystkich krajach Europy Środkowej, ponieważ młodzi
ludzie się zreflektowali, że za chwilę to wszystko zniknie...

Czy jest to tylko sentyment, czy też dostrzegasz w tym jakieś piękno?

detalami nawiązującymi do kamienic w Kazimierzu nad Wisłą czy wystroju
Wawelu (np. stropy kasetonowe). Nawet Mariensztat zaprojektowano w formie nawiązującej do pobliskiej Starówki. Tworzono nowe, przesiąknięte ideologią miasto, ale z akcentami powiązanymi z tradycją. Było to odpowiedzią
na wymagania stawiane architekturze przez Bolesława Bieruta. Co ciekawe,
nie cenił on budownictwa Moskwy czy Leningradu, bliższa mu była twórczość Antonia Corazziego. Znamienna jest również wypowiedź Hilarego
Minca o MDM: „Róbcie, co chcecie, byleby było to lepsze od ulicy Gorkiego”.
I tak ostatecznie na kształt realizowanych zamierzeń wpływały nie tyle treści doktryny, ile gust decydentów i upodobania
wykonawców.
Inny charakter miały dzielnice mieszkaniowe:
Muranów, Mirów, Młynów i Nowy Świat II. Te osiedla miały być samodzielnymi jednostkami miejskimi, z wewnętrznymi placami, ośrodkami kulturalno – rozrywkowymi. Stanowiły próbę stworzenia
optymalnych warunków życia klasie robotniczej.
Zrezygnowano z dekoracji, jaka cechowała założenie osi Marszałkowskiej.
Czym zatem był socrealizm w Warszawie? Stylem, ideologią? Architektura socrealizmu miała
dokumentować wielkość epoki i stanowić artystyczną wizję stalinizmu. A jednak przenoszona na
grunt Polski ze Związku Radzieckiego doktryna
nie była wierna oryginałowi. Kategoria „narodowej formy”, jeden z kluczowych punktów doktryny, była najmniej precyzyjnym spośród używanych
sformułowań. Znamienna jest późniejsza wypowiedź ówczesnego dyrektora Biura Odbudowy Stolicy, Romana Piotrowskiego: „Oni wszyscy się
To jest czyste piękno, na które składa się praca
wybitnych twórców. Przykładem jest Supersam,
dworce: Centralny i Śródmieście, z przepięknymi,
choć zaniedbanymi mozaikami, Stadion Dziesięciolecia, Rotunda. Uwielbiam te symetrie, plany,
proporcje. Jestem zła, że obok Dworca Centralnego powstają Złote Tarasy, które w żaden sposób
nie nawiązują do najbliższego otoczenia i są przykładem postmodernizmu w architekturze.
To nie sentyment, to próba rewolucji. Nadszedł ostatni moment, żeby
ocalić tę architekturę. Jeżeli władze miasta się tym nie zajmą, zostanie
tylko garstka zapaleńców.

męczyli, żeby określić socrealizm, ale to było niemożliwe, bo to był eklektyzm”.
Nie analizując zniszczeń, jakich dokonano przygotowując place pod budowę choćby Pałacu Kultury
i Nauki, i nie oceniając dokonań ówczesnych urbanistów, na socrealizm dzisiaj można patrzeć jako na
ostatni okres w historii Warszawy, kiedy zakładano
stworzenie jednolitej stylistycznie koncepcji architektury i urbanistyki. Następstwem niezrealizowanej
w pełni koncepcji była chaotyczna zabudowa centrum Warszawy. Nie oznacza to jednak, że plan
6-letni był zbiorem jedynie słusznych koncepcji. I na
szczęście, nie zrealizowano wszystkich pomysłów
przebudowy stolicy – gdyby doprowadzono do końca
projekty planu 6-letniego, miasto stałoby się koszmarem. Za przykład posłużyć może chociażby projekt
zamknięcia osi Saskiej wielkim monumentem ku
czci przyjaźni polsko – radzieckiej.
To, co wówczas powstało, z biegiem lat zakorzeniło
się w świadomości mieszkańców, stając się dla ludzi
nieznających przedwojennej Warszawy, zastanym
elementem struktury miasta, mówiącym o jej przeszłości. Również znienawidzony przez wielu Pałac
Kultury stał się, oprócz Łazienek, Zamku Królewskiego czy Kolumny Zygmunta, jednym z symboli miasta. W tym kontekście proroczo brzmią słowa Sigalina: „Dyskusje jak dyskusje – definitywnie się jeszcze
nie zakończyły, a drzewa jak drzewa – rosną. Powoli
staną się szacownym starodrzewem – przedmiotem
szczególnej opieki naszych następców.” 
miesiącach zadzwoniła przesympatyczna Joanna Peters ze wspólnoty
mieszkaniowej przy placu Konstytucji 5, proponując spotkanie. Chcąc
dowiedzieć się, jakie kolory miał neon z siatkarką, zaczęłyśmy odwiedzać
firmy instalujące neony. Tak trafiłyśmy na firmę „Reklama” Jacka Wyczółkowskiego na Pradze. To najstarsza firma, która robiła wszystkie
neony w latach 60.
Jest tam wielkie archiwum! Tak dowiedziałam się, jak wyglądała
siatkarka. Potrzebne były tylko pieniądze. Dla Fundacji Galerii Foksal
przygotowałam więc wystawę i ze sprzedaży obrazów eksponowanych
na niej mogłam odnowić neon.

Co składało się na tę wystawę?

Dzięki Tobie dokonano renowacji neonu siatkarki, pochodzącego
z 1961 roku. Łatwo go było zapalić?

Trzy obrazy. Jeden wisiał w oknie i przedstawiał neon, złożony z fragmentów różnych neonów z lat 60. Świecił do środka galerii, przez niego
widać było Pałac Kultury. Drugi obraz: Warszawa należy do burżuazji,
przedstawiał jak homofob i homoseksualista bawią się razem wieczorami. A trzeci obraz, mój ulubiony, to był spis wszystkich neonów z 1968
roku, wykonanych przez firmę „Reklama”: było ich 1672!

Nie było łatwo i zajęło mi to trzy lata. Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Warszawy, siatkarkę pokazał mi mój przyjaciel, Łukasz Gorczyca.
Napisał o niej wiersz. Pomyślałam wtedy, że byłoby pięknie, gdyby udało
nam się ten neon zapalić. To było sześć lat temu. Później, kiedy zamieszkałam na Koszykowej, przychodziłam tutaj codziennie. Napisałam list
do sklepu z artykułami sportowymi o tym, że wraz z grupą przyjaciół
zakładamy fundację „Piękny neon” i szukamy sponsora. Po dwóch

W przyszłości z grupą przyjaciół chcielibyśmy zapalić 1670 neonów!
Zaczynamy od krówki na ulicy Kruczej. Jeśli ktoś chce pomóc nieoficjalnej
fundacji „Piękne neony” – czekamy! Niedługo zaproszę do Zamku
Ujazdowskiego na wystawę z cyklu „W centrum uwagi”, prezentującą
młodych polskich artystów. Otwarcie wystawy mojej i Wilhelma Sasnala
nastąpi 15 lipca. 

Zajęłaś się neonem. Lubisz rozświetlać mrok?
Jesienią dostaję w Warszawie depresji. Uznałam, że na depresję
najlepsze są neony.
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Jakie są Twoje plany artystyczne?

Historia
Sensacy jne odkr ycie
w piwnicach domu we Włochach

Tu s i e d z i a ł . . .
Beata Kubiszyn-Puka

W

strząsające wrażenie robią napisy, odsłonięte przez konserwatora
zabytków, Piotra Mądracha, w piwnicy domu przy ul. Świerszcza 2 we
Włochach. Sowiecka policja polityczna, NKWD, zajęła dom ich prawowitym
właścicielom w styczniu 1945 r., by urządzić tam jedno ze swoich więzień.
Wykwaterowana rodzina odzyskała swoją własność dopiero kilka lat temu.
W roku 2000 właściciele powiadomili Oddziałową Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie o napisach, jakie
znaleźli na ceglanych ścianach piwnic. Jak wspomina Sławomir Kalbarczyk w informatorze Z czarnej księgi komunizmu. NKWD, Smiersz
i Informacja WP w Warszawie i okolicach 1944-1945 – oględziny
potwierdziły istnienie napisów. Niektóre z nich udało się odczytać.
„Bóg, Honor, Ojczyzna; AK, Amnestia 5.9.45” a także podpisy więźniów:
Jerzego Ludwika Kazimierskiego, z wyrytym znakiem Polski Walczącej,
Jana Zgierskiego oraz – z adnotacją: „tu siedział” Bolesława Piaseckiego
– przywódczy przedwojennej ONR Falanga, a po wojnie twórcy Stowarzyszenia PAX.
Konserwator zabytków Grzegorz Mądrach, pracujący w piwnicach na
zlecenie Urzędu Dzielnicy Włochy oraz stołecznego konserwatora zabytków, ujawnił ostatnio kolejne dramatyczne świadectwa z przeszłości tej

kamienicy. Najczęściej były to podpisy więźniów – imię, nazwisko, z różnymi adnotacjami. Oto przykład, który podajemy z zachowaniem oryginalnej pisowni: „Molik Ludwik AK, Ługowski AK, W Szpac ppłk, Aresztowany za propagandę przeciw rządowi Tymczasowemu i Sowieckiemu
i za AK Dn 15/v 45 zasądzony na karny batalion wyszedł 29 V 1945”.
Na jednej ze ścian więzień napisał błagalnie: „Jezu wyratuj”.
Po odkryciu tych napisów, równolegle z pracami konserwatorskimi,
trwały badania historii kamienicy. Dawni więźniowie, do których dotarli pracownicy IPN twierdzili, że nie więziło ich tam NKWD, ale Informacja Wojskowa. Po kolei ustalano fakty. Okazało się, że budynek był
siedzibą Głównego Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego. W piwnicach mieścił się areszt śledczy, w którym przetrzymywano i okrutnie torturowano wielu Polaków.
Nieporozumienie, zdaniem historyka, wynika z faktu, że funkcjonariusze Informacji byli w większości oddelegowani z sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz lub z NKWD. W większości byli Rosjanami.
Ta „rusyfikacja” Informacji WP następowała od 1944 r., z powodu braku
zaufania do polskiego kontrwywiadu wojskowego.
Jak podaje S. Kalbarczyk, placówka we Włochach, w toku prac badawczych, zaczęła jawić się jako jedno z sieci więzień, którymi pod koniec

Dzieje Mazowsza
Z profesorem
Ryszardem
Kołodziejczykiem
rozmawia
Ruta Pragier

P

anie Profesorze, nad czym
Pan teraz pracuje?

Z kilkoma kolegami mamy na
warsztacie czterotomowe Dzieje Mazowsza. Pierwszy tom,
od wcielenia Mazowsza do
Korony, wydał jeszcze prof.
Aleksander Gieysztor. Pracuje-

Prof. Ryszard Kołodziejczyk, związany z Instytutem Historii PAN, jest autorem
wielu publikacji m. in. Studiów nad dziejami miast polskich w epoce rozbiorów,
Miast polskich w tysiącleciu, Miast i ludności miejskiej w Królestwie Polskim
w dobie Powstania Styczniowego i po Powstaniu.

my nad kolejnymi. Ja redaguję trzeci obejmujący czasy porozbiorowe
do 1915 roku. Ostatni tom przypadnie na okres Drugiej Rzeczpospolitej.
Przedsięwzięciu patronuje Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Pułtusku i Mazowieckie Towarzystwo Naukowe. A zaczęło się od przygody kilku entuzjastów. Lata temu, profesorowie: Stanisław Herbst
i Aleksander Gieysztor przemierzali Mazowsze w rozklekotanych autobusach, zbierali materiały, wygłaszali odczyty, animowali miejscowy
ruch badaczy-amatorów.

Czy jakieś cechy szczególnie wyróżniały ludzi z Mazowsza?
Mazowsze to ojczyzna drobnej szlachty, a to ludek zadziorny i bitny,
z dużym poczuciem własnej godności. Nie bez kozery mówiło się złośliwie, że na Mazowszu każdy ma herb. Nie zawsze ma go gdzie powiesić
– ale herb ma. Stąd też wywodzą się bohaterowie Sienkiewicza.

A gospodarka? Wiek XIX to czas wielkich przemian.
Ogromnych. Wiek kolei żelaznych i niesłychanego cywilizacyjnego
rozwoju. Naszych bohaterów spod Somosierry spotykamy później przy
tworzeniu instytucji tak zasłużonych dla Polski jak np. Bank Handlowy
czy Kolej Warszawsko-Wiedeńska. Oddajemy cześć powstańcom, lecz
winniśmy ją również ludziom takim jak np. Ksawery Drucki-Lubecki,

wojny NKWD oplotło Warszawę. W sąsiednim budynku
we Włochach, przy ul. Cienistej 14, miał swoją kwaterę
Iwan Sierow, zastępca Ludowego Komisarza Spraw
Wewnętrznych ZSRR, mianowany w styczniu 1945 r.
pełnomocnikiem NKWD przy 1 Froncie Białoruskim.
Ustalono też, że „zapełnianiem aresztu przy Cienistej
zajmował się ze zbrodniczą gorliwością Józef Światło,
wówczas porucznik, odkomenderowany z wojska do jednej z grup operacyjnych NKWD. Najbardziej znanym
więźniem przy ul. Cienistej był gen. Emil Fieldorf „Nil”,
były komendant Kedywu. Trafił do aresztu w marcu
1945, nierozpoznany jednak jako „Nil”, lecz aresztowany
jako kolejarz Walenty Gdanicki, za którego się podawał.
Aresztowania dotykały wielu mieszkańców Warszawy
i okolic. Opierały się na donosach. Były masowe. Więzienia zapełniały się z każdym dniem. W tym we Włochach, gdzie odkryto napisy, ludzie byli stłoczeni po 20
osób w jednej piwnicznej izbie. Spali pokotem na podłodze, pozbawionej jakiejkolwiek osłony. Głodowali, bo na
dwóch więzionych przypadał talerz nieoszonej kaszy
i kromka chleba dziennie. Było zimno, panował mrok.
Do celi pod schodami, w której nie można było się
nawet wyprostować, trafiały kobiety, podejrzewane
o udział w konspiracji. Przebywało ich tam po kilka,
co jedna z osadzonych, Alina Górska ps. Kala, wspomina: „Wyprostować się można było tylko przy samych
drzwiach. Nie było podłogi, tylko jedna deska, mnóstwo
pcheł i wszy, okropna wilgoć, żadnego okna”.

W celi, gdzie więziono mężczyzn – jak wspomina
kapral Wojciech Gutry – „w małej piwnicy na ziemniaki
była prycza od ściany do ściany i my w ilości 16-18 osób
w zależności od sytuacji. Wszy pchły, pluskwy, brak
higieny”. O jednym z więźniów napisał, że „zapadł
na bardzo ciężką biegunkę i chyba zmarł, bo zabrano go
z celi w bardzo złym stanie, gdyż nie mógł chodzić”.
Jakie były przyczyny represjonowania we Włochach
przez Informację WP? Jest to obecnie przedmiotem
dociekań historyków, więc zapewne doczeka się
wyjaśnienia. Wiadomo, że Włochy stały się przyczółkiem
komunistycznej władzy w Polsce, bo tu spływały informacje wojskowe o aresztowaniach, prowadzonych
śledztwach, wypadkach nadzwyczajnych. Aresztowani
i osadzeni byli ofiarami, z którymi nie liczył się nikt,
choć trafiali tam bezprawnie.
Konserwator zabytków, który poświęcił wiele czasu na
odsłonięcie fragmentu dramatycznej powojennej historii
mówi, że nigdy nie zapomni wyrytych w tynku kalendarzy, które pozwoliły więźniom odliczać dni spędzane
w ciemności, ani słońc, które rysowali, by stworzyć
sobie nadzieję na wyjście z nor. Grzegorz Mądrach
uważa, że w tych piwnicach trzeba utworzyć miejskie
muzeum, które pozwoli młodym ludziom poznać
historię, i które będzie przestrogą, aby nigdy już nie
powtórzyło się podobne bestialstwo. 
Autor zdjęć: Piotr Mądrach
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który budował i modernizował gospodarkę, wprowadzając Polskę
do nowej epoki. Zastał w budżecie ogromną dziurę, a zostawił skarb
z dokładnie taką samą sumą – ale superaty. Znalazł nawet sposób na
ściągnięcie zaległych podatków, które szlachta tak niechętnie płaciła.
Posyłał dłużnikowi do jego dóbr oddział wojska, a ten musiał żołnierzy
karmić i płacić im żołd tak długo, aż nie spłacił długu. Skutkowało! Jego
metodami i nowoczesnym myśleniem zachwycał się nawet wysoki urzędnik carski, Józef Bossakowski z rosyjskiego ministerstwa finansów.
Tysiącstronicowy raport tego radcy stanu, wraz z analizą gospodarki
i finansów odnalazłem w archiwum petersburskim! Jednak w sumie,
wielkiego szczęścia mazowieckie w czasach rozbiorów nie miało. Ogromną część budżetu Warszawa musiała odprowadzać do banku w Petersburgu. Tak zdecydowało carskie ministerstwo finansów. Każda inwestycja
powyżej 500 rubli musiała mieć parafę Petersburga. Paradoksalnie, dzięki temu zachowało się fantastyczne archiwum dotyczące Warszawy.
Kiedy szukałem materiałów na temat budowy ulic, kanalizacji, oświetlenia miasta –wszystko to znalazłem w archiwum w Petersburgu. To, co
spaliło się do cna w Warszawie! A to dlatego, że po Powstaniu Styczniowym pierwsze egzemplarze każdego projektu szły do Petersburga.

To rzuca ciekawe światło na warsztat historyka.
Tak, ja wiele podróżowałem. Spędziłem trzy lata w archiwach
rosyjskich i tyle samo w niemieckich i austriackich. W stolicach
trzech czarnych orłów.

nr 3, czerwiec 2006

Mazowsze drogo zapłaciło za Powstanie Styczniowe.
Niestety, tak. Z 444 miasteczek zostało 118. Resztę pod pretekstem,
że są zbyt ubogie, by utrzymać burmistrza, zmieniono na osady. Była to
zemsta za to, że ludność małych miasteczek poparła Powstanie. Po 1863
roku przestały istnieć w państwie własne finanse. Co roku odprowadzano do Petersburga ogromny haracz „na przechowanie”. Nic z tego nie
wróciło. Wywieziono z Warszawy Bibliotekę Załuskich. Wprawdzie istnieją poglądy, że bez chłonnych rynków rosyjskich przemysł włókienniczy Białegostoku, Warszawy czy Łodzi nie mógłby się tak rozwinąć
(zaopatrywaliśmy w przednie sukno armię carską), ale to tylko część
prawdy. Poglądy historyków są też podzielone co do tego, co działo się
w Polsce między 1863 rokiem a pierwszą wojną światową. Jeden
z historyków pisze, że życie Polaków w tym czasie można porównać do
wody w stawie stojącej w bezruchu i pokrytej rzęsą. Henryk Wereszycki
uważa jednak, że było inaczej. Również Bogdan Cywiński w Rodowodach niepokornych udowadnia, że rodziła się nowa Polska, „nowy las”.
To nowe pokolenie podniosło głowę już w 1905 roku, co było w dużej
mierze zasługą PPS. Spuścizną rewolucji 1905 roku było powstanie
Polskiej Macierzy Szkolnej – zalążka polskiego szkolnictwa.

Kiedy ukaże się ten tom Dziejów Mazowsza?
Wszystkie materiały mam już zebrane. Teraz trzeba siedzieć i pisać.
A to jest zwykle najtrudniejsze. Jednak wszystkie trzy nowe
tomy Dziejów powinny pojawić się jeszcze w tym roku. 

Ratujmy zabytki

Młodszy brat Zachęty w niebe
To m a s z M a r k i e w i c z

P

rawdziwe cacko architektoniczne znajduje się w samym centrum miasta – na rogu ulic: Złotej i Zgody. Świetnie nadaje się na siedzibę urzędu, muzeum, banku, wykwintnej restauracji czy elitarnego klubu. Tymczasem od kilku lat budynek stoi pusty i niszczeje.
Jego projektantem był Stefan Szyller, niebywale twórczy warszawski
architekt przełomu XIX i XX wieku, specjalizujący się m.in. w obiektach
użyteczności publicznej. I takim był ten przy ul. Złotej, zamówiony przez
Kasę Przemysłowców Warszawskich. O ile warszawskie kamienice mieszkalne projektu Szyllera w większości nie dotrwały do naszych czasów,
albo dotrwały w stanie opłakanym lub niekompletnym, o tyle budowle
publiczne Szyllera miały więcej szczęścia. I dziś cieszą oczy: gmach główny Politechniki Warszawskiej, brama Uniwersytetu Warszawskiego od
strony Krakowskiego Przedmieścia i stary gmach Biblioteki Uniwersyteckiej; zachował się neorenesansowy wystrój wiaduktu mostu Poniatowskiego i wiadukt Stanisława Markiewicza na Karowej oraz dostojny
gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na placu Małachowskiego,
wzniesiony w latach 1898-1900.

nie dawną Kasę Przemysłowców, właściwie nie prowadzi żadnego nadzoru
nad tym, co się w zabytku dzieje. Od społeczników dowiedział się, że właściciel drąży piwnice, czego z władzami konserwatorskimi nie uzgodnił.

Czego nie zniszczyła wojna...
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Nieco młodszym bratem Zachęty jest właśnie budynek Kasy Przemysłowców, wzniesiony w latach 1900-01, sądząc po zastosowanej technice
i wystroju wnętrz – przez tych samych majstrów, co Zachęta. Szczęśliwym zrządzeniem losu neorenesansowy gmach kasy, prawie nieuszkodzony, przetrwał II wojnę światową, a przeprowadzane po wojnie remonty nie zniszczyły bogatej dekoracji fasady, łącznie z grupą rzeźbiarską
w zwieńczeniu narożnika. Należało przypuszczać, że skoro gmach uszanowała PRL, to i III Rzeczpospolita nie będzie gorsza.
Niestety, na początku lat 90. ubiegłego wieku budynek stał się własnością miasta, które dość szybko się go pozbyło. W połowie lat 90. został
sprzedany biznesmenowi z Trójmiasta. Musiała to być dla niego udana
transakcja, ponieważ atrakcyjnie położony obiekt figurował w rejestrze
zabytków i gdański biznesmen skorzystał z ustawowej, pięćdziesięcioprocentowej ulgi. Nowy właściciel uporał się z wyeksmitowaniem Związków
Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, lecz poza tym nic dla obiektu nie zrobił. Po kilku latach, budynek odkupił Tadeusz Matan, właściciel
firmy Profilab i punktu usług fotograficznych Rapid Foto Relax. W wypowiedziach dla prasy roztaczał wizję luksusowego budynku mieszkalnohandlowo-biurowego. Mamy rok 2006, a piękny gmach niszczeje.

Konserwator poprzestał na wytycznych
Trzy lata temu losem budynku zainteresowali się społecznicy z Zespołu
Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK. Nakłonili wojewódzkiego konserwatora zabytków do sformułowania wytycznych konserwatorskich do remontu budynku, które konsultowano ze znawczynią
twórczości Stefana Szyllera, dr Małgorzatą Omilanowską. Wyperswadowano również właścicielowi pomysł nadbudowania gmachu o jedno piętro. Niestety, mimo że konserwator wojewódzki – ze swojego gabinetu
w narożniku kamienicy przy ul. Jasnej 10 i Sienkiewicza – widzi codzien-

Krajobraz po imprezach
Z niezrozumiałych względów władze stolicy lekką ręką pozbyły się tego
pięknego budynku. Jak na zniszczoną, niemal w 80 procentach, w czasie
wojny lewobrzeżną Warszawę jest to budynek niezwykły. Zachowało się
w świetnym stanie (przynajmniej tak było trzy lata temu), pochodzące
jeszcze sprzed I wojny światowej, wnętrze budynku – w tym niezwykle
cenna, reprezentacyjna klatka schodowa z kutą balustradą, bardzo
podobną do tej w Zachęcie i prawdopodobnie pochodzącą z tego samego

zpieczeństwie
warsztatu firmy Władysława Gostyńskiego. Na suficie nad klatką schodową dogorywa ilustrowany plafon, zachowała się stolarka drzwi i secesyjna stolarka okien. Niestety, zdążyły już zniknąć przepiękne mosiężne
klamki u drzwi; prawdopodobnie nadal istnieją autentyczne drewniane
parkiety, kominek i piec kaflowy w dawnym gabinecie prezesa Kasy,
a nawet przylegająca do gabinetu mała łazienka wykładana pięknymi
majolikowymi, secesyjnymi kafelkami!
O tym wszystkim piszę w czasie przeszłym, ponieważ nie jestem
pewien, czy opis ten zgadza się ze stanem dzisiejszym. Obiekt na co dzień
jest zamknięty, czasem tylko staje się miejscem różnych wystaw artystycznych, balów, bywa nawet wynajmowany filmowcom. I za każdym
razem po takich imprezach przybywa zbitych szyb, ubywa klamek,
drzwi... Poza tym budynek nie jest ogrzewany, co również na dobre mu
nie wychodzi.
Zdumiewa podejście obecnego właściciela do tak cennego zabytku warszawskiej architektury. W momencie zakupu wystarczał kosmetyczny
remont, dziś potrzebny jest remont kapitalny.
Oburza również fakt, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków był
zupełnie bezczynny. Niebawem kontrolę nad gmachem dawnej Kasy
Przemysłowców Warszawskich ma przejąć konserwator stołeczny. Apelujemy do stołecznego konserwatora zabytków, Ewy Nekandy-Trepki
o pilne zainteresowanie się, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi,
wspaniałym gmachem na rogu Złotej i Zgody. Może być ozdobą centrum
Warszawy, a straszy zaniedbaniem. 

fot. Jarosław Zieliński

Tomasz Markiewicz - historyk, varsavianista, przewodniczący Stowarzyszenia
Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, autor wystawy
„Powrót miasta. Zielna 37 i okolice - wczoraj, dziś, jutro”, którą można
oglądać do 19 czerwca w dni powszednie w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Zielnej 37, V piętro

Niebawem skończy się absurdalna sytuacja, że nadzór nad zabytkami
w dzielnicach Śródmieście i Praga Północ sprawuje wojewódzki
konserwator zabytków. Nie wiadomo, czym się kierowali warszawscy
decydenci w chwili tworzenia urzędu stołecznego konserwatora zabytków, wykluczając spod jego kompetencji najbogatsze w stare obiekty
dzielnice, choć przekazali mu nadzór nad resztą miasta. Zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy, stołeczny konserwator zabytków uzyska teraz
prawo do przeprowadzania kontroli we wszystkich warszawskich obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Odtąd mieszkańcy Warszawy załatwiać będą wszystkie sprawy
związane z zabytkami nieruchomymi i ruchomymi – w jednym
urzędzie. Także przekazanie kompetencji, dotyczących obszaru pomnika
historii (Traktu Królewskiego), za którego jakość zarządzania
odpowiada miasto, pozwoli na stworzenie spójnej polityki ochrony
tej zabytkowej przestrzeni.
Miejmy nadzieję, że uzyskanie prawa przez stołecznego konserwatora
do przeprowadzania kontroli zabytków wpisanych do rejestru, przyspieszy reakcję służb konserwatorskich na interwencje, które wpływają
do urzędu miasta oraz spowoduje opracowanie planu kontroli zabytków,
których stan budzi zastrzeżenia. Przejęcie kompetencji nastąpi po miesiącu od daty podpisania decyzji przez wojewodę mazowieckiego i prezydenta m.st. Warszawy, czyli za kilka tygodni. W tym czasie Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotuje się do przejęcia nowych
obowiązków, przeprowadzone również zostaną przez m.st. Warszawa
konkursy na nowe stanowiska pracy.
W kompetencjach wojewódzkiego konserwatora zabytków w obszarze
m.st. Warszawy (wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami), pozostaną sprawy związane z archeologią,
uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz niezbywalne (wynikające z art. 96 ust. 4 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami) prowadzenie rejestru i wojewódzkiej
ewidencji zabytków, a także wydawania w tym zakresie decyzji
administracyjnych.
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Będzie Saski
Coraz bardziej realna staje się odbudowa Pałacu Saskiego. W maju nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na firmę, która ma dokonać rekonstrukcji
pałacu. Komisja przetargowa wybrała Budimex-Dromex, który zaproponował cenę 201 mln zł , odpadły Warbud SA z ceną 205 mln i Strabag z ceną
213,5 mln zł i na szczęście żadna nie złożyła protestu na wynik przetargu.
Odbudowa będzie się odbywać wg. projektu Polsko-Belgijskiej Pracowni
Architektury sp. z o.o., która w Warszawie uczestniczyła w powstawaniu
m.in. takich budynków jak: biurowiec Warty na Chmielnej i Sienna Center
w pobliżu ulicy Żelaznej. Prace projektowe mają być zakończone do wiosny
przyszłego roku, w tym czasie na plac przyszłej budowy mają wejść ekipy
archeologów. Budowa ma się rozpocząć w okresie letnim przyszłego roku
i potrwa ponad dwa lata. Odbudowany Pałac Saski przewidziany jest na siedzibę przyszłego Muzeum Historii Polski oraz Instytutu Myśli Jana Pawła II.

Plac Defilad podpisany
Wojewoda Mazowiecki bez zastrzeżeń podpisał się pod Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. Oznacza to uprawomocnienie tego dokumentu i nic nie stoi
na przeszkodzie, aby rozpocząć zabudowę placu Defilad wg tego co jest
w planie zapisane. Zgodnie z informacją uzyskaną od naczelnego architekta miasta Michała Borowskiego, najpierw rozpocznie się budowa
Kupieckiego Domu Towarowego. Potem najprawdopodobniej wznoszone będzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Na temat budowy innych obiektów nic bliższego jeszcze nie wiadomo.

Remont ulic
Niemal w każdą sobotę i niedzielę remontowane będą stołeczne ulice.
W maju podpisano umowę na wymianę nawierzchni 360 tys. m kw.
jezdni z firmą Strabag i z Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych. Wartość inwestycji to ponad 36 mln zł.
Po zakończeniu zakontraktowanych prac, łączna powierzchnia wyremontowanych od 2003 r. ulic przekroczy 1,5 miliona m kw. – Do wiosny
przyszłego roku jedna czwarta ulic w Warszawie będzie mieć nową
nawierzchnię – zapowiada Marek Mistewicz, naczelny dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich.
Władze miasta uspokajają, że prace w minimalny sposób utrudnią
życie kierowców, bo prowadzone będą głównie w weekendy.
Odnowione zostaną – w całości lub odcinkami – m.in. ulice:
Grochowska, Ostrobramska, Targowa, Saska, Grenadierów, Domaniewska, Puławska, Dickensa, Grójecka.
Wkrótce ZDM ogłosi przetarg na kolejne 100 tys. m kw. ulic.
W ramach tej umowy odnowiona zostanie m.in. druga jezdnia
alei Krakowskiej. Więcej o tym na www.um.warszawa.pl

Przejrzyści rajcy
W internecie na stronie Urzędu Miasta (www.um.warszawa.pl ) można
oglądać przebieg obrad Rady Warszawy. Dotychczas odbywały się
transmisje testowe. Koszt przygotowania takich transmisji jest stosunkowo niewielki (ok. 20 tys. zł), natomiast korzyści – znaczące. Wreszcie
warszawiacy mają możliwość obserwować prace Rady oraz ocenić jak
ich przedstawiciele reprezentują interesy miasta i swoich wyborców.
Przed wyborami warto lepiej poznać warszawskich rajców.

Pamięć miasta

Dunaj w

Widok z chmury
M a ł g o r z a t a B a r a n ow sk a

Kwir yna Handke

I
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ądźmy bliżej natury! – słyszymy dziś coraz
częściej mądre nawoływanie, kierowane
zwłaszcza do mieszkańców dużych miast.
Nasi dawni przodkowie nie potrzebowali
takiej specjalnej zachęty. żyli w ścisłej symbiozie z naturą, ona stanowiła integralny składnik
wspólnej przestrzeni. A tę przestrzeń doskonale
rozpoznawali, oswajali, a zarazem kształtowali
– między innymi za pomocą znaków językowych.
Nasi dawni przodkowie realne widzenie otaczającego świata przedkładali nad widzenie
symboliczne. A zatem określali rzeczy według
ich wyglądu, położenia, charakteru i przydatnych właściwości. W nazywaniu obiektów przestrzeni miejskiej ustalali również ich wzajemne
relacje: mały – duży, mniejszy – większy, wysoki – niski, szeroki – wąski, długi – krótki, górny
– dolny, prawy – lewy.
Mądrości naszych dawnych przodków zawdzięczamy rzetelną dokumentację dziejów
miasta – również za pomocą nazw, które tworzyli w najściślejszym związku z cechami obiektów.
Dzięki temu, po wiekach, jeszcze dziś wiemy,
gdzie był usytuowany w Warszawie pierwszy
stały most na Wiśle (zbudowany w latach 1568
– 75, rozpoczęty z inicjatywy króla Zygmunta
II Augusta, ukończony po jego śmierci pod nadzorem siostry, królowej Anny Jagiellonki), bo
wskazuje to ulica o nazwie Mostowa, ponieważ
fot. Andrzej Kałuszko
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stotą każdego miasta jest różnorodność i historia. To pamięć, czyli historia, czyni go
interesującym. W przypadku Warszawy pamięć jest ważniejsza niż dla innych miast.
Czasem pamięć musi tu zastąpić, tak naturalną dla innych, może szczęśliwszych, miast,
ciągłość istnienia.
Dzisiaj, kiedy nareszcie rozwija się dobrze pojęty regionalizm, mnóstwo ludzi interesuje się
historią Warszawy i trafić można na strony internetowe jej poświęcone założone przez bardzo
młodych ludzi. A jednocześnie często ma się wrażenie, że wielu sięga pamięcią nie dalej, niż
trzy lata. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Może czasy są tak zajmujące? Może ci ludzie uważają,
że świat się tak zmienił, iż to, co dawne nie ma nic wspólnego z życiem dzisiejszym?
Tak, czy tak, kiedy się obejrzymy za siebie, możemy zobaczyć cały tłum ludzi, nie tylko
kochających to miasto, ale i tworzących jego pamięć, piszących, malujących, budujących.
Zobaczymy też wielką i nie zawsze wykorzystywaną bibliotekę.
Wyciągnijmy więc którąś z książek. Będzie to „Zemsta panny Urszuli” Dominika Magnuszewskiego. Ta romantyczna powieść świetnie nadaje się do tego, by przez jej bramy wejść w świat
pamięci Warszawy. Akcja powieści została osnuta wokół prawdziwych wydarzeń z roku 1620.
15 listopada tego roku Michał Piekarski, szlachcic sandomierski, podniósł rękę na króla
Zygmunta III Wazę i lekko go ranił. Czyli zamach ten odbył się w wieku siedemnastym.
Magnuszewski napisał i wydał swą powieść w wieku dziewiętnastym (1838). Czytam tę
powieść w wydaniu z roku 1959, czyli przygotowanym do druku i opatrzonym przypisami
w wieku dwudziestym. Mamy, przypominam, wiek dwudziesty pierwszy i ciągle możemy
czytać „Zemstę panny Urszuli”.
Przytoczmy fragment, bo to jeden z najpiękniejszych i najbardziej pomysłowych opisów
miasta w literaturze polskiej. Niestety, trudno by go było tu zamieścić w całości. W każdym
razie czytelnik „Zemsty panny Urszuli”, po zwiedzeniu Zamku, zaproszony jest, by dla większej
szybkości i wygody wsiadł na chmurę i z niej miasto podziwiał: „Za Krakowską dopiero Bramą zwita cię stara Warszawa, wąska, ciemna, pokurczona, ku rynkowi brzuchata, wygląda
z góry jak Turczyn zasiadający na Bejram, kiedy obie nogawice zarzuci pod siebie węzłowatym kręgiem. Między domy, co się ku sobie przytulają plecami, leją się jak wiślane koryta
ulice, długo rozkosznie, póki im jaki dom nie zaskoczy, to go obleją wokół i lecą dalej szalone,
rozkrzyżowane. Świętojanka jak garbuś wydęła plecy ku Farze, sprostowała się przy konwencie oo. Jezuitów i potulna dopadła Rynku. Piwna wybiegła wprost ku bramie zamkowej i obmiatając tyły murów Świetojanki, zawstydzała się swojego zbiegowiska, wpadła zaułkiem ku
towarzyszce i zleciały się obie na Rynku , tam grają jak karaś w wodzie, bo im obszernie w
tym czworoboku domostw pyrkatych. Aleć im na schwał środkiem stanął poważny ratusz i tańca się ich zadziwił, aże się zestrachały niebożęta i we trzy strony ciasnotą, ukosem rozbiegły”.
Magnuszewski oddaje kapryśną naturę uliczek staromiejskich, ale nie omija wnętrz z epoki.
Kto nie chciałby zajrzeć do pokojów dawnej Warszawy? Trudno jednak zapomnieć o wydarzeniach za oknami. Piekarski zostaje skazany na straszliwe tortury, co upamiętnia znane
powiedzenie „plecie jak Piekarski na mękach”. Już wtedy cała ta sprawa wydawała się
niektórym bardzo podejrzana. Sądzono bowiem, że Piekarski, odznaczający się melancholijnym i nieco furiackim usposobieniem, mógł być po prostu szalony. A prawo polskie już wtedy
zabraniało skazywać szalonych.
W całą niejasną aferę Piekarskiego Magnuszewski jako główną bohaterkę wplątuje Urszulę
Mejerin, która była dwórką królowej, żony Zygmunta III, Konstancji. Cieszyła się wielką
przychylnością króla i faktycznie na dworze liczono się z jej zdaniem. To, że Piekarski miał
być dworakiem hetmana wielkiego litewskiego Chodkiewicza, a panna Urszula miała
przypisywać Chodkiewiczowi wrogie królowi intencje i wpływać bezpośrednio na śledztwo,
jest całkowitą fikcją. Okazuje się, że bramy prawdziwe i wyobrażone mogą się na dawną
Warszawę otwierać. 

prowadziła do przeprawy mostowej. Wiemy
i to, że ongiś nad brzegiem Wisły, przy średniowiecznej Warszawie istniała osada rybacka,
bo jej ślad pozostał w nazwie ulicy Rybaki.
Z pozoru niejasna nazwa Bugaj (pochodzi od
topograficznego określenia bugaj – ‘niski brzeg
zalewany przez wodę’) – nadana ulicy u podnóża skarpy wiślanej za murami Starego Miasta
– dokumentuje nie tylko podmokły charakter
nadrzecznego terenu, lecz wskazuje też inne
usytuowanie koryta Wisły, płynącej wówczas
bliżej skarpy, niż dzisiaj.
Bardzo wiele innych ciekawych faktów, treści,
a nawet tajemnic z przeszłości kryją nazwy
miejskie.
Przyjrzyjmy się bliżej jednej z nich, szczególnie zaskakującej na tym terenie. Skąd się wziął
w Warszawie Dunaj i to jako nazwa ulicy,
a nawet dwóch ulic ?!
Pełną dokumentację przynoszą akta miejskie
z XVII stulecia, w których wymieniana jest
ulica Dunaj składająca się z części wąskiej
i długiej, rozszerzającej się w formę placyku.
W XVIII w. tę szerszą część ulicy niekiedy
zapisywano jako plac Dunaj. Ostatecznie w tym
samym stuleciu utrwaliły się dwie nazwy ulic:
Wąski Dunaj oraz Szeroki Dunaj.
Warszawska ulica swoją nazwę odziedziczyła
po znacznie wcześniejszej nazwie strumienia
spływającego, jak wówczas wiele innych, do
Wisły. Ten już w średniowieczu zaopatrywał
w wodę mieszkańców najstarszych części
Wąski Dunaj

dawnej Warszawy. Swój początek zawdzięczał
źródłu silnie bijącemu w miejscu dzisiejszej
ulicy Szeroki Dunaj.
Przypuszcza się, że taka nazwa strumienia
istniała już w XV w., jednak pewne jej poświadczenia w dostępnych dzisiaj dokumentach
pochodzą dopiero z XVII stulecia.
Nazwę Dunaj noszą różne rzeki, rzeczki,
strumyki, a także stawy i jeziora w Polsce, Czechach, na Słowacji i Łużycach oraz na innych
obszarach, zwłaszcza środkowej Europy. W językach słowiańskich już w odległej przeszłości istniał wyraz pospolity dunaj, który miał również
formę oboczną dunav (tak też na przykład
w XIII wieku zapisywano nazwę prawego
dopływu Wisły: Dunaviec oraz Dunajec).
Oznaczał ‘głęboką wodę, głębinę’ oraz ‘rzekę
w ogóle’. Takie i podobne poświadczenia tych
znaczeń mamy i w języku staropolskim, a do
naszych czasów zachowała się ich żywotność
w niektórych gwarach, gdzie dunaj to: bardzo
głęboka woda stojąca, przepaść („Kamień
wpadł w głęboki dunaj”), woda głęboka i szeroka, rozlewisko, bagno, każda rzeka, zwłaszcza
głęboka i cicho płynąca. Polskie słowniki gwarowe poświadczają również formę mnogą:
dunaje w znaczeniu ‘głębie’.
Na marginesie warto dodać, że w polskich
gwarach mamy też wyraz pospolity ‘wisła’
(wtórny w stosunku do nazwy rzeki) o znaczeniach: ‘każda, zwłaszcza wielka rzeka’ , ‘słota,
błoto’, a w liczbie mnogiej: wisły ‘wylewy’.
Szeroki Dunaj

Państwowe Archiwum m. st. Warszawy

Warszawie?

Nazwa warszawskiego strumienia, oczywiście, wiąże się z wtórnym znaczeniem wyrazu
pospolitego dunaj, czyli ‘wielka woda’.
Najbardziej interesujące w tej nazwie jest
wskazanie na szczególną wielkość tego cieku
wodnego na tle pozostałych.
Niewątpliwie wspomniane wyrazy pospolite
są wtórne w stosunku do pierwotnej nazwy
własnej, drugiej co do wielkości rzeki Europy.
Sądzi się, że pochodzi ona od celtycko-rzymskiej postaci Danuvius, która w różnych językach przybrała później rozmaite formy. 
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Warszawa, jaką zapamiętałem

To był inny świat
Witold Sadowy

S

Na zdjęciu: Wnętrze restauracji „Gastronomia”

Rok za∏o˝enia 1851

W tym samym roku miejscu od 150 lat.
Apteka zachowa∏a neogotyckie wn´trze,
prawie muzealne, prawdopodobnie
naj∏adniejsze w Warszawie.

Odwiedê najstarszà aptek´ w Warszawie

tale mam przed oczami przedwojenną Warszawę, jej nieodparty urok
i szalone tempo. Często do niej powracam myślami. Błądzę Nowym
Światem i okolicami. Przypominam sobie miejsca, w których bywałem.
Widzę dawną cukiernię Bliklego, która istnieje do dzisiaj i w dodatku
w tym samym miejscu. Chodziłem do niej na przepyszne pączki z różą,
a także na wyśmienite karpatki i napoleonki. Przed wojną wyglądała inaczej: była dużo większa, miała okrągłe, masywne stoliki, misternie
wykończone i pokryte marmurowymi blatami. Okna wystawowe zasłonięte były do połowy firankami, umocowanymi na metalowych prętach
imitujących złoto. Nie było szatni. Okrycia pozostawiało się na stojących
wieszakach. Piłem zazwyczaj czekoladę z kremem, którą zamawiali dla
mnie i mojego brata rodzice. I koniecznie pączki albo ciastka, o których
już wspominałem. Można tu było także przeczytać gazety, wiszące na
drewnianych prętach.
Zaraz za cukiernią, pod numerem 19, w podwórzu, mieściły się dwa
kina – duże i małe „Colloseum”, z gablotami w bramie i fotosami, które
przed pójściem do kina można było obejrzeć. Dalej, w kierunku Krakowskiego Przedmieścia, na rogu ul. Świętokrzyskiej i Nowego Światu, gdzie
dziś kawiarnia „Nowy Świat”, na pierwszym piętrze – zeroekranowe
kino „Europa”, do którego kilkakrotnie nie chciano mnie wpuścić, bo
filmy dozwolone były od lat osiemnastu.
Po drugiej stronie Nowego Światu, mniej więcej naprzeciwko cukierni
Bliklego, było kino „Pan”. Oglądałem tam amerykański film Ogród Allaha, z Marleną Dietrich i bodajże Charles Boyer, a także zabawną polską
komedię Co mój mąż robi w nocy, z Michałem Zniczem, Tolą Mankiewiczówną i Marią Gorczyńską. Trochę dalej, przed
Ordynacką, było jeszcze jedno kino, którego
nazwy, niestety, nie mogę sobie przypomnieć.
Widziałem tam kilka filmów austriackich, z Janem Kiepurą i Marthą Eggerth oraz polskie
filmy: Ty, co w Ostrej świecisz Bramie, z Marią
Bogdą i Adamem Brodziszem, Książątko, z Karoliną Lubieńską, Zabawkę – z Zulą Pogorzelską i Eugeniuszem Bodo oraz Panienkę z posterestante, z niedobrą, choć niebrzydką aktorką
Almą Kar. Mocno reklamowaną i lansowaną
przez bogatego, dużo starszego od niej protektora, który się w niej kochał i wydawał na nią
pieniądze, aby tylko była sławna. Nazywał się
Gulanicki i był chyba Rosjaninem.
Na ul. Ordynackiej, po prawej stronie, w dużym budynku mieścił się Cyrk Braci Staniewskich, do którego często chodziłem z rodzicami.
Jedno widowisko szczególnie utkwiło w mojej
pamięci. Wystąpiła w nim wielka gwiazda polskiego kina – Tola Mankiewiczówna, ulubienica publiczności. Tresowała białe gołębie, które
siadały jej na ramionach, kiedy śpiewała sentymentalną piosenkę o gołębiach z placu św. Mar-

ka. W Cyrku Staniewskich odbywały się również zapasy bokserskie. Nigdy nie przepadałem za
tego typu „igrzyskami”. Ale
interesowałem się wszystkim
i wszystko chciałem zobaczyć.
Poprosiłem Tatę, aby mnie
zabrał na to „krwawe widowisko”. Nie byłem zachwycony, ale
nazwisko Sztekera, masywnie
zbudowanego, sławnego wówczas boksera, zapamiętałem na
zawsze. Po wojnie poznałem
jego żonę, sympatyczną panią
Wandę Melcer, znaną literatkę
i krytyka teatralnego, od której
zawsze miałem dobre recenzje.
Na Krakowskim Przedmieściu,
po prawej stronie, patrząc od
Nowego Światu, tak jak dzisiaj,
stał pomnik Mikołaja Kopernika. Dalej Uniwersytet Warszawski i kościół Wizytek – nic się nie zmieniło. Ale za to w tym miejscu, gdzie
dziś stoi nie najpiękniejszej urody pomnik Bolesława Prusa była słynna
restauracja i winiarnia Simona i Steckiego. Na rogu ulicy Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, kawiarnia i hotel „Bristol”, po drugiej stronie
słynna cukiernia Loursa z pięknym, stylowym wnętrzem, kryształowymi
żyrandolami, palmami i dyskretną muzyką, wykonywaną na żywo. Przy
stolikach elita towarzyska Warszawy, pijąca małą czarną lub modny
wówczas mazagran (pita przez słomkę i podawana w wysokiej szklance,
słodzona czarna kawa z lodem, koniakiem albo rumem). W cukierni tej
odbywały się także giełdy aktorskie, dziś brzydko zwane castingami. W głębi hotel „Europejski”. Przy kościele akademickim św. Anny,
w pobliżu Resursy Obywatelskiej, na pierwszym piętrze, nad arkadami, kolejne kino „Urania”. Spotykała się tam młodzież w niedzielne
poranki . W „Uranii” bilety były najtańsze. Uczniowie płacili 25 groszy. W innych kinach, nie
zeroekranowych, bilet kosztował 55 groszy.
Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i Miodową jeździły tramwaje, dorożki
konne i samochody. Ulicami spacerowali
elegancko ubrani ludzie. Panie i panowie
w kapeluszach. Gwar, szum, kolorowe reklamy
i neony. Klaksony samochodów i biegający
gazeciarze, wołający głośno: „D o d a t e k n a dz w y c z a j n y!”.
To był inny świat. 

Nowy Świat w latach 30.

Nowy Świat w pobliżu skrzyżowania z ul. Foksal, rok 1938

Ogródek cukierni „Blikle”
Wnętrze restauracji „Paradis” (dancing), 1933 r.

Warszawiacy

Lekcje martwych
Anna Glińsk a-Piątkowsk a
„...gdzie kończy się łacina, tam kończy się Europa”
– Józef Mianowski, rektor Szkoły Głównej, 1862

J

ęzyki klasyczne to przeżytek, opowiadają ludzie. Po co tracić czas na
rzeczy niepraktyczne? Kim więc są i co motywuje do nauki amatorów
greki i łaciny, którzy uczą się ich tak wytrwale na kursach warszawskiego
koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego?
– Cóż za karłowate pojęcie praktyczności mają niektórzy – ripostuje
Piotr Klimski z greckiej grupy PTF. Piotr pochodzi z Lublina. Uczy się,
bo chciałby za parę lat czytać, z pomocą słownika, Nowy Testament
w oryginale. Być może wykorzysta znajomość języka, by czytać pisma
starochrześcijańskie oraz greckich filozofów. O tym, jak ważny jest tekst
źródłowy, przekonały go m.in. wykłady prof. Anny Świderkówny. Piotr,
po teologii na KUL-u, jest katechetą w III LO im. gen. Sowińskiego
w Warszawie. Na studiach nie miał zajęć ze starogreckiego, uczył się

Zapraszamy każdego dnia
od godziny 11.00
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Carleone Ristorante zaprasza
na znakomite tradycyjne
dania kuchni włoskiej

zaocznie. – Nic tak nie wzbogaca człowieka, jak powrót do źródeł
– twierdzi – i dlatego te rzekomo nieżyciowe zajęcia są tak istotne.
– Poznałam parę lat temu młodą Holenderkę o nazwisku Nauta
– opowiada historyk Wanda Kowalska. – Nie wiedziała, że po łacinie
znaczy to żeglarz. Jej przodek musiał skądś przypłynąć, skoro tak go
nazwano, łacina była niegdyś w Europie lingua franca, wspólną
mową. Gdyby holenderską Nautę to obeszło, mogłaby rozpocząć pasjonującą wyprawę w głąb dziejów swojej rodzinny. Nieznajomość odniesień zubaża kulturę hic et nunc (tu i teraz) .
– Nie można wszystkiego sprowadzać do tego, co praktyczne. Chociaż
mnie właśnie łacina jest potrzebna do pracy zawodowej – mówi Paweł
Gancarczyk, doktor muzykologii, wykładający na UKSW. – Zajmuję się
muzyką dawną. Im muzyka starsza, tym więcej łaciny. Zawsze chciałem
się jej uczyć. W humanistyce łacina jest wręcz niezbędna. Ale – przyznaje
– przy nawale zajęć trzeba mieć dodatkową motywację, by tu chodzić –
kurs jest de facto za darmo, w dobrym punkcie miasta, niedaleko domu.
Kolega Pawła z kursu, Szymon Paczkowski, też doktor na UKSW,
poszedł za przykładem kolegi: – Szymon był opiekunem mojego roku.
On chyba pierwszy z nas postanowił tu się dokształcać – wspomina.
Jarosław Waleczny uczy się łaciny od dwóch semestrów. Dla zabawy,
bo nie ma to związku z jego zawodem. Jest finansistą, prezesem agencji
rozwoju, ma sporą rodzinę – ostatnio urodziło mu się trzecie dziecko.
– Szkoła ma źródłosłów grecki, oznacza czas wolny, labę, odpoczynek
– mówi. – I tak to właśnie traktuję. Interesuję się historią, może stąd
padło na łacinę, ale chodzę też na angielski i niemiecki, i na wszystko,
co mnie w danej chwili zainteresuje.
Tymczasem Mai Nowak z Lublina, słuchaczce Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych na UW, języki klasyczne,
greka i łacina, były potrzebne do realizacji zainteresowań naukowych,
czyli historii starożytnej. Z kolei
Anna Barbara Płachecka, studentka
kulturoznawstwa na UW, zapisując
się na kursy chciała wypełnić lukę po
szkole średniej i połączyć tę naukę
z historią kultury antycznej, przedmiotem ze studiów. – Doszłam do
wniosku – mówi – że uczyć się jakiegokolwiek języka europejskiego bez
znajomości łaciny, to tak, jakby poznawać skutki, nie poznając przyczyn.
Dla Moniki Borowej motywacją do
nauki starogreckiego jest miła
odmiana po pracy zawodowej,
w której wykorzystuje wiedzę
z zupełnie innych dziedzin nauki.
Pedagog Jan Nowak, zainteresowany wczesnym chrześcijaństwem, parę

języków
razy zaczynał kursy starożytnej greki. Chciałby czytać w oryginale
Ewagriusza z Pontu, mnicha z IV wieku, mistrza życia duchowego:
– W zestawieniu z tekstami sprzed z górą półtora tysiąca lat, współczesny podręcznik psychologii wypada bardzo blado. Tam dopiero jest
głębia i znawstwo człowieka.
Wojciech Konieczny, nauczyciel fizyki w warszawskim liceum, zaczął
się uczyć łaciny na kursie z zamiarem czytania Horacego w oryginale.
Iwona E. Pawłowska, archeolog, właścicielka firmy sprzedającej usługi
telekomunikacyjne, zapisała się na kurs łaciny, jak mówi, z kilku zabawnych i kilku poważnych powodów: – To bardzo ładny język, zaczyna być
bardziej egzotyczny od... chińskiego.
Poznanie łaciny i starożytnej greki daje poczucie przynależności do
swoistej kasty. Kursanci uczą się języków ważnych dla naszego dziedzictwa. Wykształcenie pełne to wykształcenie klasyczne – podkreślają
– więc odświeżają starą wiedzę lub poznają choćby podstawy gramatyki. Sądzą, że nie można kształtować ludzi w naszej kulturze bez wychowania klasycznego. Zresztą, starogrecki nie całkiem jest martwym językiem, rozwinął się do postaci nowożytnej. Aż 80 procent słownictwa
współczesnej greki ma pochodzenie starożytne! Kontynuacją łaciny
natomiast są współczesne języki romańskie.
Jeśli 60 lat temu wychowanie klasyczne w Polsce było ważnym
elementem edukacji, to jego brak jest błędem obecnego systemu szkolnictwa – Łukasz Dawid, wykładowca nowo- i starogreckiego na UW, jest
przekonany, że powracająca fala z Europy Zachodniej to zmieni, bo tam
rośnie zainteresowanie klasyczną edukacją. Wtóruje mu Agnieszka Szopińska, studentka III roku filologii klasycznej, lektorka PTF: – Nauka
łaciny i greki nigdy nie będzie przeżytkiem, ponieważ pozwala lepiej
poznać przynależność kulturową, pogłębić świadomość i zrozumienie
teraźniejszości przez poznanie przeszłości, która ją ukształtowała. 

Arystofanes w oryginale

fot. Norbert Piwowarczyk
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ół wieku temu zaczęli od anonsów o kursach języków klasycznych
w „Życiu Warszawy”, „Expressie Wieczornym”, od 1989 roku –
w „Gazecie Stołecznej”. Jeśli zaś na ogłoszenie w warszawskiej prasie
zgłaszało się zbyt mało chętnych, pozostawały anonse na drzwiach
Instytutu Filologii Klasycznej, w okolicy UW i... poczta pantoflowa.
Od 44 lat popołudniowe kursy języków klasycznych (od 1962 r.
– łaciny, od 1963 r. – starogreckiego) organizuje Polskie Towarzystwo
Filologiczne przy Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu 1, obok kościoła św. Krzyża.
Zajęcia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich (od 1992 r. płaci się 20 zł
za materiały pomocnicze).
– Te kursy to największy sukces koła warszawskiego w popularyzacji
antyku – mówi Maria Poszepczyńska, przewodnicząca sekcji popularyzacji wiedzy o antyku w warszawskim Kole PTF. Uczą na nich społecznie studenci ostatnich lat filologii klasycznej. Wielkie powodzenie
kursów skłoniło organizatorów do otwierania równocześnie kilku grup
początkujących i zaawansowanych. W 1969 liczba grup sięgnęła 11
(w tym siedem grup łaciny dla początkujących, a „słuchaczami bywali
obok młodzieży szkolnej i studentów innych dyscyplin także jeszcze
przedwojenni absolwenci dawnych gimnazjów klasycznych, znajdujący
u nas jedyną okazję do bezpośredniego obcowania z myślą autorów
antycznych” – piszą autorzy zarysu dziejów PTF (organizacji istniejącej
od 1893 r.). W latach 1983-99 rocznie uczyło się tych języków około
100-150 słuchaczy w 6-10 grupach, co miało wpływ na zróżnicowanie
i poziom zajęć. Niektóre z tych grup – piszą dalej – „osiągnęły poziom
umożliwiający im wspólną lekturę komedii Arystofanesa, tragedii
antycznej (m.in. Agamemnona Ajschylosa), mówców attyckich
(Lizjasza i Demostenesa), Plauta czy Tacyta.
– Obecnie – mówi Maria Poszepczyńska – chętnych nie jest tak wielu
jak kiedyś, jednak bez tych kilkunastu czy kilkudziesięciu ochotników
rocznie nie można by weryfikować i doskonalić umiejętności dydaktycznych naszych studentów. Nie dla wszystkich bowiem starcza praktyk
nauczycielskich w warszawskich liceach. Języki klasyczne w Polsce,
w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej, nie są wykładane w naszych szkołach średnich, nad czym wszyscy ubolewamy.
W latach 80. trzeba było dokonać gruntownej reformy studiów klasycznych i wypracować zasady nowej metodyki, ponieważ naukę rozpocząć
mieli kandydaci bez podstawowej choćby znajomości łaciny. 
„Niepraktyczni” studenci języków klasycznych (od lewej):
Anna Glińska, Piotr Klimski, Paweł Gancarczyk, Piotr Bańkowski, Agnieszka Wociał,
Tomasz Rokicki, Joanna Kłos.
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Warszawa staje na głowie
Norber t Piwowarczyk
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ego nie zobaczy się w Tańcu z gwiazdami ani w Szansie na sukces.
Akrobatyczne popisy młodych tancerzy, którzy w rytm muzyki podskakują na rękach, kręcą się na głowie, nie są obecne w głównym nurcie
telewizyjnej produkcji, ale to też część kultury.
Wielu być może się obruszy na sformułowanie „kultura hip-hopu”,
gdyż starsze pokolenia często kojarzą ją z napisami na murach, czy
przekleństwami w piosenkach. Jednak słowo „kultura” jest tu na miejscu, gdyż hip-hop to całkiem pokaźny zestaw środków wyrazu, jakimi
młodzież się komunikuje. „hip-hop to na tyle bogata kultura, że
każdy może znaleźć dla siebie ele-
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ment, który go zainteresuje. Każdy może też dodać coś od siebie. Na tym
polega świeżość i oryginalność tego nurtu” – mówi raper Rufin MC.
Hip-hop nie jest tak młody, jak jego dzisiejsi wyznawcy. Korzenie sięgają lat 70. XX wieku, narodził się w południowym Bronx’ie i początkowo
był związany ze społecznością murzyńską i latynoską. Muzyka hiphopowa zaczęła rozprzestrzeniać się dzięki DJ-om. Ich zadanie polegało
na miksowaniu utworów, dzięki czemu uzyskiwali zupełnie nowe
brzmienia. Do tego doszedł wokal. Młodzi ludzie nie musieli mieć
wyćwiczonych głosów, wystarczył tylko zmysł rymowania i poczucie
rytmu. Nie było też określonych reguł, śpiewano o wszystkim i wszędzie. Muzyka hip-hopowa zaczęła się występować w radiu w końcu lat
80. ub. wieku. W Polsce kilka lat później pojawili się pierwsi wykonawcy. Wówczas jeszcze pracowali na magnetofonach kasetowych i
– jak mówi jeden z najbardziej znanych muzyków, Tede
– sprzedawali swoje utwory wprost na ulicy. Dziś to
ogromny przemysł, nowoczesne studia nagraniowe,
dziesiątki profesjonalnych płyt wydawanych każdego
roku.
Hip-hop pozostał w dużym stopniu muzyką hermetyczną. Zdarza się, że artyści śpiewający na co dzień
inną muzykę, jak Justyna Steczkowska, współpracują
z hip-hopowcami przy pojedynczych projektach.
Jednak to wciąż rzadkość. To jest przyczyną trwającego niezrozumienia i często odrzucenia tej kultury.
Na ocenę muzyki hip-hopowej mają też wpływ jej
początki. Pierwszy znany raper w Polsce, Liroy, śpiewał głównie o seksie i pieniądzach. Słowa jego piosenek były przeplatane przekleństwami. Liroy zaistniał
medialnie, zdobył kilka nagród i zniknął. A hip-hop
wrócił do korzeni – podwórek i miejsc, w których zbierała się młodzież
oraz tematów, którymi żyła. Muzyka opowiada zarówno o trudach, jak
i urokach życia. Pojawia też często motyw lokalnego patriotyzmu.
Warszawa też była bohaterem wielu utworów, m.in. z dorobku Tede
czy duetu Wujek Samo Zło i Człowiek Nowej Ery.
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Stolica jest silnym ośrodkiem hip-hopu. Jak mówi Tede,
który współtworzył warszawską scenę, na początku jego
działalności było kilka zespołów hip-hopowych, teraz jest
ich kilkaset, choć oczywiście nie wszystkie nagrywają
płyty w studiach. Dziś zresztą nie jest to niezbędne. Jeśli
ktoś nie ma ambicji podbicia polskiej sceny muzycznej,
a jedynie chce się dzielić swoją twórczością ze znajomymi
– wystarczy domowy komputer.
Powszechny dostęp do tej kultury pokazuje freestyle,
który polega na szybkim wymawianiu nieprzemyślanych
tekstów i rymowaniu ich. To całkowita improwizacja.
W Warszawie jest organizowana od 2003 roku WBW
(Wielka Bitwa Warszawska), gdzie raperzy walczą
o nagrodę freestyle’ując na zadany temat.
Graficznym wyrazem hip-hopu jest grafitti. Ta stylistyka z
murów została przeniesiona na papier i zdobi dziś okładki płyt, choć
wciąż pojawia się na murach. Jednak to nie tylko obsceniczne słowa.
Często to prawdziwa sztuka, którą zajmują się niekiedy studenci ASP.
Przybiera dwie zasadnicze formy. Pierwsza to tradycyjne obrazy przedstawiające postaci – tzw. charaktery. Drugi nurt to litery – podpisy twórców zestawione z wymyślnie powyginanych liter. Taka kaligrafia wzięła
początek z amerykańskich ulic, gdzie gangi znaczyły teren pisaniem
nazwy swojej grupy. Dziś każdy writer ma własny styl. Ich popisy
można podziwiać podczas jam’ów, czyli zlotów malarzy, którzy najczęściej pokrywają obrazami mur wyścigów konnych przy Puławskiej.
Z muzyką hip-hopową związany jest także breakdance, którego wiele
elementów zbudowanych jest z figur akrobatycznych. Jego początki
wiążą się legendą muzyki, Jamesem Brownem, który pierwszy wykonywał akrobacje na scenie. Taniec się rozwijał, opracowywano nowe ruchy
i dorobiono ideologię. Z czasem wzbogacono go o elementy podpatrzone na filmach kung-fu. Dziś breakdance przeżywa swój renesans,
popularny jest też w Polsce. Tancerze ćwiczą samodzielnie lub
w nieformalnych grupach. To dla nich jest, wspierana m.in. przez
Urząd Miasta, impreza Warsaw Challenge. Tegoroczna, druga edycja
odbyła się w maju. Zebrała 24 zespoły z Polski i sąsiednich państw.
Przez dwa dni grupy b-boy’ów (tancerzy) walczyły ze sobą, prezentując
co ciekawsze figury taneczne.
Takich imprez w Warszawie jest więcej, jak choćby Hip Hop Praga
Festiwal. Są okazją do zapoznania się z tą, nie tak nową przecież,
kulturą. Bo hip-hop to nie tylko młodzi ludzie ogoleni na łyso, którzy
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wśród blokowisk Warszawy narzekają na brak perspektyw, o czym
zresztą też mówią śpiewane teksty. Najbardziej znani twórcy hip-hopowi
to często absolwenci szkół wyższych, utalentowani artyści, którzy w taki
właśnie sposób wyrażają emocje. Trzeba po prostu uznać, że hip-hop,
jak każda kultura, jest wielowarstwowy. A młodzież właśnie w nim znajduje odbicie problemów, które ją
otaczają. „Tę muzykę i kulturę młodzież rozumie, traktuje jako swój
język. W hip-hopie przekaz jest jasny,
nie ma trudnych metafor, więc łatwo
wyczuć fałszerstwo. Ludzie nie mają
poczucia, że są oszukiwani” – tłumaczy popularność tej kultury Tede.
Zapewne starsze pokolenia nie
przekonają się do hip-hopu, bo to
już jest wpisane w specyfikę różnicy
pokoleń. Ale też i dzisiejsi wyznawcy
tej młodzieżowej kultury za dwadzieścia parę lat będą ze zgrozą patrzeć
na to, co wyprawiają ich dzieci. 

życ ia. ”
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Notatnik kulturalny

Plakatowy czerwiec
Trwa 20 Międzynarodowe Biennale Plakatu. W Muzeum Plakatu
od 3 czerwca można ogładać 647 plakatów zakwalifikowanych
spośród 2 383 prac nadesłanych.
Do organizacji jubileuszowej imprezy włączyło się wiele instytucji
i galerii. I tak np. do końca wakacji na ogrodzeniu Łazienek Królewskich
prezentowane są prace 60 najwybitniejszych i najciekawszych plakatów
w 40-letniej historii Międzynarodowego Biennale Plakatu. Wśród prezentowanych prac znajdą się projekty takich artystycznych sław, jak: Andy
Warhol, Makoto Saito czy Yoshiro Kato. Na wystawie nie zabraknie
również twórczości Polaków, m.in.: Romana Cieślewicza, Henryka
Tomaszewskiego i Jana Lenicy. W Galerii Grafiki i Plakatu „Hoża” do 17VI
trwa wystawa Czterech Wspaniałych: Cieslewicz, Lenica, Mlodożeniec,
Tomaszewski. W Centrum Łowicka prezentowane są nagrodzone prace

Sztuki piękne
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W dniach od 11 maja do 20 czerwca trwa Warszawski Festiwal Sztuk
Pięknych ’2006. Uczestniczy w niej kilkadziesiąt warszawskich galerii.
W wystawie głównej, pokonkursowej, odbywającej się w Domu Artysty
Plastyka przy ul. Mazowieckiej 11a, jury pod przewodnictwem dyrektora
Muzeum Narodowego Ferdynanda
Ruszczyca przyznało
następujące nagrody: Grand Prix
– Andrzej Podkański za obraz
p.t. „Park V” (na zdjęciu); I
nagroda – Elżbieta Banecka za
pracę p.t. „Nieuczesane
z Kioto”; II nagroda – Marek
Sobczak za pracę p.t. „Portrety
trumienne”; III nagroda
– Marek Ejsmond–Ślusarczyk
za pracę p.t. „Elizium”.

Beckett w Narodowym

w międzynarodowych konkursach dla studentów (do 17.06), młody
plakat z Polski i Norwegii – w centrum Olimpijskim na ul. Wybrzeże
Gdańskie (do 16VI), w Green Gallery na ul Krzywe Koło – indywidulna
wystawa Tapani Aartomasa (do 30VI), w Galerii Orlej w Zabkach zaś
– japońska sztuka plakatu (do 30VI). Wiele wystaw zorganizowała
też ASP w swojej siedzibie.
Międzynarodowe Biennale Plakatu powstało w 1966 r. i jest pierwszą,
najbardziej prestiżową i najbardziej znaną imprezą poświęconą plakatowi na świecie. Idea powołania międzynarodowego cyklicznego
konkursu zrodziła się w środowisku polskich artystów grafików,
w początkach lat 60. Jego inspiratorem i wieloletnim organizatorem
był profesor Józef Mroszczak, ceniony na świecie grafik, dzięki któremu
polska szkoła plakatu zdobyła międzynarodową sławę. Warszawskie
Biennale Plakatu od początku cieszyło się uznaniem w środowisku
artystów i krytyków, szybko też się stało jednym z najważniejszych
międzynarodowych wydarzeń artystycznych.

Jazz na Starówce
To najpopularniejszy i najliczebniejszy festiwal jazzowy w Polsce.
Organizatorzy – Agencja Koncertowa Ika-Art Wojciechowscy
– obliczyli, że każdy koncert gromadzi od czterech do pięciu tysięcy
osób, co w przeliczeniu na jedną edycję festiwalu daje około 50 tys.
słuchaczy. Tradycją festiwalu jest promocja i prezentacja premierowych,
oryginalnych projektów muzycznych
w wykonaniu wybitnych artystów.
Przez dwa miesiące, w każdą
sobotę lipca i sierpnia, Rynek Starego
Miasta rozbrzmiewa synkopą.
W tym roku wystąpią m.in.:
Richard Galliano Quartet, Avishai
Cohen Trio, The Quartet, Gwineth
Herbert Group, Ron Jackson Quartet,
John Taylor Trio.

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

Sztuka kobiet

Czekając na Godota nie należy do sztuk lekkich, jakich można by
oczekiwać po repertuarze serwowanym w kanikule, mimo to gorąco
ją polecamy. Zmierzyć się z materią dramatu, który zmienił oblicze
teatru XX wieku, jest zadaniem ambitnym i trudnym. Podjął się tego
Antoni Libera, wybitny reżyser i znawca twórczości Becketta. Jeśli
dodać do tego znakomite nazwiska polskiej sceny, wiadomo jedno:
to gratka, której teatromani nie powinni przegapić!
Warto podkreślić, że swoje beckettowskie inscenizacje Libera
przygotowuje zgodnie ze wskazówkami autora, którego znał osobiście.
Inscenizacją najważniejszego dramatu XX wieku Teatr Narodowy
włącza się w światowe obchody setnej rocznicy urodzin
Samuela Becketta.

W nieco lżejszej aurze mieści się sztuka Imieniny Marka
Modzelewskiego, współczesnego dramaturga, z zawodu lekarza
radiologa. Jego Koronacją, uznaną za manifest pokolenia
porno, zainaugurowano przed dwoma laty działalność sceny
Laboratorium Dramatu w Teatrze Narodowym. Imieniny
– to rytualne spotkanie rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Rzecz
„o nudzie, tęsknocie i miłości, co się jej nie dostało”.
To kolejna okazja do prześwietlenia duszy człowieka, w czym
autor sztuki uchodzi za mistrza. W spektaklu, reżyserowanym
przez kobietę, co wciąż u nas rzadkie, grają kobiety, m.in. takie
znakomitości, jak: Anna Chodakowska, Gabriela Kownacka
czy Grażyna Szapołowska.

Samuel Beckett Czekając na Godota, reżyseria Antoni Libera, scenografia
Andrzej Witkowski, obsada: Jarosław Gajewski, Wojciech Malajkat,
Jerzy Radziwiłłowicz, Zbigniew Zamachowski. Premiera 30 czerwca 2006,
Teatr Narodowy – Sala Bogusławskiego.

Marek Modzelewski Imieniny, reżyseria Aleksandra Konieczna,
scenografia Magdalena Maciejewska.
remiera 20 czerwca 2006,
Teatr Narodowy – Scena Studio Dramatu.

Komedie na Woli
Bawią, śmieszą dowcipem słownym i sytuacyjnym, a przy tym
skłaniają do refleksji i trzymają poziom artystyczny. Czy może być
lepsza formuła na letnią, dobrą zabawę? A taką właśnie proponuje
w sierpniu Teatr na Woli.
Będzie to VI edycja przeglądu zatytułowanego Komedie lata. Przegląd
gromadzi zwykle sześć najciekawszych, przedstawień rozrywkowych
z całego kraju. Ma już swoją markę i publiczność.
Rozpocznie się w środę, 2 sierpnia, premierowym spektaklem Sceny
Muzycznej Teatru na Woli Biała lokomotywa, zatytułowanym: Śpiewniczek upiornych kantyczek, w reżyserii J. Satanowskiego. Wystąpią
m.in.: Stanisława Celińska, Krystyna Tkacz, Piotr Machalica.
Następnego dnia Teatr Dramatyczny z Białegostoku pokaże francuską
komedię Klan wdów, w reżyserii E. Marcinkówny, wystąpią m.in.:
Emilia Krakowska, Danuta Bach i Piotr Półtorak.
W sobotę, 5 sierpnia – Mąż mojej żony M. Gavrana, w reż. T. Obary,
w wykonaniu Sceny pod Ratuszem Teatru Ludowego z Krakowa; 7 sierpnia – Kochane pieniążki R. Coonney’a, w reżyserii Wojciecha Pokory,
w wykonaniu aktorów Wrocławskiego Teatru Komedii; 8 sierpnia Teatr
Polski Bielsko-Biała ze słynnym Allo! Allo! J. Lloyda i D. Crofta, reż. R. Talarczyk. Przegląd zakończy, 12 sierpnia, Teatr na
Woli, premierowym Rozkładem jazdy M. Faryn
i P. Zelenki, w reż.
Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej. Wystąpią: Beata
Fudalej i Artur Barciś.
Scena ze spektaklu Allo! Allo! teatru z Bielska-Białej

Festiwal mimów
Teatr Na Woli przygotowuje się też, po raz szósty, do organizacji
„Międzynarodowego festiwalu sztuki mimu”. Festiwal ten, jako jedyny
w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, zdobył wysoką pozycję międzynarodową i cieszy się ogromnym powodzeniem widzów.
W tym roku wystąpi siedem zespołów: z Francji, Hiszpanii, Niemiec,
Czech, Rosji i Polski. Z Rosji przyjedzie awangardowy Black Sky White
Theatre i czołowy alternatywny teatr Derevo. Po raz pierwszy zaprezentuje
się grupa z Czech, istniejący od ponad 15 lat, Teatr Novego Fronta. Jak
co roku, w czasie festiwalu odbywać się będą międzynarodowe warsztaty
teatralne prowadzone przez wybitnych artystów.
Nad całością organizacji czuwa zespół realizatorów, któremu przewodniczy
dyrektor artystyczny festiwalu – warszawski mim, Bartłomiej Ostapczuk.
Teatr współpracuje z Biurem
Promocji m. st. Warszawy,
w ramach akcji „Zakochaj
się w Warszawie”, która w
tym roku przybrała nazwę
„Let's Warsaw Together”.

VI Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Mimu – Teatr na
Woli im. Tadeusza Łomnickiego, 18 – 28 sierpnia
2006. ( A P )
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Wytchnienie przed
męczącym wypoczynkiem
Anda Rottenberg

O

statni wysiłek przed wakacjami. Przygotowana w czerwcu
oferta musi wygrać z wytęsknionym początkiem lata, zwiastującym odpływ warszawiaków i wzmożony ruch turystyczny. W ferworze
męczących przygotowań do wypoczynku i zgiełku walki politycznej
warto poszukać wytchnienia w chłodnej ciszy galeryjnego wnętrza.
Amatorzy niespodzianek powinni odwiedzić Zamek Ujazdowski,
gdzie ręka Roberta Kuśmirowskiego wyczarowała gabinet osobliwości, siedzibę doktora Verniera – badacza tajemnic anatomii,
oraz – jak się wydaje – także natury ludzkiej. Rozległy gabinet,
wyjęty z wymyślonego świata, zadziwia mnogością starannie
opracowanych szczegółów, mających odtworzyć aurę zapomnianych
już dzisiaj powieści z duchami w tle. To kolejna odsłona ambitnego
cyklu wystaw pod ogólnym tytułem „W samym centrum uwagi”,
przygotowanego przez Jarosława Suchana. Ten wielomiesięczny
serial ma wskazać na najważniejsze pozycje polskiej sztuki dnia
dzisiejszego, a przy okazji dokonać przesunięcia akcentów
w ustalonej hierarchii wartości. Aktualna wystawa kieruje naszą
uwagę na twórczość artystów z rozmysłem zacierających granicę
między sztuką a działalnością nieartystyczną. Ornamenty anatomii
Kuśmirowskiego są tu skonfrontowane z zaanektowanymi przez
Rafała Bujnowskiego ulicznymi transparentami oraz ze starannie
wymalowanymi widoczkami, naśladującymi produkcję
okazjonalnych pocztówek, powszechnie uznawanych za kicz.
Amatorzy klasyki natomiast otrzymują wyjątkową okazję
obejrzenia w Zachęcie wystawy Fernanda Legera, otwartej
od 8 czerwca. Klasyk francuskiej awangardy, jak wielu jego
rówieśników w początkach XX wieku rozpoczynał od fascynacji
twórczością Cezanne’a i fowistów, budujących kompozycje opartą
na wyrazistych podziała i mocnym kolorze. Po okresie kubistycznym,
także właściwym dla Paryża tamtego czasu, zaczął kształtować
swój osobisty styl. Polegał on na podkreślaniu rytmu i form
przywodzących na myśl techniczne aspekty cywilizacji.
Mocno budowane, cylindryczne formy, podkreślane konturem
figury na tle industrialnych struktur, stały się łatwo rozpoznawalnym znakiem firmowym jego malarstwa. Mniej znane są
inne dziedziny jego zainteresowań, takie jak współpraca
z Le Corbusierem, projektowanie teatralnych dekoracji, tkanin,
witraży i mozaik. Ten wszechstronny twórca zajmował się
również rzeźbą, grafiką użytkową, filmem i ceramiką.
Miał także znaczące osiągnięcia na polu działalności dydaktycznej
i popularyzatorskiej, która znalazła uznanie w przedwojennej
Polsce, przede wszystkim we Lwowie. Jego uczennicą, a później
współpracownicą i wreszcie żoną była Wanda Chodasiewicz-Grabowska, późniejsza Nadia Leger.
Warszawska wystawa obrazuje zarówno wszystkie okresy,
jak i wszystkie dziedziny twórczości znanego artysty.
Na jej obejrzenie mamy całe lato. 
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To zarówno cudownie naiwna baśń dla dzieci, jak i tajemnicza
opowieść o walce dobra ze złem, historia o alchemicznym
wtajemniczeniu.
Przemawia do ludzi w każdym wieku. Książę Tamino
zakochuje się w Paminie – córce Królowej Nocy – porwanej
właśnie przez władcę świątyni mądrości, Sarastra.
Wyrusza w podróż, by zdobyć ukochaną. Towarzyszą mu:
ptasznik Papageno oraz cudowne instrumenty
– czarodziejski flet i dzwonki. W państwie Sarastra
Tamino pokonuje wszystkie przeszkody i zostaje przyjęty
do grona wtajemniczonych. Prawdziwą nagrodą jest
oczywiście poślubienie ukochanej Paminy... Ta pozornie
prosta historia kryje w sobie wiele znaczeń, dziesiątki
pięter, tysiące interpretacji.
Czarodziejski flet jest ostatnią operą Mozarta. Premiera dzieła
odbyła się w Wiedniu na niecałe trzy miesiące przed śmiercią
kompozytora. Warszawską inscenizację, w ramach obchodów 250.
rocznicy urodzin Mozarta, przygotowuje największy dziś malarz
operowej sceny – Achim Freyer (na zdjęciu).

W. A. Mozart Czarodziejski flet, Teatr Wielki, dyrygent – Kazimierz Kord,
reżyseria, scenografia, światła – Achim Freyer, wystąpią soliści oraz Chór
i Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Premiera – 16 czerwca 2006.
Przedstawienie w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami.
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Kameralnie, po królewsku
Koncerty pod lipą oraz Koncerty królewskie to – mający już
25-letnią tradycję – cykl letnich koncertów plenerowych w Łazienkach
Królewskich (Estrada za Starą Pomarańczarnią) oraz w Wilanowie
(Taras Różany). Orkiestry grają w niedziele dwukrotnie ten sam
program – najpierw o 13.30 w Łazienkach, a o 16.30 w Wilanowie.
W razie niepogody koncerty są przenoszone do Galerii Rzeźb (Łazienki)
i do Oranżerii lub Sali Białej (Wilanów).
Festiwal od lat cieszy się ogromną popularnością, wielu polskich
recenzentów podkreśla wysoki poziom zespołów i znakomicie
skonstruowane programy, dostosowane do charakteru ogrodów
królewskich.
A oto program tegorocznych występów:
- 25 czerwca – Płocka Orkiestra Kameralna, pod dyrekcją Macieja Żółtowskiego;
2 lipca – Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, pod dyrekcją Bernarda
Chmielarza; 9 lipca – Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna, pod dyrekcją Agnieszki
Kreiner; 16 lipca – Sinfonietta Cracovia, pod dyrekcją Roberta Kabary; 23 lipca
– Oktet Instrumentów Dętych; 30 lipca – Nowa Orkiestra Kameralna, pod
dyrekcją Pawła Kos-Nowickiego; 6 sierpnia – Poznańska Orkiestra Kameralna
Tutti e Solo; 13 sierpnia – Wrocławska Orkiestra Kameralna Wratislavia,
pod dyrekcją Jana Staniendy; 20 sierpnia – Orkiestra Kameralna Polish
Camerata, pod dyrekcją Marka Głowackiego; 27 sierpnia – Warszawscy
Soliści Concerto Avenna, pod dyrekcją Andrzeja Mysińskiego.

Kiedy sale Filharmonii są zamknięte, warto wybrać się także
na koncerty Chopinowskie do Łazienek Królewskich. Jak co roku,
w każdą letnią niedzielę, przy pomniku Chopina o godz. 12. i 16.

PRAWDA
Paweł Szczawiński

W

tym roku mija 250. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza
Mozarta i 215. rocznica jego śmierci. Na całym świecie rocznice
te obchodzone są ze szczególnym pietyzmem, bowiem Mozart utożsamiany jest z abstrakcyjnym i niczemu nie podporządkowanym pięknem,
takim porządkiem dźwięków, który wywołuje w słuchaczach nie dające
się nazwać emocje.
Mozart należy do tych kompozytorów, którzy podporządkowani zasadniczym regułom estetycznym, obowiązującym w ich epoce, reguły te
stosowali w sposób uniwersalny. Modny obecnie sposób grania muzyki
na oryginalnych instrumentach niczego tu nie zmienia: grać można jedynie dobrze lub źle, prawdziwie lub fałszywie, wszystkie środki prowadzące do prawdziwego i dobrego grania są właściwe i usprawiedliwione.

Teatr mój widzę ogromny...
Niezwykłym w skali światowej przedsięwzięciem jest działalność Warszawskiej Opery Kameralnej, która od 16 lat, za sprawą dyrektora Stefana Sutkowskiego, wystawia wszystkie dzieła sceniczne i koncertowe
Mozarta. Mozart był wyjątkowo wszechstronny: pisał msze, symfonie,
wszystkie gatunki oper, ofertoria, kasacje, koncerty na instrumenty
solowe, sonaty. Miał 11 lat, kiedy zaczął pisać utwory sceniczne (azione
teatrale, festa teatrale, azione sacra, w sumie 25 dzieł). Wszystkie
utwory sceniczne Mozarta idealnie nadają się do prezentowania przez
Operę, biorąc pod uwagę zarówno emploi orkiestry, jak i śpiewaków,
a także charakter sali operowej. Sala w teatrze przy al. Solidarności,
mieszcząca maksymalnie ok. 200 osób, znakomicie nadaje się do prezentacji kameralnych dzieł scenicznych Wolfganga Amadeusza. Dyrektor Sutkowski marzy jednak o wybudowaniu w Warszawie sali koncertowej na dwa tysiące miejsc. Budowa mogłaby zostać w 85 procentach
sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jest to przedsięwzięcie całkowicie realne – od trzech lat dyrektor pracuje nad tym, by znakomity
architekt, projektant wielkich europejskich sal koncertowych (m.in.
Santa Cecilia w Rzymie), Renzo Piano, taką salę w Warszawie zaprojektował. Znając niesłychaną energię i zapał dyrektora Sutkowskiego,
możemy być przekonani, że sala taka w stolicy powstanie.
Stefan Sutkowski
fot. Norbert Piwowarczyk

Czarodziejski flet
w Teatrze Wielkim

Kultura

MUZYKI

fot. WOK

Profesjonalnym muzykom dzieła Mozarta stawiają najwyższe wymagania i zarazem dają najwięcej satysfakcji. Warszawska Opera Kameralna
wykształciła wielu znakomitych śpiewaków występujących w najlepszych
ośrodkach muzycznych świata: sopranistę Dariusza Paradowskiego,
którego świetnie zapowiadająca się kariera nagle się załamała; Olgę
Pasiecznik, Jacka Laszczkowskiego, Annę Radziejewską, Roberta Gierlacha i jego brata Wojciecha, Artura Rucińskiego, Martę Boberską, Dorotę
Lachowicz i wielu innych. Pytany o ewentualne zmiany w inscenizacjach dzieł scenicznych Mozarta, które to przedstawienia mają już przecież 16 lat, dyrektor Sutkowski nie ukrywa irytacji. Mówi:
– Najważniejszym motywem dla reżysera i scenografa jest u nas muzyka Mozarta, Monteverdiego, Haendla, Verdiego, tekst muzyczny – prima
la musica, poi le parole, jak powiadał Salieri. Muzyka określa epokę,
w której rozgrywa się przedstawienie; w przypadku Mozarta jest to wiek
XVIII. Nastała obecnie moda (która oczywiście – jak inne mody – przeminie), na dokonywanie scenicznych szaleństw, np. przenoszenie akcji
Cosi fan tutte do burdelu, co rzekomo ma przybliżyć dzieło współczesnemu społeczeństwu, tak jakby życie tego społeczeństwa przebiegało
w burdelach. Robi się przedstawienia, które odwracają publiczność od
wielkości muzyki Mozarta lub innego twórcy. Co do Cosi fan tutte:
anegdota podaje, że historyjka była opowiadana w jakimś XVIII-wiecznym libertyńskim salonie i nosiła znamiona prawdopodobieństwa.

Ale przecież nie działa się w burdelu! Mozart skorzystał z libretta Lorenza Da Ponte i stworzył wspaniałe dzieło. Wkładać do przedstawienia
współczesne wulgaryzmy i scenerię, to tak, jakby domalować na obrazach Rembrandta jakieś bohomazy.

Niezmienność i dyscyplina
W Roku Mozartowskim Warszawska Opera Kameralna przygotowała
inscenizację zebranych utworów Mozarta zatytułowaną Azione
teatrale, które stanowiły wtręty, intermezza, do scenicznych dzieł
innych współczesnych mu kompozytorów (co wówczas było praktyką
powszechną). Zapowiadając przesłanie arii Popoli di Tesagllia, napisał
Mozart w liście do Alojzy Weber: „... sam mogę powiedzieć, że jest to najlepsza kompozycja tego rodzaju, jaką napisałem w życiu.”
Atutem Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie jest jego niezmienność. Mozart jest tu wystawiany, grany i śpiewany z całą XVIII-wieczną
dezynwolturą i szaleństwem, ale również z charakterystyczną dla epoki
dyscypliną.
Wielka muzyka Mozarta nigdy nie przeminie, tak jak nie przeminą
dzieła Rabelais i Balzaca, Rafaela i Rembrandta. Miejmy nadzieję, że
dzieło Warszawskiej Opery Kameralnej i jej dyrektora Stefana Sutkowskiego, zapisze się w na trwałe w światowej historii interpretacji muzyki
Mozarta, tak jak na to zasługuje. 

Scena zbiorowa ze spektaklu Thamos, W. A. Mozart; scenografia, inscenizacja i reżyseria: Ryszard Peryt; scenografia: Andrzej Sadowski; kier. muzyczne: Władyslaw Kłosiewicz

Stefan Sutkowski
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Inżynierowie nowoczesnej Europy
K at arzyna Komar-Michalczyk

P
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oruszając się Alejami Jerozolimskimi między placem Zawiszy
a Dworcem Centralnym, nie sposób nie zauważyć charakterystycznej,
cylindrycznej budowli z czerwonej cegły, przypominającej fragment
średniowiecznego założenia obronnego. Jest to wieża ciśnień, wchodząca
w skład kompleksu zabudowań Stacji Filtrów przy Koszykowej.
Była tylko jednym z elementów systemu wodociągów i kanalizacji,
dzięki któremu Warszawa w 1915 r. w 93% zaopatrzona była w wodę
pitną, a w 82% – skanalizowana. Historia powstania jednego z najnowocześniejszych założeń sanitarnych w ówczesnej Europie zaczęła się
jednak wcześniej.
Inicjatywa wyszła od prezydenta Warszawy, Sokratesa Starynkiewicza.
Zlokalizowany u zbiegu ulic Dobrej i Karowej pierwszy wodociąg miejski, zaprojektowany w 1851 r. przez Henryka Marconiego, już nie
wystarczał. Zlecenie projektu budowy nowych urządzeń otrzymał
w 1876 r. angielski inżynier – William Lindley. Dwa lata później były już
gotowe projekty wstępne, a w 1881 r. magistrat warszawski podpisał
umowę z Williamem Lindleyem i jego synem – Williamem Heerleinem
Lindleyem. To właśnie jego nazwisko uwiecznione zostało na tablicy
upamiętniającej rozpoczęcie prac w Stacji Filtrów: ojciec bowiem zrzekł
się swych praw i obowiązków wynikających z umowy i to William Heerlein miał czuwać nad przebiegiem prac. Było to pierwsze, zakrojone na
tak dużą skalę, samodzielne zlecenie tego świetnie wykształconego inżyniera, który po londyńskich studiach zdobywał doświadczenie pod kierunkiem ojca. W latach 1873-95 kierował budową wodociągów, kanalizacji i regulacji rzeki Men we Frankfurcie, projektował lub opiniował
założenia sanitarne Budapesztu, Wiednia, Bukaresztu, Pragi, Moskwy
i wielu innych miast.

Zero geodezyjne
Wracajmy jednak do Warszawy. W roku 1881 rozpoczęto prace nad
budową wodociągów i kanalizacji. W 1883 powstaje przy ul. Czerniakowskiej Stacja Pomp Rzecznych. Stąd, podziemnymi kanałami, prowadzić będzie sieć wodociągów – do pl. Bankowego, pl. Trzech Krzyży, ulic:
Żelaznej i Okopowej i dalej – przewodami o mniejszej średnicy – do

William Lindley ok. 1865 r.

Joseph Lindley

innych części miasta. Stacje pomp kanałowych dla Pragi powstają przy
Karowej i na Golędzinowie. W tym samym roku rozpoczyna się budowa
Stacji Filtrów przy Koszykowej – w ciągu najbliższych lat powstanie tu
pod kierunkiem Lindleya: tzw. I grupa filtrów powolnych (oczyszczających wodę tłoczoną z Powiśla przy pomocy piasku i węgla aktywowanego), wieża ciśnień, pompownie Dolne i Górne Miasto, zbiorniki wody
czystej oraz budynki administracyjne i gospodarcze.
Mimo że Lindley aż do śmierci (w r. 1915) pełnił obowiązki naczelnego
inżyniera budowy, to faktycznie prace prowadzili jego młodsi bracia:
w latach 1881-87 Robert Searles Lindley, a od 1888 roku Joseph Lindley.
Ten ostatni nauczył się języka polskiego, był też autorem projektów
kanalizacji i wodociągów dla Lwowa, Jeleniej Góry, Włocławka i Radomia oraz niezrealizowanego projektu zaopatrzenia Warszawy w elektryczność (1898).
Równolegle z postępem prac budowlanych nad warszawskim systemem wodociągów i kanalizacji, opracowywano – też pod kierunkiem
W. H. Lindleya, szczegółowe plany miasta zgrupowane w kilku seriach:
plany ulic, plany wnętrz kwartałów zabudowy (tzw. blokowe), sekcyjne
(wieloarkuszowe plany miasta i jego peryferii), a opracowane w różnych
skalach: od 1:200 do 1:25 000. Przyjęto lokalny układ współrzędnych
– z krzyżem na kopule zboru ewangelickiego przy pl. Małachowskiego
(tzw. warszawskie zero geodezyjne, zlokalizowane w tym punkcie do
dziś) wymierzono także prawie 200 kilometrów ulic!

W różnych skalach i kolorach
W zależności od skali zawierano w planach szczegółowe informacje
o sytuacji terenowej. Oznaczano zabudowę drewnianą (kolorem pomarańczowym) i murowaną (na różowo). To kolorystyczne rozróżnienie –
stosowane w materiale rękopiśmiennym – miało swoją genezę w XVIII
wieku. W skalach 1:200 i 1:250 oznaczano numery policyjne i hipoteczne, a niekiedy nawet nazwiska właścicieli posesji. Arkusze stanowiące
efekt kartowania miasta opisane zostały w języku rosyjskim, inne
– pomocnicze – w języku polskim, rosyjskim i niekiedy niemieckim.
Tak przygotowany materiał kartograficzny wykorzystywany był w bieżących pracach inżynieryjnych, a w latach następnych – na planach
widać ślady późniejszych aktualizacji i prac projektowych. Ołówkiem

Robert Searles

William H. Lindley, ok. 1890 r.

80 lat „Zdobyczy Robotniczej”

Święto po sąsiedzku
Jarosław Zieliński

Państwowe Archiwum m. st. Warszawy

W

lub czerwonym tuszem nanoszono zmiany w terenie, skreślano nieistniejące budynki, zaznaczano nowe, a na rewersach wpisywano daty
kolejnych aktualizacji. W latach 1886-1915 opracowano ponad osiem
tysięcy arkuszy, doskonałej jakości planów!
Mimo skomplikowanych losów (w 1915 r. zbiór został wywieziony do
Rostowa, do Warszawy wrócił na mocy traktatu ryskiego w roku 1922,
a po 22 latach ponownie opuścił stolicę – w ramach akcji zabezpieczania zbiorów Muzeum Narodowego, prowadzonej przez prof. Stanisława
Lorentza) plany zachowały się w stanie niemal kompletnym. Większość
przechowywana jest w zbiorach Państwowego Archiwum m. st. Warszawy (ok. 7,5 tys. arkuszy).

Wystawa i zjazd rodzinny
Okazją do zapoznania się z planami będzie wystawa „Inżynierowie
bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku”.
Koncepcja wystawy, opracowana przez Pawła Weszpińskiego i Ryszarda
Żelichowskiego, opierać się będzie na zestawieniu fragmentów miasta,
kwartałów i ulic na 30 planach Lindleya – z obszarami uwidocznionymi
na pocztówkach i zdjęciach z przełomu XIX i XX wieku. Otwarcie ekspozycji zaplanowano na 27 czerwca (siedziba Państwowego Archiwum
m.st. Warszawy przy ul. Długiej).
Warszawa uhonorowała Williama Heerleina Lindleya, nadając w 1933 r.
jego imię ulicy łączącej Aleje Jerozolimskie ze Stacją Filtrów. W 1936 r.,
z okazji 50-lecia uruchomienia Stacji Pomp przy ul. Czerniakowskiej,
ustawiono na jej terenie pamiątkowy głaz z płaskorzeźbą dłuta Z. Wendrowskiej-Soboltowej, przedstawiającą wybitnego projektanta i budowniczego. Nasuwa się pytanie – dlaczego upamiętniamy tylko jednego
z familii inżynierów, skoro Warszawa nowoczesną sieć wodociągów
i kanalizacji zawdzięcza kilku Lindleyom z dwóch pokoleń? Doskonałe
plany, które były podstawą prac, są nazywane planami Lindleya...
Odpowiedzi na to i inne pytania będą, być może, szukać potomkowie
„warszawskich” Lindleyów podczas zaplanowanego na koniec czerwca
br. rodzinnego zjazdu w Warszawie. 
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1926 roku, na przypominających pustynię podmiejskich Polach Bielańskich – dawnym poligonie wojsk rosyjskich – rozpoczęła się budowa
spółdzielczego osiedla „Zdobycz Robotnicza”. Miało to być osiedle budowane
sposobem gospodarczym (z udziałem kredytów państwowych), przez robotników dla nich samych. W danym dniu musieli przepracować osiem godzin
odpłatnie, dwie zaś dodatkowe – na konto funduszu kredytowego.
W przydomowych ogródkach sadzono drzewa morwowe, dla uzyskania
dodatkowego dochodu ze sprzedaży kokonów do wytwórni jedwabiu
w Milanówku. Założycielami „Zdobyczy” byli działacze społeczni i polityczni,
m.in. Julian Podoski, inż. Janusz Dzierżawski (generalny projektant osiedla),
inż. Janusz Zborowski oraz Aleksander Laczysław. Inicjatywa cieszyła się
poparciem części członków rządu i parlamentu, wywodzących się z kręgów
Polskiej Partii Socjalistycznej. Propaństwowy i jednocześnie lewicowy rodowód spółdzielni spowodował, że w latach PRL pisano o niej niechętnie, ale
i dla obecnych władz jest to temat niezbyt wygodny.
Na bezdrzewnym pustkowiu w ciągu czterech lat grupka entuzjastów
zamierzała wybudować aż 1200 mieszkań, zgrupowanych w domkach
indywidualnych, bliźniaczych i szeregowych oraz niewysokich kamienicach.
Siatka ulic, wzorowana na idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, przypominała wachlarz, którego centralną oś tworzyła ul. Schroegera z nanizanym
na nią długim placem Konfederacji. Architektura domów była utrzymana
w modnym ówcześnie stylu dworkowym.
W 1932 r. spółdzielnia, niestety, zbankrutowała, głównie w efekcie nieprzyjaznej polityki sanacyjnego rządu i należącego doń Banku Gospodarstwa
Krajowego. Niewypłacalnych spółdzielców usuwano z domów, z pomocą
wojska, wprost na bruk. W następnych latach bank sprzedawał wysiedlone
mieszkania na wolnym rynku. Wielu potomków ówczesnych nabywców żyje
i mieszka na „Zdobyczy” do dziś.
To właśnie oni tworzą trzon lokalnego samorządu mieszkańców Stare Bielany, aktywnie działającego na korzyść miejscowej społeczności. Jednym z widocznych efektów społecznych
zabiegów jest zakończona w ubiegłym roku rewaloryzacja ul. Płatniczej, na której zlikwidowano betonowe słupy
i napowietrzne linie energetyczne oraz położono granitowy bruk, świetnie komponujący się z autentycznymi
latarniami gazowymi. Pod koniec października 2005 r.
mieszkańcy zorganizowali pierwsze święto na Płatniczej
– wieczór bielańskiego wilkołaka. W tym roku przed
samorządowcami stanęło wyzwanie znacznie poważniejsze – święto 80-lecia „Zdobyczy Robotniczej”, zaplanowane na 10 czerwca w rejonie pl. Konfederacji, ul. Płatniczej
i Kleczewskiej.
Zagrały kapele, odbył się pokaz starych filmów, wystawy przedwojennych fotografii oraz akwarelowych
karykatur z lat okupacji, a także zajęcia dla dzieci, prowadzone przez studentów. Przewidziano kwestę na rzecz
konserwacji figury Matki Boskiej, stojącej od przeszło 70
lat przy ul. Płatniczej. I tak historia zatacza koło, a „Zdobycz Robotnicza”, jak niegdyś, znów staje się terenem
wspólnych działań entuzjastów-społeczników. 
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Opowiećci warszawskie

Kim są dzwony?
Danuta Szmit-Zawierucha
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owarzyszą człowiekowi od wieków. I przez wieki biły na trwogę,
wzywały na „grzechów odpuszczenie”, zwiastowały radość i smutek, ostrzegały przed ogniem i zarazą. A „morowe powietrze”, jakie
wielokrotnie spadało na Warszawę, było ciężkim doświadczeniem
dla miasta. Czysty i melodyjny dźwięk dzwonów towarzyszy więc
człowiekowi w każdej sytuacji. Od narodzin po śmierć.
Różne noszą nazwy. Poetyckie, jakie w „Niobe” nadał im Gałczyński: Eutyfron, Gerion, Archangelus i Acroceraunia, czy też imiona
męskie, jakie otrzymują dzwony od Rosjan i Ukraińców: Jefron,
Osip, Hrycyn czy Sofron; od Polaków zresztą też – przykładem
choćby władczy „Zygmunt”, obwieszczający najważniejsze
wydarzenia historyczne. W Polsce starszy od „Zygmunta” jest tylko,
zawieszony w katedrze wawelskiej, dzwon „Nowak”. Jak widać,
dzwony mają także nazwiska.
Rozległa rodzina dzwonów ma liczne rozgałęzienia. Składają się
na nią olbrzymy, jak właśnie „Zygmunt”, mniejsze, bardzo gadatliwe
sygnaturki, czy nieśmiałe, poruszane przez wiatr dzwoneczki,
umieszczane w przydrożnych kapliczkach. Są też dzwonki loretańskie, strzegące od wszelkiego zła, piorunów zwłaszcza. Ostatnio
w wielu wielkich miastach zawisły dzwony pokoju i wolności.
Los dzwonów niejeden raz zrównywał się z losem ludzi. Podzieliły
też tragedię Warszawy w czasie wojny i Powstania. Zwalane z rusztowań, były przetapiane na kule i wracały, by strzelać do walczących
miast. W roku 1944 Niemcy, nie mogąc zdjąć dzwonów u Świętego
Krzyża, wysadzili w powietrze cały kościół.
W dzieje Warszawy wpisały się też losy dzwonu umieszczonego
w pobliżu soboru, jaki stał na placu Piłsudskiego (wtedy Saskim)
aż do roku 1927. Niedaleko ulicy Królewskiej wzniesiono,
specjalnie dla niego, wyniosłą dzwonnicę. W czasie pierwszej
wojny Niemcy chcieli zrzucić dzwon i zrobić z niego oręż przeciw
prawosławnej Rosji!
Ale dzwonu nie dało się ruszyć. Omotany sznurami, wciąż się
bronił i – jak głosi legenda, czort wie, może prawda? – rozkołysał się
po raz ostatni i z ogromną siłą zarył w ziemię.
Gdy pogoda jest bezwietrzna, a miasto ucicha, dobrze jest stanąć
w pobliżu ulicy Królewskiej i posłuchać jak bije, ukryte głęboko
w ziemi, serce prawosławnego dzwonu.
Są kapryśne. Źle znoszą niskie i wysokie temperatury oraz
wszelkie jej gwałtowne zmiany. Pękają od rozrzedzonego powietrza
(tak jest np. w wysoko położonym Peru), przeszkadza im, zarówno
duża wilgotność, jak i nadmierna susza. Nade wszystko przedkładają umiar.
Co jakiś czas ich czasze trzeba odwracać, gdyż uderzające stale
w to samo miejsce, spiżowe serce, może spowodować pęknięcie.
Taki pęknięty, siedemnastowieczny dzwon, stoi na staromiejskiej
uliczce Kanonie.
Wszystko im przeszkadza… Wbrew pozorom są kruche i delikatne.
Pękają z byle powodu. Ostatnio, coraz częściej, także ze śmiechu.

Dancing ze schabem – Wiesław Wiernicki. Wydawca:
Oficyna Wydawnicza Rytm, 2006. Nowy tom opowiadań
autora znanego z książek Były knajpy, Warszawa,
jakiej nie ma. Akcja barwnych wartkich opowiadań osadzona jest w latach 30, w czasie okupacji i w okresie
PRL. Wstęp do tomu napisał Matek Nowakowski.
Żydowska Warszawa –dzisiaj; Jewish Warsaw –today
Zdjęcia: Hubert Hozyasz oraz Justyna Pawlak, tekst:
Adam Gold, wydawca: Hozyasz. W dwóch wersjach
językowych polskiej i angielskiej pięknie wydany
album poświęcony miejscom i dokumentom przeszłości, które cudem ocalały do naszych czasów, ale też tym, które nie przetrwały jak Wielka Synagoga przy ulicy Tłomackie. Znakomite zdjęcia
wraz z krótkimi zwięzłymi informacjami o historii i współczesności
miejsc związanych z kulturą żydowską.
Warszawski przewodnik literacki pod redakcją Pawła
Cieliczki. Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Grażyna
Borkowska. Wydawca: Fundacja na rzecz Badań Literackich. Spacer po Warszawie dawnej i dzisiejszej, podczas
którego przewodnikami i informatorami o mieście są
warszawscy pisarze i cytaty z ich książek.
Nowa Warszawa / New Warsaw, zdjęcia: Wojciech
Kryński, tekst: Jerzy S. Majewski. Wydawca: Buffi.
Prezentacja ponad 100 pięknych zdjęć
współczesnej Warszawy.

Z Warszawą w tle
 Król kier znów na wylocie, Hanna Krall, wydawnictwo „Świat
Książki”. W niezwykle sugestywny i przejmujący sposób przedstawiona
historia wojennych losów Żydówki Izoldy Regensberg. Hanna Krall opowiada w charakterystyczny dla siebie sposób – bez patosu, kreśląc krótkie obrazy – epizody, umiejętnie stopniując napięcie. W tle Warszawa lat
okupacji widziana oczami Żydów – mieszkańców getta.
 Oprócz marzeń warto mieć papierosy, Juliusz Strachota ,
wydawnictwo „Świat Książki”. Opowiadania, których bohater – chłopak
z Saskiej Kępy – cechuje się dość bujną fantazją i specyficznym poczuciem humoru. Dla wszystkich, którzy chcą spojrzeć na zwykłe, codzienne życie mieszkańców Warszawy i Saskiej Kępy z trochę innej, szalonej
perspektywy...
 rudi assuntino/wlodek goldkorn Strażnik – marek edelman
opowiada – wydawnictwo Znak – opowieść o Szmulu Zygielbojmie,
Mordechaju Anielewiczu, Cynii Lubetkin i innych, których historia
wystawiła na najcięższą próbę. Edelman ma odwagę mówić prawdę nie
tylko o czasie Powstania w getcie, ale także o wielu palących problemach współczesności.
 Cały czas, Janusz Anderman – Wydawnictwo Literackie – powieść:
biografia pozbawionego skrupułów pisarza karierowicza wpleciona
w najnowszą historię Polski. W tle Warszawa czasów „Solidarności”
i współczesna.
 Codziennik, Daniel Passent – wydawnictwo Nowy Świat
– codzienne zapiski z 2005 roku: problemy wielkiego świata
i kameralnego Żoliborza – miejsca zamieszkania autora.

Dla miłośników Warszawy

C

zy, przechodząc obok narożnej kamienicy staromiejskiej po stronie wschodniej – stronie Barssa, u wylotu ulicy Celnej, zastanawialiście dlaczego widnieje na niej wizerunek Piotra Skargi?
Otóż, według legendy, ten słynny kaznodzieja kupił ją pod koniec XVI
wieku dla zakonu jezuitów i sam tam zamieszkał. Dlatego też kamienica
przez wiele lat nazywana była klasztorkiem. Tę wykreowaną m.in. przez
Wiktora Gomulickiego „legendę skargowską” zdementował po latach Władysław Korotyński twierdząc, że istotnie kamienica w pewnym okresie
należała do jezuitów, ale dostała się im na krótko i to w 130 lat po śmierci
Piotra Skargi.
Książka Andrzeja Sołtana Kamienica Bornbachowska w drobiazgowy i rzetelny sposób opisuje dzieje tej, jednej z najpiękniejszych kamienic Starego Miasta, która swą nazwę wywodzi od pierwszych właścicieli
– Bornbachów należących do najznamienitszych rodów kupieckich
Starej Warszawy.
Wyjątkowo pięknie wydana i starannie opracowana pozycja, zawiera
bogaty zestaw zdjęć i rysunków projektów odbudowy kamienicy
po drugiej wojnie światowej w pierwszej kolejności zainteresuje
historyków sztuki i architektury. Ale – jak napisał we wstępie Andrzej
Sołtan – „w jej blisko sześćsetletniej historii odbijają się też, jak w zwierciadle, złożone i dramatyczne losy całego Starego Miasta.” Tak też może
czytać tę monografię każdy zainteresowany historią Warszawy.
Wydawcą Kamienicy Bornbachowskiej jest, mieszczący się od lat
w tym zabytkowym budynku, Staromiejski Dom Kultury.

Andrzej Sołtan Kamienica Bornbachowska
wyd.: Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, 2006

...i dla młodzieży
Czy znalezione na strychu pudełko pełne starych
pocztówek może stać się początkiem fascynującej
przygody i materiałem na ciekawą książkę? Oczywiście, że tak! Pod warunkiem, że pocztówki będą
zawierały tajemniczy szyfr otwierający drogę do
tajemniczego skarbu.
Rzadko się zdarza, żeby książka w zamierzeniu dydaktyczna, przeznaczona dla dzieci i młodzieży stanowiła tak smaczny czytelniczy
kąsek. A tak właśnie jest w przypadku Tropicieli Małgorzaty Karoliny Piekarskiej. Napisana prostym, bezpretensjonalnym językiem
współczesna opowieść o chłopcu, który razem z rodzicami przenosi
się z Żoliborza na Saską Kępę do willi po zmarłym dziadku, jest przyczynkiem do opowieści o samej dzielnicy, jej dziejach, historii ludzi,
którzy w latach międzywojennych XX wieku tworzyli legendę
i koloryt tej dzielnicy. Autorka opiera się na faktach zaczerpniętych
z historii własnej rodziny. Postacią, wokół której koncentruje się
zagadkowy świat Tropicieli, jest wuj autorki – malarz Wacła
w Chodkowski, tworzący głównie w 20-leciu międzywojennym,
jeden z przedstawicieli środowiska artystów malarzy skupionych
na tym skrawku prawego brzegu Wisły.
Świetnie odtworzony jest również klimat i atmosfera dzisiejszej Saskiej
Kępy, jej urok i niepowtarzalność.

Małgorzata Karolina Piekarska Tropiciele
wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2006 ( J R ) 
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Ogrody Frascati
Od piętnastu lat Konkurs Teatrów Ogródkowych jest jedną z nielicznych atrakcji kulturalnych stolicy w okresie urlopowym. W 2004 r. konkurs przekształcił się w letni festiwal o znacznie szerszej formule: ogródki warszawskie, obecnie bardziej znany jako Ogrody Frascati.
– Naszym programem udowadniamy – mówi Andrzej Tadeusz Kijowski, dyrektor Domu Kultury Śródmieście i szef konkursu zarazem – że
bez piwa, a nawet (niestety!) białego wina czy szampana, przy kawie,
herbacie, cudownej pogodzie będzie można bawić się teatralnie, aż po
koniec września. Aż po II Warszawską Paradę Teatrów, organizowaną
z Biurem Teatru i Muzyki, która odbędzie się w sobotę, 24 września.
Program jest rozpisany na każdy dzień tygodnia. Zaczyna się od
teatralnych poniedziałków, potem następują

Śpiewające wtorki
Tego lata wystąpią: Jerzy Mamcarz wywodzący się z Piwnicy pod
Baranami, Jan Jakub Należyty, Andrzej Poniedzielski, Wojciech Gęsicki;
usłyszymy też ubiegłorocznego laureata Przybycia bardów, Arka
Knapkiewicza, który właśnie nagrał płytę.

Środy z reportażem
Interesujące historie prosto z życia – wybór najlepszych reportaży
radiowej Jedynki. Okazja do spotkań z ich autorami i bohaterami, możliwość wzięcia udziału w dyskusji. Organizatorzy przygotowują także
literackie imprezy (Przybycie bardów, Biesiady literackie, jubileusze
znanych twórców).

Taneczne czwartki
Ogrody taneczne to czwartkowe spotkania z różnymi stylami
tanecznymi: country, taniec nowoczesny, irlandzki, tap-dance i wiele
innych. Publiczność może obejrzeć pokaz taneczny, a następnie uczestniczyć w lekcji tańca towarzyskiego (standardowego lub latynoamerykańskiego), prowadzonej przez Andrzeja Ciećwierza. Po lekcji
– wieczorek taneczny przy muzyce na żywo.

Kabaretowe piątki
We wszystkie piątki, od 24 czerwca do 19 sierpnia prezentowane będą
różnorodne formy kabaretów i osobowości artystyczne – od wytrawnych satyryków, jak: Jacek Fedorowicz, Tadeusz Drozda czy Paweł Dłużewski, po najmłodsze kabarety, związane z Domem na Smolnej (Kabaretus Fraszka, Ramol, ...). Wystąpią też: Kabaret Moralnego Niepokoju,
Trzeci Oddech Kaczuchy, Czerwony Tulipan i Kuba Sienkiewicz.

Niedzielne poranki familijne
Cykl przedstawień i koncertów dla dzieci w wieku 4-12 lat. Przedstawienia oparte na bajkach i baśniach oraz pozycjach kanonu lektur
szkolnych, w wykonaniu aktorów scen warszawskich. Koncerty muzyczne obejmują podstawowe zagadnienia z dziedziny muzyki i śpiewu,
umożliwiają kontakt dziecka ze sztuką, w atmosferze zabawy. Prowadzone przez profesjonalnych artystów, muzyków i spiewaków.
Od poniedziałku do piątku wszystkie imprezy zaczynają się o godz. 19,
z wyjątkiem środy – godz. 17; w każdą niedzielę o 11. Adres: park
im. Rydza-Śmigłego (za teatrem Buffo, na tyłach Muzeum Ziemi).
Organizator: Dom Kultury Śródmieście.
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Spod pióra wyrwane

Fragment y wspomnień J o l a n t y W a c h o w i c z – M a k o w s k i e j

„Dwunastka”

Z
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ostałam uczennicą 1 września 1950 roku. Moja szkoła podstawowa,
„Dwunastka”, to było stołeczne Eton wśród stołecznych powszechniaków.
Tę dobrą sławę zapewniało doborowe grono nauczycielskie oraz kierowniczka – pani Irena Grochowska.
Szkoła mieściła się przy ulicy Górnośląskiej 45. Tak naprawdę nie była
to ulica, tylko teren byłego szpitala Ujazdowskiego zamieniony po wojnie
na osiedle fińskich domków. Kiedy rozpoczynałam naukę, domki fińskie
były nowiutkie, otoczone ogródkami. W alejach pomiędzy domkami rosły
przedwojenne kasztanowce, lipy i klony. Pośrodku tej wioski znajdującej
się w centrum odbudowującego się miasta znajdował się jednopiętrowy
budynek z czerwonej cegły. Na początku lat pięćdziesiątych szkoła zajmowała tylko górne jego piętro. Na parterze mieszkali dzicy lokatorzy. Żeby
dojść do klas, mijało się drzwi prywatnych mieszkań i spotykało na korytarzu panie w papilotach, panów w piżamach i kwilące niemowlaki.
(...) Do podstawowych pomocy dydaktycznych należały: tablica, kreda,
ścierka do tablicy, owe dwie mapy oraz mikroskop. Przy pomocy tych akcesoriów nauczyciele oświecali nas kagankiem oświaty. Płonął on wcale
jasnym blaskiem. Nauczyciele byli bowiem znakomici. Ich najwyższe kwalifikacje przesądzały o wynikach naszego kształcenia. I o tym, że program
nauczania nie „zabełtał nam błękitu w głowach”.
A mógł.
Zachował się mój zeszyt do języka polskiego z 1954 roku. Są w nim wiadomości i ćwiczenia jak najbardziej pożyteczne i właściwe dla ucznia
klasy czwartej: odmiana rzeczowników, ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne, proste dyktanda i wypracowania na proste tematy. Proste dla dziewięciolatków. Ale czy i dla tych, którzy nam je dyktowali lub zalecali ich
napisanie?
Czwartego grudnia 1954 roku w moim zeszycie napisałam: Cała IV B
kieruje swoje myśli i najserdeczniejsze uczucia ku czołowemu oddziałowi
naszej klasy robotniczej, bohaterom nowej Polski, górnikom. Jednocześnie obiecuje wcielić w życie klasy hasła górników: gorliwiej, prędzej,
lepiej, więcej. W dziesięć dni później przerabialiśmy temat Rocznica zjednoczenia partii, a zadanie domowe utrwalało tę wiedzę poprzez odmianę
przez przypadki rzeczownika: partia robotnicza. W styczniu 1955 roku
czciliśmy 30. rocznicę śmierci Lenina.
Przed lekcjami odbywał się apel. Wysłuchiwaliśmy prasówki, a potem
następowała część artystyczna. Deklamowano wiersz, a następnie wszyscy śpiewali jedną z młodzieżowych pieśni. Na przykład: Równaj krok,
równaj krok/ zewrzyj dłonie/ Nie rządzi nami obszarnik-pan/ Gdzie mrok
– tam światło nam zapłonie/ i traktor ugór zmieni w łan.
(...) Kulminacyjnym punktem każdej uroczystości był występ kolegi,
który robił „gwiazdę”, fikał do tyłu i do przodu, a wreszcie rozciągał się

Panienka
w szpagacie. W wiele dziesiątków lat później, podczas ostatniego posiedzenia PZPR, kiedy Mieczysław Rakowski powiedział: „Sztandar wyprowadzić”,
szczerze żałowałam, że mój szkolny kolega nie wykonał na scenie Sali
Kongresowej kilku koziołków i szpagatu.
Wszystkie uroczystości były zaledwie przygrywką do tego, co miało się
wydarzyć. Dziś, 5 marca 1953 roku, zmarł wódz postępowej ludzkości,
Józef Wissarionowicz Stalin – obwieścił radiowy spiker. W szkole nie
odbyły się tego dnia lekcje. Na korytarzu zawieszono przepasany kirem
portret zmarłego, pod nim ustawiono kwiaty oraz uczniowskie warty
honorowe. Stojąc pod portretem Stalina przeżegnałam się pobożnie
i zaczęłam odmawiać cały repertuar znanych mi modlitw. Obserwujący
mnie nauczyciel zachichotał. Nigdy w życiu nie byłam tak zgorszona.
W dwa lata później zmarł Bolesław Bierut. Przez całe dzieciństwo
marzyłam o zaproszeniu do Belwederu. Pożywką dla tego marzenia był
ogromny portret Bieruta ozdabiający ścianę Domu Dziecka na ulicy Brackiej. Zdjęcie przedstawiało prezydenta w otoczeniu gromadki pionierów
idących przez trawnik belwederskiego ogrodu. Bardzo tym pionierom
zazdrościłam.
Często się zastanawiałam jak to się stało, że wszystkie fałszywe bożki
dały się tak łatwo i prędko zastąpić innymi, nowymi ideałami i wzorcami.
Być może traktowaliśmy „Soso”, Bieruta, Marchlewskiego, Dzierżyńskiego
tak jak bohaterów bajek. Wyrośliśmy z nich i odłożyli na tę samą półkę,
na której spoczywały krasnoludki i smoki.
Współczesne dzieci odchodzą ze szkoły z postanowieniem, że nigdy
więcej tam nie wrócą – nawet wspomnieniem. My odchodziliśmy z „Dwunastki” w 1957 roku. W pół wieku później zorganizowano spotkanie
dawnej „IB”. Zatelefonowaliśmy do naszej wychowawczyni, pani Jadwigi
Berkanowej. Jej dawni uczniowie, z pobielonymi sędzielizną głowami
mówili do swojej „pani” tak, jak mówi się do kogoś, kto – wraz z matką
– pierwszy pokazał księżyc, i pierwszy śnieg, i pierwszy deszcz. Nauczył
pisać i czytać słowa: księżyc, deszcz i śnieg. Kto wprowadzał w świat,
w którym wprawdzie panował kremlowski Nero, ale mimo to nie zagubił
nadziei na czas, kiedy Polska znów będzie polska.

Zaczarowany ogród
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latach trzydziestych ubiegłego wieku Ogrody Frascati uchodziły za
jedne z najpiękniejszych w Europie. Ale ich wyjątkowość polegała nie
tylko na niepowtarzalnej urodzie. W samym sercu XX-wiecznej stolicy
nowoczesnego państwa pozostawiono miejsce na kilkusethektarową oazę
zieleni, ciągnącą się od tzw. Skarpy Sejmowej aż do brzegu Wisły.
Na początku lat pięćdziesiątych zamieniono je na Park Kultury i Wypoczynku. Był to bardzo szczególny park, który wywarł na moje życie doniosły wpływ. Mieszkałam bowiem na ulicy Rozbrat, a więc jednocześnie
w wielkim mieście i na najprawdziwszej wsi. Dokoła mojego domu
roztaczały się ogromne zielone przestrzenie, pełne drzew i krzewów,
pagórków i wąwozów, gdzie wszystkie pory roku miały specyficzne
barwy i zapachy. (...)
Ucywilizowanie Ogrodów Frascati przez urządzenie na ich terenach największego parku Warszawy nie zniszczyło – na szczęście! – naturalnych

z młodości w czasach realnego socjalizmu

fot. z archiwum autorki

z PRL

uroków tego szczególnego miejsca. Wprawdzie oprócz wydeptanych pojawiły się także asfaltowe i żwirowe alejki, wytyczono kwietne klomby
i promenadę, ustawiono ławki, wybudowano pierwsze w stolicy letnie kino
(„Jutrzenka”) oraz letnią czytelnię („Pod Wiatą”), kamienny krąg taneczny
oraz największą w Warszawie, wielokolorowo podświetlaną fontannę,
ale pozostały hektary trawy, po której można było swobodnie biegać.
Największe wrażenie sprawiała na warszawiakach fontanna usytuowana na szczycie skarpy Wiślanej. Wieczorem była podświetlana kolorowymi reflektorami i jej poszczególne strumienie co chwila zmieniały barwy
tworząc tęczowe kompozycje. (...)
Krąg taneczny znajdował się początkowo pomiędzy promenadą Parku
Kultury a ulicami Rozbrat i Książęcą, a potem u zbiegu ulic Czerniakowskiej, Ludnej i Okrąg. W każda niedzielę pląsało na nim mnóstwo par.
Ważnym wydarzeniem był Festiwal Młodzieży i Studentów. Po raz pierwszy mogłam wówczas obejrzeć na własne oczy cudzoziemców. Wiedziałam z czytanek szkolnych, a także „Świerszczyka” i „Płomyczka”, że ludzie
dzielą się na szczęśliwców, czyli tych, którzy żyją w Związku Radzieckim
i krajach demokracji ludowej, oraz na nieszczęśliwców, zamieszkujących
kraje rządzone przez imperialistów. Byłam więc zaskoczona, że ci, którzy
przyjechali z „niedobrych” krajów, wydawali się normalni i sympatyczni.
Wytłumaczono nam, że są to młodzi komuniści i stąd ta ich odmienność
od kapitalistycznych współrodaków. Uczestnicy Festiwalu sadzili drzewa
w Parku Kultury. Aleja (nazwana Aleją Przyjaźni) przebiegała równolegle
do ulicy Rozbrat. Przy każdym drzewie umieszczono tabliczkę z nazwą
kraju, którego przedstawiciel je zasadził. Po pewnym czasie tabliczki znikły. Teraz, w pół wieku później, aleja jest jedną z anonimowych i zwyczajnych parkowych dróg. Drzewa są wysokie, stare i chyba nikt już nie
pamięta ich rodowodu.

Taniec z gwiazdami
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zkoła tańca mieściła się w ocalałym z Powstania budynku u zbiegu ulic
Szpitalnej i Chmielnej (w latach PRL – Rutkowskiego). Zajmowała dwie
sale na pierwszym piętrze. (...) Nauczycielami byli trzej bracia (choć nie
rodzeni) Sobiszewscy: Aleksander, Ryszard i Edward.
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Jolanta Wachowicz-Makowska, socjolog, pedagog, dziennikarka i publicystka.
Autorka kilkunastu książek o tematyce wychowawczej i psychologicznej, zbioru
opowiadań dla dzieci (Mój przyjaciel Zawisza) oraz m.in. książek wspomnieniowych Chochlą i mieczem, Czas zapamiętany, a także przygotowywanej do
druku w Czytelniku Panienka z PRL.
Aleksander był przed wojną tancerzem Teatru Wielkiego, ale jeszcze
większą popularność zyskał jako wodzirej na najelegantszych balach
międzywojnia. W szkole tańca przyćmiewał go jednak całkowicie Ryszard.
W przeciwieństwie do swych kuzynów skupionych wyłącznie na
wyuczeniu uczniów poprawnych pas, Ryszard był nauczycielem nie tylko
tańca, ale i życia.
Wysoki, barczysty, z grzywą białych włosów, ubrany w zawsze
śnieżnobiałą koszulę z kołnierzem a`la Słowacki, sztuczkowe spodnie,
w białych, kilkakrotnie zmienianych podczas lekcji rękawiczkach,
wkraczał na salę w sposób budzący respekt i podziw uczniów. Był
świetnym obserwatorem, miał cięty język i ambicję, aby adepci jego
szkoły umieli nie tylko pięknie tańczyć, ale także pięknie się poruszać
i pięknie zachowywać. Dostrzegał każde przygarbienie pleców i każde
szurnięcie nogami. Najmniejsza niestosowność była natychmiast
ostro piętnowana.
Nie tolerował spodni u uczennic. Twierdził, że kobieta nosząca męski
ubiór, mimowolnie zaczyna poruszać się jak mężczyzna. Dziewczyna
w spodniach była więc odsyłana do szatni, gdzie otrzymywała „dyżurną”
szeroką spódnicę, uniwersalną, bo na gumce.
Maestro Ryszard nie cierpiał też wylansowanego przez „Przekrój”
autora rubryki DSV (Demokratyczny savoir vivre), pisującego pod
pseudonimem Kamyczek. Każda lekcja tańca rozpoczynała się jej
(i jego) zjadliwą krytyką.
– Nie ma demokratycznego pociągu, ani demokratycznego kataru
– mawiał sentencjonalnie Ryszard Sobiszewski – Pociąg może być
pospieszny, osobowy lub towarowy, punktualny lub niepunktualny,
a katar wywołany przeziębieniem albo sienny. Tak samo nie ma demokratycznego savoir vivre. Albo jest się człowiekiem dobrze wychowanym,
albo chamem. Nie może być dobrze wychowanych chamów, ani chamowatych gentlemanów.
Potem dawał znak drobniutkiej, pokurczonej przez wiek i reumatyzm
starszej pani, która zaczynała grać na pianinie fokstrota, czyli taniec
na rozgrzewkę.
Na pierwszych lekcjach uczniowie stali pod jedną ścianą, uczennice
pod drugą, maestro zaś pośrodku. Demonstrował poszczególne pas,
a chłopcy i dziewczęta powtarzali je tak długo, aż wszyscy je bezbłędnie
opanowali. Dopiero wówczas zaczynały się ćwiczenia poszczególnych
elementów tańca w parach. Wspólnie wykonywano cały taniec dopiero
w połowie, a najczęściej pod koniec kursu.
W połowie lat sześćdziesiątych, kiedy uczęszczałam do tej szczególnej
szkoły, wszyscy trzej bracia byli już panami w zaawansowanym wieku.
Szkoła przestała więc istnieć z powodów naturalnych. Należy szczerze jej
żałować.
W pierwszych latach III Rzeczpospolitej powstawały liczne, choć efemeryczne szkoły wdzięku, na których uczono – w trybie przyspieszonym
i w sposób nader powierzchowny dobrych manier. Potem nastąpił prawdziwy wysyp szkół tańca towarzyskiego. Żadna z nich nie dorównuje
jednak tamtej. (...) Na ulicy Chmielnej trzej starsi, dystyngowani panowie
przekazywali bowiem filozofię tańca jako część filozofii życia. Filozofię
elegancji zewnętrznej i elegancji ducha. 
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Nowe oblicze starej dzielnicy

Fundacja na Starej Pradze
K at arzyna Komar-Michalczyk
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„Koneser” na Ząbkowskiej

wytwórnię wódek – w każdej chwili i to bez zwrotu nakładów, poniesionych na remont dzierżawionych obiektów. Koszty adaptacji pomieszczeń
na salę teatralną dla 150 osób, garderoby, salę prób, reżyserkę, salę do
ćwiczeń, bar „Kasablanka”, toalety i prysznic ponieśli w całości założyciel
Fundacji oraz członkowie Grupy G-8. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznało fundusze na dokończenie prac budowlanych
i niezbędne zabezpieczenia. Istnieje szansa na kolejne dotacje, czekają
środki unijne przyznawane w ramach programów rewitalizacji zabytkowych obszarów poprzemysłowych.
Spełnienie podstawowego warunku ubiegania się o takie dofinansowanie zależy od przychylności nowych władz Wytwórni Wódek „Koneser”...

Spacerkiem po Pradze
J

uż po raz drugi na cykl wykładów o historii i zabytkach Pragi zaprasza
w czerwcu Fundacja na Starej Pradze.
Prelekcje prowadzone są przez historyków sztuki, architektów,
varsavianistów. I tak np. zagadnienia związane ze stylem katedry św.
Floriana omawiał w jej wnętrzu dr hab. Andrzej Pieńkos z Instytutu
Historii Sztuki UW, o najstarszym zabytku na Pradze – figurze Matki
Boskiej Kamionkowskiej opowiadał Kamil Kopania (IHS UW), a spacer
ulicami Nowej Pragi poprowadził Michał Pilich (autor książki Ulice
Nowej Pragi i przewodnika po Pradze). Wykłady i spacery spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem. W prelekcjach i spacerach udział brało
od 60 do 100 osób.
Przedsięwzięcie wspiera finansowo Urząd Dzielnicy Praga Północ.
W maju br. odbyły się dwa spotkania z dziedzictwem kulturowym Pragi.
Ponad 4-godzinny spacer ukazujący inność Pragi, prowadził dr Peter Martyn z Instytutu Sztuki PAN. Na kolejnym wykładzie specyfikę Domku
Loretańskiego w kościele Matki Boskiej Loretańskiej, na tle analogicznych budowli w Polsce i Europie Środkowej, przedstawił badacz sztuki
polskiego baroku, dr Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki UW),
a szlakiem zabytków żydowskich na Pradze poprowadził Jan Jagielski
z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
24 czerwca Fundacja na Starej Pradze zaprasza na ostatni spacer
z cyklu pt. „Praska kamienica przełomu XIX i XX wieku”, który prowadzić
będzie Michał Krasucki (Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami). Wędrówka rozpocznie się o godz. 16.00 przy bramie głównej
Wytwórni Wódek „Koneser” przy ul. Ząbkowskiej 27/31. 

fot. Norbert Piwowarczyk

tara Praga zauroczyła już sporą grupę miłośników jej niepowtarzalnej
architektury. Zapanowała wręcz moda na Starą Pragę. W wielu odnowionych, przedwojennych kamienicach zamieszkali artyści, powstały pracownie malarskie, ośrodki kultury, modne lokale. Na swój czas czeka jeszcze sporo unikatowych obiektów z Targowej, Brzeskiej, Stalowej. Dzięki
inicjatywie Fundacji na Starej Pradze, powstałej przed niespełna dwoma
laty, szansę dostała dawna fabryka wódek.
Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser” przy ul. Ząbkowskiej to
ponad 50 tys. m2 terenu położonego w samym sercu zabytkowej Pragi.
Na fabryczny kompleks składają się magazyny, hale i budynki administracyjne, z których znaczna część wpisana jest do rejestru zabytków.
Najstarsze datowane na przełom XIX i XX w. stanowią przykład przemysłowej architektury doby historyzmu.
Objęcie obiektu opieką konserwatorską rzadko jest atutem dla potencjalnych nabywców. „Koneser” wystawiony został na sprzedaż w 2000
roku. Wobec umiarkowanego zainteresowania inwestorów branżowych,
z inicjatywy Stowarzyszenia Monopol Warszawski i ówczesnej dyrekcji
WWW „Koneser”, pomyślano o adaptacji zabytku. Powstał projekt stworzenia zespołu historyczno-promocyjnego – z niezależnymi teatrami,
pracowniami artystów, galeriami sztuki, muzeum wódek, knajpkami
z praską kuchnią itp.
Projekt zdobył poparcie Ministerstwa Skarbu (organ właścicielski)
oraz Kultury i Sztuki i był konsultowany z władzami miasta st. Warszawy
w zakresie włączenia go do lokalnego programu rewitalizacji. Wejście
Polski do Unii Europejskiej otworzyło drogę do sfinansowania 70% nakładów przedsięwzięcia ze środków unijnych. Warunkiem skorzystania
z nich jest tytuł własności nieruchomości, bądź wieloletnia dzierżawa
obiektu, o co ubiega się powołana pod koniec 2004 r. Fundacja na Starej
Pradze. Do niej należy też koordynacja działań przy realizacji projektu.
Pierwszy etap Fundacja ma już za sobą. Aktorska Wiosna Teatralna
w sezonie 2005, spotkania z historią i sztuką Pragi – wykłady, spacery
z przewodnikiem, sesja naukowa „Na prawym brzegu” (z udziałem konserwatorów, historyków sztuki z UW, Instytutu Sztuki PAN i Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami), wystawy („Praskie pamiątki”, „Laktacje nieholenderskie” – pierwsza w Polsce wystawa sztuki ulicy w przestrzeni
zamkniętej), wydanie serii pocztówek z widokami Pragi, to tylko niektóre z przedsięwzięć Fundacji.
Cieszy otwarcie Teatru Wytwórnia. Współzałożycielami byli dramaturdzy z Grupy G-8. Teatr zadebiutował 6 listopada 2005 r. spektaklami wg
tekstów: Komponenty Małgorzaty Owsiany, w reżyserii Jacka Papisa oraz
Gąska Radka Dobrowolskiego, w jego reżyserii. Na nadchodzący sezon
zaplanowano już około dziesięciu nowych spektakli, przeznaczonych do
wystawiania nie tylko na własnej scenie. Twórcy podejmą próbę występowania z teatrem w bankach, ośrodkach przemysłowych, fabrykach, biurach i hipermarketach. Przy Teatrze Wytwórnia działa też od początku
stała scena dla najmłodszych widzów i kino filmów dokumentalnych.
Realizacja całości projektu wymaga jednak prawa do nieruchomości.
Tymczasem jedynym od kilku miesięcy umocowaniem prawnym Fundacji i Teatru na terenie fabryki jest umowa dzierżawy, przedłużana z miesiąca na miesiąc. Oznacza to możliwość wypowiedzenia umowy przez

Wspomnienia

Na Małej pod siódemką
Paweł Elsztein
Paweł Elsztein. Dziennikarz prasy lotniczej, autor wielu książek, setek artykułów i kilku tysięcy fotografii Warszawy, przede wszystkim Pragi. W 1998 r.
wyróżniony w konkursie na Prażanina Roku. W 2002 r. opublikował ważną
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eśli nie znacie ulicy Małej, to podam jej współrzędne. Roman Zieliński,
znakomity rymotwórca praski, niestety już nieżyjący, tak umiejscawiał
moją ulicę: Inżynierska, Konopacka, Zaokopowa. Te ulice łączy Mała, przecina Stalowa. Ulica Mała ma ok. 200 m długości i 15 numerów domów.
W tym trzy posesje podwójne. W latach trzydziestych ubiegłego wieku było
tutaj 25 sklepów i warsztatów. Wśród nich trzy sklepy spożywcze, jeden
rzeźniczy, dwie mydlarnie, dwie stolarnie, dwie ślusarnie, pracownie:
szewska i krawiecka oraz magiel, ulubione miejsce pań służących, których
wówczas nie nazywano pomocami domowymi.
Ponadto na mojej ulicy pracowały dwie akuszerki i jeden lekarz. Obok
domu pod numerem siódmym znajdowała się dużą węglarnia, z pełnym
asortymentem tradycyjnego paliwa i chętnymi do jego roznoszenia młodymi ludźmi.
Ulica miała wąskie chodniki, jezdnię wybrukowaną kamieniem
polnym, typu kocie łby i dwa rowy ściekowe, z obca zwane rynsztokami.
Uzupełnieniem obrazu ulicy było kilka gazowych latarni, ceremonialnie
zapalanych wieczorem i gaszonych rano.
O jeszcze jednym trzeba wspomnieć. W domu pod siódemką, czyli
moim domu, była skrzynka na listy, które dwa razy dziennie wybierał
pracownik poczty, podjeżdżając motocyklem z przyczepą. Przyjazd motocykla był zawsze mile widziany przez dzieciarnię. Samochody tutaj bardzo rzadko trafiały. Dominowały zaprzęgi konne, w tym dorożki.
Przykro to napisać, ale dziś na Małej nie ma ani jednego sklepu, ani
jednej pracowni, a nawet węglarni i salonu spotkań – magla.
W archiwum pamięci zachowuję dawną ulicę Małą jako jedną z niezwykłych w Warszawie. To przecież pod siódemką mieszkał pionier polskiej
radiofonii i telewizji, Władysław Rabęcki, mój sąsiad. Tutaj mieszkał również brat inżyniera, mjr WP Henryk Rabęcki, wybitny specjalista z zakresu
obrony przeciwlotniczej, zamordowany w 1940 r. przez NKWD.
Na Małej spotykaliśmy codziennie pana Franciszka Dominiaka, znakomitego aktora teatralnego i filmowego. Był arbitrem elegancji na mojej ulicy.
Na rogu Małej i Inżynierskiej mieściła się szkoła powszechna, której
dyrektorką w latach 1919-20 była Jadwiga Starzyńska, matka późniejszego bohaterskiego prezydenta Warszawy. W latach powojennych w
tymże domu ulokowano Szkołę Muzyczną im. Fryderyka Chopina, którą
przejściowo kierował bratanek sławnego wirtuoza Wieniawskiego.

Sąsiadem przez ścianę był Stanisław Wesołowski, lotnik nad lotnikami,
mój przyjaciel i instruktor. Zginął podczas pokazów spadochronowych
w 1939 r.
W moim domu mieszkał także Józef Goss, z zawodu robotnik budowlany
– zbrojarz. Bronił Pragi przed najazdem bolszewickim w 1920 r. Był znakomitym bokserem. W 1932 r. zdobył tytuł wicemistrza Polski w wadze piórkowej. Zginął w 1944 r., trafiony odłamkiem pocisku przy ul. Brzeskiej.
Nie zdołam wymienić wszystkich lokatorów spod siódemki. Ale wspomnieć muszę jeszcze pana Rymbarczyka, komisarza Policji Państwowej.
Podziwialiśmy go, kiedy podczas uroczystości państwowych w paradnym
hełmie, na pięknym koniu defilował przed Zamkiem Królewskim. Zginął
na Wschodzie. Wspomnieć powinienem panią Mystkowską, później
lekarkę w szpitalu Praskim, pana Węglińskiego, pracownika Zbrojowni
nr 2 na Stalowej, pana Wolińskiego, kasjera pobliskiej zajezdni autobusowej na Inżynierskiej, lekarza Biernackiego.
Na Małej, pod numerem drugim, na zakrzewionym placyku – dziś stoi
tam dom – z inicjatywy doktora Antoniego Kędzierskiego powstał pierwszy
na Pradze Ogródek Jordanowski. Dodam, że doktor był bratem Apoloniusza, sławnego artysty malarza. Kiedyś, podczas okupacji niemieckiej
kupowałem opał na Małej pod nr 12, gdzie w dawnym garażu rezydowali dwaj panowie. Usmoleni, w fartuchach nie pierwszej czystości, sprzedawali niby węgiel i jakieś podpałki. Prosiłem: panie Stasiu, tylko niech
pan nie sypie za dużo miału! Mój Boże, nie wiedziałem wówczas, do kogo
ja to mówię. Ten niski, pulchny sprzedawca to był Stanisław Łapiński,
mistrz sceny polskiej. Niezapomniany jako Łatka w Dożywociu Fredry czy
Książę Konstanty w Kordianie. Szefem węglarni był Franciszek Dominiak. W oficjalnych biografiach obu wielkich artystów nie znalazłem
nawet wzmianki o tym okupacyjnym epizodzie.
Ulica Mała zasłynęła po wojnie jako oaza filmowców. Oglądaliśmy przeróżne scenerie, aktorów oraz reżyserów. Kiedy tuż pod siódemką kręcono
scenę do filmu o Januszu
Korczaku, akurat wychodziłem i w bramie natknąłem się
na jakiegoś człowieka. Spytałem, czy ma ogień. Byłem
wówczas pod wpływem niecnego nałogu. Odpowiedział
krótko: nie! Na drugi dzień
spytali mnie sąsiedzi: to pan
zna Wajdę? Nie przyznałem
się, że nie poznałem znakomitego reżysera.
Kiedy dziś wnukom opowiadam o minionych latach, wspominam to, jak rozmawiałem
z panem Wajdą. No, wiecie
– tym, co otrzymał Oskara... 

Zasłużeni dla Pragi
Tak zatytułowano wystawę fotografii Pawła Elszteina, zorganizowaną w Galerii Konferencyjnej Urzędu m.st.
Warszawy Dzielnicy Praga Północ. Wystawę zwiedzać można od 6 czerwca do 28 lipca (w godzinach 10-18
w poniedziałki i 8-16 od wtorku do piątku). Pokazano tu ponad sto zdjęć portretowych ludzi zasłużonych dla
Pragi. Również portrety obrońców Pragi: ks. Ignacego Skorupki, gen. Józefa Hallera, wielu żołnierzy Września
1939 r. i Powstania Warszawskiego. Wystawa jest dziesiątą ekspozycją indywidualną autora od 1997 r.
w ramach cyklu „Praskie klimaty”. Wiele z tych zdjęć zostało nagrodzonych i wystawionych w Zachęcie (1998 r.)
nr 3, czerwiec 2006
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Powrót masztu
Janusz Sujecki
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e wrześniu 2000 roku, z okazji dwudziestej rocznicy wpisania warszawskiej Starówki na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO,
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy otwarta została wystawa archiwalnych fotografii pt. „Po stronie Dekerta”. Byłem na otwarciu tej wystawy
i kilkakrotnie oglądałem eksponowane zdjęcia. Jednak dopiero wiosną
2001 r. zwróciłem uwagę na pewien interesujący szczegół: zauważyłem
konstrukcję masztu telefonicznego, widoczną na dachu kamienicy przy
Rynku Starego Miasta 38. Zdjęcie wykonał Zdzisław Marcinkowski około
1912 r. Telefoniczny maszt: pionowa żelazna rurka z pięcioma poprzeczkami, był konstrukcją dość powszechnie stosowaną w Warszawie w pierwszych latach XX w. Dziesiątki takich masztów o zróżnicowanej liczbie
poprzeczek, znajdowały się również na staromiejskich dachach, aż do
zagłady dzielnicy w 1944 r.
Przypomniałem sobie, że identyczny maszt, choć krótszy (tylko z trzema poprzeczkami) znajduje się jeszcze na dachu praskiej kamienicy przy
ul. Radzymińskiej 33. Wystąpiłem więc z propozycją, zaakceptowaną
przez dyrekcję Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i wojewódzkiego
konserwatora zabytków, by ten skorodowany, zagrożony usunięciem
przy okazji pierwszego poważniejszego remontu dachu relikt zdemontować, zakonserwować i zainstalować na dachu kamienicy przy Rynku Starego Miasta. Maszt z Radzymińskiej 33 trafił do piwnic Muzeum, gdzie
dokonano jego starannej konserwacji. Udało się także dobrać dwanaście
starych, porcelanowych izolatorów.
Zabytkowa konstrukcja oczekiwała na moment najbardziej dogodny dla
jej umocowania. Okazją taką stał się remont dachu kamienicy nr 38,
przeprowadzony latem 2004 r. Dzięki pomocy dyrektora Muzeum do
spraw inwestycji, Marka Skrzyńskiego, 9 sierpnia 2004 r. maszt został
zainstalowany na dachu kamienicy.
Kamienica nieoczekiwanie zyskała nieco więcej patyny. Kataklizm II
wojny światowej i przyjęcie określonego modelu odbudowy, pozbawiły
Starówkę nawarstwiających się w każdym mieście śladów mijających
epok, a wśród nich – także reliktów technicznego wyposażenia domów.
Te ostatnie od lat uznawane są za integralną część zabytkowej substancji
wszelkich budowli. W Europie mamy nawet do czynienia z modą na
zachowywanie technicznych pozostałości, o czym świadczy choćby fakt
celowego zostawienia podobnego, całkowicie dziś zbędnego masztu na
dachu jednego z domów w wiedeńskim Grinzingu.
Na dachu staromiejskiej kamienicy nr 38 możemy natomiast oglądać
telefoniczny maszt z początków XX w., obok talerza anteny satelitarnej –
jakże wymowny przykład koegzystencji starego ze współczesnością.

1. Maszt telefoniczny (powiększenie w kółku), widoczny na dachu kamienicy
przy Rynku Starego Miasta 38. Stan z około 1912 r., fot. zbiory MHW.
2. Montaż masztu na kamienicy nr 38 w 2004 r., fot. J. Sujecki.
3. Dach kamienicy nr 38 z masztem, fot. J. Sujecki.
4. Stary maszt telefoniczny na dachu domu w wiedeńskim Grinzingu, fot. J. Sujecki.

Warszawa na starej fotografii
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Kolonie na Marymonckiej
Jarosław Zieliński
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połowie lat 20. XX w. do organizowania opieki i zajęć dla dzieci, które
nie miały szans wyjechać na wakacje, poczuwał się tak, jak dzisiaj,
magistrat. Jednakże obszary biedy były wówczas znacznie większe,
a nędza znacznie dotkliwsza. Magistrat czynił wiele wysiłków, aby zapewnić dzieciarni rzecz podstawową: regularne posiłki.
Posesja przy ul. Marymonckiej, oznaczona niegdyś numerem 68, a dziś
mająca adres Podleśna 61, wyróżniała się w tamtych czasach nieczynną
drewnianą cerkiewką, będącą pozostałością po rosyjskich koszarach
Bielańskiego Pola Wojennego. Zabudowania były użytkowane jako stanica
organizacji „Strzelec” w latach 30. Ale już znacznie wcześniej, prawdopodobnie od 1925 r. władze miasta organizowały tu Miejską Kolonię Letnią,
dobudowując trójskrzydłowy drewniany budynek z charakterystycznym
frontowym podcieniem. Tu dzieci spożywały posiłki, zasiadając przy długim stole. Blaszaną miskę o ustalonej pojemności oraz blaszany kubek

każde dziecko było obowiązane przynieść z domu. Do kubków nalewano
mleko dostarczane przez „Agril”, do misek zaś to, co udało się zorganizować. Według obecnej nomenklatury instytucja miała charakter półkolonii, ponieważ dzieci wracały na noc do swych mieszkań. W chwili założenia Kolonii nie istniały jeszcze bielańskie osiedla spółdzielcze, toteż
dzieciaki rekrutowały się z innych rejonów miasta, w tym z pewnością
z położonych najbliżej: Kaskady, Rudy, Słodowca i Marymontu. Oprócz
zajęć edukacyjnych oraz zespołowych gier i zabaw starano się zapewnić
dzieciom także kulturalną rozrywkę – jak choćby występy teatrzyków
objazdowych.
W 1937 r. miasto zdobyło się na drugi ośrodek kolonijny w Młocinach,
mieszczący aż 700 dzieci, dowożonych tu statkiem wiślanym. Dziś trudno
nawet wskazać miejsce, gdzie stał, natomiast miejsce cerkwi i baraku
przy Marymonckiej zajmuje obecnie ogromny gmach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego wzniesienie planowano już w 1939 r.,
ale zamiar zrealizowano dopiero po wojnie, kończąc budowę w 1964 r.

