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Warszawski styl
Styl - to zespół cech charakterystycznych 
dla sztuki danej epoki, to także sposób 

i postępowania, zachowania się, wyrażania 
4 myśli. Przy istnieniu zespołu cech wspól- 
® nych danej grupie ludzi możemy mówić o 

12 stylu regionu, wsi, miasteczka, miasta. Z 
kolei cechy te - obyczaj, wierzenia, ideały, 
tradycje, język, kultura itp. - kształtują styl 1416 w sztuce. ►

Kisiel o Warszawie
W naszej dyskusji na temat stołeczności Warszawy 
sięgamy także do wypowiedzi z minionych lat. W 
1948 r. „Kalendarz Warszawski” opublikował głosy 
znanych pisarzy próbujących odpowiedzieć na pyta
nie „dlaczego właśnie Warszawa?”. W poprzednim 
numerze zamieściliśmy żartobliwy felieton Wiecha, 
obecnie - obszerne fragmenty wypowiedzi zmarłe
go w ubiegłym roku Stefana Kisielewskiego. Czyta
jąc Kisiela musimy stale pamiętać, że był to rok 1948 
- trzy lata od zakończenia wojny, zasypane gruzem 
ulice, rozwalone i wypalone domy, do których wra
cali warszawscy wygnańcy (mieszkańców było 
wówczas około 500 tysięcy!). Te historyczne już fak
ty rzutowały oczywiście na ówczesne opinie o War
szawie, ale podstawowe refleksje są ściśle związa
ne z dwoma wątkami zawartymi w pytaniu „dlaczego 
właśnie Warszawa”: z osobistym stosunkiem do 
miasta i z jego stołecznością. A o to nam dzisiaj, w 
1992 r. przede wszystkim chodzi.

(...) ja, „zawodowy” war
szawiak, nie wysuwający 
nosa poza Otwock i Gró
jec, fanatycznie przywią
zany do warszawskiej at
mosfery, ■ do humoru / 
nonszalancji warsza
wskiej ulicy, do brawuro
wego zuchwalstwa nad
wiślańskich „Antków”, do 
wielkomiejskiego, brutal
nego, ale szerokiego sty
lu życia warszawskich lu
dzi interesu, do tej prze
dziwnej mieszaniny mate
rializmu z idealizmem,

gruboskórności z wrażli
wością, cynicznej nieco 
praktyczności ze zdol
nością do ponoszenia 
największych, najboleś
niejszych ofiar, słowem - 
do tej paradoksalnej syn
tezy przeciwieństw, jaką 
stanowi psychika mie
szkańców Syreniego 
Grodu, ja - choć zako
chany w tym wszystkim - 
chowałem to uczucie na 
dnie serca, starając się 
nigdy go na zewnątrz nie 
okazywać. Śmieszne by }



W życiu miasta Warszawy jest pewna prawidłowość: 
zazwyczaj zwrotne momenty dziejów rodziły tzw. War
szawkę. Szydził z niej Adam Mickiewicz w Dziadach, 
prezentował Bolesław Prus w Lalce, znane są np. za
bawy ks. Józefa Poniatowskiego „pod Blachą”, bale i 
dancingi „do upadłego” przed wrześniem 1939 r. Kie
dy jednak nadchodził czas próby, zwariowana „War
szawka” stawała się Warszawą - twardą, bohaterską, 
gotową do każdego poświęcenia i największych ofiar. 

To była jedna z cech warszawskiego stylu. Druga - a 
ze stolic europejskich ma ją do dzisiaj Paryż - to dyna
mika, widoczne na jezdniach i chodnikach tempo co
dziennego życia. I trzecia cecha - humor, znany od 
epoki Sejmu Wielkiego, w Królestwie Kongresowym, w 
latach okupacji i Powstania 1944 r. Nosicielami, często 
także twórcami warszawskiego humoru były zazwyczaj 
dzieci, owe „Antki warszawskie” - gazeciarze, gońcy, 
uliczni handlarze. Warszawski humor polegał przede

Kisiel o Warszawie
było - myślafem sobie - 
gdyby ryba chwaliła 
wodę, w której żyje i popi
sywała się głośno miłoś
cią do niej; wystarczy zu
pełnie, że w niej żyje. 
Przeciwnie nawet: stara
łem się, jak tylko mogłem, 
pokazać swój objekty- 
wizm i - krytykować War
szawę. A to, że brudna, a 
to, że w trzech czwartych 
okropnie brzydka, a to, że 
kołtuńska, kanciarska, 
lekkomyślna, taka owa
ka.
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Przyszła wojna, okupacja, 
Powstanie. Zostałem 
rybą, wyrzuconą z rodzi
mej wody na piasek. 
Ryba rzuca się po piasku, 
pragnie wody, tęskni do 
wody, uwielbia wodę. 
Lecz dzisiaj - przestałem 
się wstydzić tej tęsknoty, 
jako wynikłej z egocen
tryzmu i miłości własnej. 
Dzisiaj przestałem ukry
wać adorację, jaką żywię 
dla miasta lat dziecin
nych, dla „stolicy swej 
młodości”. Bowiem, jako 

jeden z miliona warsza
wiaków, przeżyłem te dni 
patetyczne i straszliwe, 
dzięki którym Warszawa 
przestała być tylko jed
nym z szeregu polskich 
miast, lecz stała się sym
bolem całego Narodu, a 
sprawy tego miasta 
chwyciły coś z powiewu 
wieczności, który niesie 
na swych skrzydłach losy 
Narodu. Aleje Ujazdo
wskie i Łazienki - to nie 
są już tylko zielone zaką
tki, gdzie spędziłem dzie

ciństwo ja i moi rówieśni
cy - to pełna pamiątek 
promenada całej Polski, 
to miejsce schadzek du
chów naszej historii, jak 
to z genialną wrażliwością 
odczuł Wyspiański choć 
spędził w Warszawie parę 
tygodni swego życia za
ledwie. A Krakowskie 
Przedmieście, plac Saski, 
gruzy Starego Miasta - to 
nie tylko zbiorowisko po
trzaskanych, starych ka
mienic, pałaców, kościo
łów i pomników - to plac 
boju ogromnego, gdzie o 
każdy dom walczono, to 
polski Panteon, to najbar
dziej patetyczny krajobraz



wszystkim na kpinie - z samego siebie i z innych - 
oraz na ciętym, zwykle sytuacyjnym dowcipie politycz
nym.
Są to oczywiście nie wszystkie cechy stylu miasta. W 
wypadku Warszawy wynikają one niewątpliwie z jej 
historii. Przypomnijmy - w ciągu ostatnich trzech wie
ków Warszawa szesnaście razy przeżywała najazdy i 
okupacje: Szwedów w 1655, 1702, 1703 i 1704 r„ Wę
grów (pod Rakoczym) - 1657 r„ Rosjan - 1794, 1813, 
1831 i 1920 r„ Niemców - 1656 (Brandenburczycy), 
1796 (Prusacy), 1809 (Austriacy), 1915 (Niemcy), 1939 
(Niemcy), 1944 (powtórnie Niemcy po upadku Powsta
nia Warszawskiego) i w 1945 „radzieccy” z polskimi 
komunistami, co trwało do 1989 r. To, że Warszawa od 
1655 do 1945 r. ani razu nie poddała się w sensie cał
kowitego i bezwolnego załamania, ale przeciwnie - 
rozwijała w sobie wszystkie cechy warszawskiego sty
lu - świadczy o niezwykłej odporności jej mieszkań
ców. To także jest styl miasta. Niestety, ostatnia epoka 
zabrała Warszawie najwięcej, głównie przez to, że trwa
ła prawie pół wieku niwecząc skutecznie styl i zabijając 
„psychikę” Warszawy.
Na przykład w architekturze i urbanistyce. Po zburze- 
niach lat wojny, nastąpiły wyburzenia powojenne, likwi
dacja „burżuazyjnych” kamienic i wszelkich „burżua- 
zyjnych” ozdób. W środek miasta wkroczył socrealizm 
(pl. Konstytucji, Leńskiego czy Pałac Kultury), a na
stępnie podążył pseudomodernizm. Na obrzeżach 
centrum powstawały nowe osiedla, w których - jak 
ktoś powiedział - nie ma architektury, tylko budownic
two bryt. Osiedla te ani nie wrosły w resztki dawnej 
Warszawy, ani nie połączyły się z nią w sposób harmo
nijny, o czym tak bardzo marzono jeszcze w latach 
czterdziestych. Jednocześnie napływała tu ludność z 
różnych stron kraju. Tym nowym mieszkańcom było 

wszystko jedno, gdzie mieszkają, aby mieć tylko dach 
nad głową i jakąś pracę. Podobno dzisiaj prawdziwych 
warszawiaków z dziada pradziada jest zaledwie 10%! 
Ten socjalistyczny kierunek rozwoju Warszawy zde
precjonował takie wartości, jak tradycje, ideały, język 
itd. Zniknęły międzyludzkie więzi - już nie tylko dzielni
cowe, jak przed wojną, kiedy każda dzielnica miała 
swoje tradycje - lecz także osiedlowe, nawet w obrę
bie jednego bloku.
Czy wobec tych faktów można odbudować warszawski 
styl? Jest to znacznie trudniejsze niż np. odbudowa 
domu, bo musi minąć wiele lat, aby wyklarował się styl 
miasta i jego mieszkańców. Pozostała nadzieja, że ten 
dawny warszawski styl gdzieś jeszcze istnieje. Pew
nym światełkiem jest - przynajmniej częściowe - prze
trwanie warszawskiego humoru, który pamiętamy z ok
resu „stanu wojennego” lat osiemdziesiątych.
Warszawa A.D. 1992 - to koktajl zachodnioeuropejski 
ze sporą domieszką Słowiańszczyzny i odrobiną 
Wschodu. Czyżby właśnie z tego koktajlu mógł naro
dzić się nowy warszawski styl?!

Antoni Strzembosz

polski. Krucza, Piękna, 
Marszałkowska, Wciska
nie są już tu tylko ulicami, 
Wista nie jest tylko Wisłą, 
park nie jest tylko par
kiem. Przejdźcie się księ
życowym wieczorem po 
Warszawie obecnej - czy 
widzieliście kiedy miasto 
tak piękne, tak wielkie, tak 
patetyczne? Te jedyne w 
historii gruzy milionowej 
stolicy rosną zda się aż 
do nieba.
To już nie miasto - tó 
symbol. I nie tylko symbol 
ofiary, klęski, śmierci. To 
zarazem symbol życia, ży
cia niezniszczalnego, u- 
porczywego, pleniącego 

się bujnie wszystkiemu 
na przekór. Paradoksalna 
wszechstronność natury 
warszawskiego ludu zno
wu podniosła głowę: ten 
Antek, który wczoraj szedł 
ledwo uzbrojony do bez
nadziejnej walki, nie 
mrugnąwszy okiem na wi
dok zgliszcz rodzinnego 
domu, dziś „jak gdyby ni
gdy nic” walczy znów o 
odrodzenie materialne, _o 
szeroki wielkomiejski 
gest, o nowe życie: właś
nie, bujnie, po warsza
wsko, na przekór okolicz
nościom, o ŻYCIE, nie o 
wegetację. Zarzucano 
warszawiakom w nowej 

Polsce różne rzeczy, że 
za dużo chcą zarabiać, że 
za bardzo lubią zabawę, 
luksus i „błyszczące ży
cie", ba-że zgoła „kantu
ją"! Kiep ten, co takie sta
wia zarzuty, nie rozumie 
paradoksalnej, dwoistej, 
krańcowej natury warsza
wskiej. Jak walczyć - to 
na śmierć, jak żyć - to na
prawdę! Moc codziennej 
żywotności tak samo jest 
tu nieugięta, jak gorąca, 
gwałtowna energia bojo
wa. Gdy widzę na ruinach 
nowe sklepy, założone 
przez ludzi, co z Powsta
nia wyszli tak, jak stali, to 
sklepy te równie mi są 

drogie, jak same ruiny. 
Warszawa dziś - to sym
bol nie tylko gotowości 
narodu do ofiary, ale tak
że - woli i zdolności do 
życia. Tutaj egoizm i in
stynkt życia jednostki zo
stał uskrzydlony i wywyż
szony do miary wprost 
patetycznej - w tym mieś
cie nic już nie ma zwy
czajnego. I dlatego też ja 
sam nie wstydzę się dziś 
głośno wyrażać swych u- 
czuć dla mego „kraju lat 
dziecinnych". To już nie 
tylko moje rodzinne mia
sto - to miasto rodzinne 
całego Narodu.

Stefan Kisielewski
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Z innych stolic

Międzynarodowy ośrodek kultury 
o wielkich tradycjach. Największe 
w świecie centrum turystyczne. 
Miasto muzeów i zabytków. Świa
towa stolica rozrywki i mody. Tak 
zwykło się mówić o Paryżu.
Niewiele europejskich stolic ma 
równą Paryżowi pozycję w kraju. 
W Paryżu mieszka blisko 10 min 
ludzi, koncentruje się tu najwięcej 
ośrodków francuskiego przemy
słu, tu wreszcie zbiegają się naj
ważniejsze połączenia kolejowe i 
drogowe.
Wyraźna dominacja Paryża nad re
sztą kraju wynika z roli, jaką ode
grał on w życiu politycznym Fran
cji. Poza latami rządów trzech Lud

wików (1681-1789), „okresem 
wersalskim" (1871-1879) i działal
nością marszałka Petaina w Vichy 
(1940-1944) Paryż był zawsze ofi
cjalną stolicą Francji i siedzibą 
najwyższych władz państwowych. 
Rada ministrów i prezydent opuś
cili miasto jedynie w czasie wojny 
z Prusami (1870-1871), bitwy nad 
Marną (1914) i inwazji hitlerowskiej 
(1940).

Charakterystyczną cechą Paryża 
jest „specjalizacja" poszczegól
nych dzielnic, wynikająca z historii, 
tradycji i pochodzenia mieszkań
ców. „Piękny Paryż” tworzą dziel
nice pełne zabytków, od Wielkich 
Bulwarów po Montparnasse. Wiel

kie domy towarowe, banki i towa
rzystwa ubezpieczeniowe znajdują 
się w „paryskiej City”, na północ 
od „pięknego Paryża”. Na wschód 
od „City” leży dzielnica dworców 
kolejowych Nord i Est, z licznymi 
magazynami i składami. Na lewym 
brzegu Sekwany rozciąga się 
„dzielnica rządowa” z minister
stwami i siedzibą premiera. Trady
cyjne skupisko młodzieży tworzy 
„Dzielnica Łacińska” z Sorboną. 
We wschodnich dzielnicach Pary
ża ulokowane są domy robotni
cze.

Od wieków istnieje też specjaliza
cja paryskiego handlu i usług. 
Luksusowe salony skupione są 
przy ul. Faubourg St.-Honore, pl. 
Vendome i ul. Castiglione, księ
garnie - w okolicach Sorbony, 
sklepy tekstylne i odzieżowe - 
przy ulicach Sentier i Caire. Ulica 
Faubourg St. Antoine słynie ze 
sklepów meblowych, Montmartre 
- galerii i obrazów. W wielu dziel-
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1. Paryska ulica - zielone, estetyczne ptoty ogra
dzają śmietniki i wykopy
2. Sprzedaż obrazów na Montmartre
3. Warszawa odwraca się od rzeki, Paryż zaś 
przeciwnie, i można go zwiedzać płynąc statkiem 
po Sekwanie

nicach organizowane są targi żyw
nościowe, w niektórych punktach 
miasta - mimo zakazów - kwitnie 
handel uliczny.

Stolicę Francji charakteryzuje róż
norodność stylów architektonicz
nych. Sklepy i restauracje zostały 
często usytuowane w zabytko
wych kamieniczkach. Połączenie 
„starego z nowym" zaprojektowa
no z wyraźną dbałością o zacho
wanie substancji zabytkowej.

Deptane codziennie stopami mi
lionów ludzi miasto nie jest zbyt 
czyste, mimo że śmieci ze specjal
nie ogrodzonych koszy zabierane 
są kilka razy dziennie. I tu, tak jak 
w Warszawie, nawet na najbardziej 
reprezentacyjnej arterii - Champs 
Elysees, spotkać można szpecące 
wykopy (choć zawsze ogrodzone). 

Inne porównania ulicy paryskiej z 
warszawską wypadają wyraźnie 
na niekorzyść tej ostatniej, choć 
nasza stolica wolno, ale systema
tycznie się europeizuje, co wpływa 
na wygląd ulic. Wiele nowo po
wstałych sklepów i salonów ma 
już paryski standard. Może braku
je u nas „specjalizacji” dzielnic, a 
w każdym razie właściwego upo
rządkowania handlu, usług, komu
nikacji.

Turysta zwiedzający Paryż nie ma 
kłopotu z nabyciem planu stolicy, 
co w Warszawie może jeszcze sta
nowić problem. Szczegółowe pla
ny można kupić w paryskich księ
garniach, te z zaznaczonymi trasa
mi metra, autobusów i podziemnej 
kolei - dostać w biurach podróży, 
hotelach, bankach. Wyraźne plany 
miasta wiszą też na stacjach i przy 
wejściach do metra - i na pewno 
taki sposób informacji przydałby 
się nie tylko przybyłym do War
szawy turystom, ale i mieszkań
com naszej stolicy. Formą reklamy 
znanych firm są wydawane przez 
nie plany Paryża z zaznaczonymi 
na nich punktami, w których znaj
dują się sklepy, restauracje, czy 
bary McDonalda. Tę formę promo
cji należałoby polecić wszystkim 
szykującym się do „podbicia” 
warszawskiego rynku firmom.

Warszawa i Paryż, tak jak Polska i 
Francja - miały odmienną historię 
i w inny sposób odcisnęły się na 
nich burze dziejowe. Warszawa 
nie zawsze - tak jak Paryż - pełniła 
funkcję stolicy. Na pewno dominu
je nad resztą kraju, na pewno sta
nowi ważny ośrodek przemysłowy 
i komunikacyjny, choć problemów 
z tą ostatnią dziedziną funkcjono
wania miasta nie rozwiąże się, do
póki nie zostanie ukończona bu
dowa metra - wizytówki każdej eu
ropejskiej metropolii.

Mamy nadzieję, że z upływem cza
su Warszawę i Paryż będzie łączy
ło więcej podobieństw niż dzieliło 
różnic - jak na europejskie stolice 
przystało.

Grażyna Kowalska

wiadomości warszawskie

■ Spółka „Aquator” ma uzyskać te
reny stacji filtrów przy ul. Koszykowej, 
z przeznaczeniem pod zabudowę typu 
dochodowego. Bezcennemu pomni
kowi cywilizacyjnemu dawnej Warsza
wy grozi zagłada. Niepokoi również 
zamierzona procedura stopniowego 
ograniczania pracy stacji, z równo
czesną budową nowych obiektów. 
Pieniądze uzyskane z eksploatacji bu
dynków mają być użyte na budowę 
nowego zakładu uzdatniania wody na 
Czerniakowie. Czy do tego czasu gro
zi nam susza?

■ Kwartał kamienic pomiędzy al. U- 
jazdowskimi, Wilczą, Mokotowską i pl. 
Trzech Krzyży, z zabudową z lat ok. 
1787-1922, jest jedynym, który prze
trwał do dziś w stanie kompletnym. 
Spółka „Gader” planuje wbudowanie 
w ten kwartał kompleksu bankowego, 
co pociągnie za sobą rozbiórkę o- 
siemnastowiecznej oficyny i budynku 
fabrycznego z 1869 r. oraz przekształ
cenie kamienic Lucińskiego z ok. 1787 
r. i Schneidera z 1865 r. w elewacje- 
atrapy. Piramidalny, szklany dach no
wej budowli ma górować nad kaleni
cami budynków historycznych.

■ W bezpośrednim sąsiedztwie per
ty baroku, kościoła o.o. bernardynów i 
zabytkowej willi w rejonie ulic Powsiń- 
skiej i Gołkowskiej, spółka „Cranpo” 
wystawiła parę wielkich pawilonów 
typu kontenerowego, i to wbrew kate
gorycznemu zakazowi konserwatora 
wojewódzkiego. Oba obiekty zabytko
we są wpisane do rejestru wraz z ich 
otoczeniem. Zakaz uchylił wojewoda 
warszawski, twierdząc bezpodstaw
nie, że nie ma. przepisu chroniącego 
teren wokół zabytków.

■ Przy okazji remontu i adaptacji ka
mienicy, wzniesionej w 1896 r. według 
projektu Karola Kozłowskiego (ul. Se
natorska 32), zerwano wszystkie za
chowane balkony, rozebrano marmu
rowe schody i potłuczono posadzki. 
Na zagładę skazano również całą za
bytkową stolarkę, łącznie ze wspania
łymi drzwiami na klatce schodowej. 
Winę za ten stan rzeczy ponosi pro
jektant przebudowy, podczas gdy 
PGM i kierownictwo budowy odniosły 
się życzliwie do inicjatywy Oddziału 
Warszawskiego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, mającej na celu wy
wózkę i zabezpieczenie balustrad bal
konowych oraz drewnianych odrzwi.

(oprać. Jarosław Zieliński)
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Warszawskie firmy

Dynastia
B Nazwisko Blikle kojarzy się z pączkami i dobrymi ciasta
mi. Co złożyło się na tak wielką popularność Firmy?
- Przede wszystkim ponad 120 lat tradycji. Firma została 
założona w 1869 r. i od tego czasu nieprzerwanie przez 
ponad 120 lat znajduje się w rękach tej samej rodziny. Pracy 
nie przerwała ani wojna, poza okresem powstania oczywiś
cie, ani późniejsza zawierucha polityczna. Firma nigdy nie 
była upaństwowiona, mimo że nasz oryginalny szyld przed
wojenny, który zmieniłem kilka miesięcy temu, był przez nie
których czytany jako „dawny Blikle”. Było to „a.Blikle", „a” 
napisane z małej litery (taka była maniera lat trzydziestych) i 
jeszcze z ogonkiem od góry, dlatego można je było odczytać 
jako „d”. „A” jest już w tej chwili napisane dużą literą, więc 
czytelne. Drugim elementem, który przysłużył popularności 
Firmie jest to, że związała się z życiem Warszawy i jest znana 
w stolicy.

B Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, również za 
granicą...
- Za granicą jest znana przede wszystkim przez bardzo licz
ną Polonię. Poza tym zagraniczni dziennikarze lubią do nas 
zaglądać. Zaczynamy w tej chwili kompletować siódmy tom 
wycinków prasowych na temat Firmy, jest tam również dużo 
wycinków z prasy zagranicznej.

B Powstaje dużo nowych przedsiębiorstw w Polsce, niektó
re są imponujące, a mimo wszystko gdy myślimy o solidnoś
ci - z westchnieniem wspominamy te stare firmy, które prze
trwały wiele, wiele lat.
- Wydaje mi się, że to, co się zna z przeszłości, zaliczyć 
można do dzieł solidnych. Oczywiście nie dlatego, że daw
niej byty tylko takie, ale pamięć przetrwała o tych wspania

łych. Dlatego, gdy dzisiaj mówimy o przedwojennych fir
mach, myślimy o tych najlepszych. Poza tym przedwojenne 
firmy działały w warunkach normalnej, ostrej konkurencji ka
pitalistycznej, co wymuszało rzetelność. Nie będzie przesa
dą, jeśli powiem, że na świecie w ogóle kiedyś było solidniej. 
W XIX w. np. podpis starczał za wszystko, nie trzeba było 
dawać gwarancji. Gdy firma dawała weksel lub właściciel fir
my podpisywał kontrakt, dla banku było to wystarczające. 
Wiadomo było, że utrata twarzy jest zdarzeniem niezwykle

„Ja chciafem Firmy sławę nieść poprzez świat 
szeroki, 

ja o tym już myślałem, stawiając pierwsze kroki 
w piekarni wielkich salach. Choć byłem jeszcze 

mały, 
ja chciałem już zakładać ojcowski fartuch biały. 
Ja będąc jeszcze dzieckiem, o Firmie swojej 

śniłem, 
marzyła mi się wielką i jej przyszłością żyłem...”

(fragment wiersza „Firma" Jerzego Blikle)

Jest dzielnica:

Grochów
„Grochów, wieś, pow. warsza
wski, gm. Wawer, par. Praga. 
Graniczy od zachodu z wsią Ka
mionek i gruntami przedmieścia 
Pragi (tak zwanemi skarysze- 
wskiemi), na południe z Saską 
Kępą, na wschód ze wsią Go
cław i Wawer, na północ z wsią 
Targówek, Ząbki i Kawęczyn". 
(Słownik geograficzny Króles
twa Polskiego..., t. II, Warszawa 
1881). Sztuczny twór - „Praga 
Południe", od 1951 r. używany 
na określenie dzielnicy admini
stracyjnej od linii średnicowej 
na północy poprzez Grochów, 
do Falenicy na południu, zatarł

historyczne nazewnictwo miejs
cowe, często o wielowiekowej 
tradycji. Najstarszą osadą (z XI 

w.) na tym terenie był Kamion u 
przeprawy wiślanej (obecnie te
ren Parku Skaryszewskiego). 
Przed 1124 r. dobra Kamień (Ka
mion, Kamionek), wraz z wcho
dzącym w ich skład Grocho- 
wem, zostały nadane biskupom 
płockim. Wieś Grochów ulegała 
kilkakrotnie zniszczeniu: w cza
sie bitwy ze Szwedami (1656 r.), 

podczas rzezi i spalenia Pragi 
przez gen. Su worowa (1794 r.) i 
w czasie bitwy wojsk polskich z 
sitami austriackimi (1809 r.j.
Król Stanisław August Poniato
wski w 1780 r. prawa do dóbr 
Skarszewa scedował na swoje
go bratanka, księcia Stanisława 
Poniatowskiego, który założył 
kolonię Grochów, a jej teren w
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Cztery pokolenia rodu Blikle pracowały na świetność Firmy: 
Antoni Kazimierz Blikle (1845-1912) założył firmę w 1869 r. 
przy ul. Nowy Świat 35 (dawniej nr 31), Antoni Wiesław Blikle 
(1873-1934) objął prowadzenie firmy w 1903 r., dokonał bar
dzo wielu zmian w cukierni i spowodował zmianę charakteru 
lokalu, Jerzy Blikle (1906-1981) prowadził firmę od 1928 r. 
(potem w spółce: najpierw ze swą siostrą Zofią, następnie z 
krewną Marią Szukałowicz), przebudował całkowicie przed
siębiorstwo, powiększył je i unowocześnił, Andrzej Blikle (ur. 
1939) prowadzi firmę od 1981 r. w spółce z Marią Szukało
wicz.

2

1. Panorama Grochowa: wysokie 
bloki osiedli i zabytkowe wille wśród 
zieleni
2. Pałac Osterloffów z lat trzydzie
stych XIX w. przy ul. Grochowskiej
3. Zakład wychowawczy Braci Alber
tynów z lat dwudziestych XX w. przy 
ul. Grochowskiej

latach 1784-1790 podzielił na o- 
siem osad. Ożywieniu gospo
darczemu Grochowa w XIX w. 
sprzyjała droga bita z Warszawy 
do Brześcia, od 1823 r. - trakt 
brzeski, zaczynający się na Gro
chówie rogatkami postawionymi 
w tym samym roku według pro
jektu Jakuba Kubickiego.
W XIX w. powstały wczesnoka- 
pitalistyczne obiekty przemysło
we: browar, gorzelnia, destylar- 
nia i fabryka wina szampańskie
go Karola Osterloffa (po 1831 r.), 

mydlarnie Jana Hocha i Stenzla 
(po 1845 r.), fabryka zapałek 
Teofila Bieńkowskiego (w 1880 
r.). Od 1900 r. wzdłuż ul. Grocho
wskiej przebiegała linia kolejki 
wąskotorowej z Jabłonny, po
tem Otwocka i Karczewa (zlikwi
dowana w 1952 r.).
Po włączeniu Grochowa do 
Warszawy wiosną 1916 r. rosła 
liczba jego mieszkańców: z 
5556 osób w 1916 r. do około 
13 000 w 1930 r. i około 42 000 w 
1938 r. Przed wojną Grochów 
był jedną z dzielnic najgorzej 
zaopatrzonych w instalacje wo
dociągowo-kanalizacyjne, elek
tryczne i gazowe. Mimo to właś
nie na Grochówie notowano naj
większą wśród dzielnic prawo
brzeżnych kubaturę nowych do
mów. Grochów koncentrował 
też znaczną część warszawskie
go przemysłu. Na przykład przy ►
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ia niehonorowym, na które ludzie biznesu nie mogą sobie po
zwolić - i wiąże się z utratą marki. W tej chwili niestety tak nie 
jest.

■ Wynika to między innymi z ogromnej liczby tych firm i 
transakcji.
- Tak, poza tym wymieszały się różnego rodzaju kultury i 
subkultury. W każdym razie szkoda, że się trochę ta rzetel
ność na świecie zdewaluowała.

■ Co zapamiętał Pan ze wspomnień swojego ojca?
- Właśnie rzetelność i solidność, ten etos zawodowy, war
tość podpisu oraz wartość słowa - słowa mówionego. Prze
cież do dziś polskie prawo i wszystkie prawodawstwa stano
wią, że umowa ustna jest ważna wobec prawa tak, jak umowa 
pisana, a spisuje się ją tylko dlatego, żeby udowodnić, że 
ona rzeczywiście była. Kiedyś to byłp rzadziej potrzebne, 
chciałbym, aby te czasy wróciły. Bardzo ważne jest w życiu 
przywiązywanie wagi do spraw honoru.

■ Czy mamy wrócić do czasów pojedynków?
- Ależ nie, pojedynek to był sposób na przywrócenie hono
ru własnego, jeżeli został on przez kogoś nadszarpnięty, 
natomiast ja mówię o tym, żebyśmy o własny honor sami 
dbali, wtedy nie ma co się pojedynkować, można najwyżej 
popełnić harakiri, ale takiej tradycji nigdy w Polsce nie 
było.

■ Jest Pan naukowcem w randze profesora i szefem dużej 
firmy cukierniczej. Został więc Pan wierny i swoim zaintere
sowaniom, i tradycji rodzinnej.
- Mój ojciec zawsze chciał, żebym poszedł w jego ślady, ale 
w momencie kiedy decydowałem się na wybór zawodu (był 
to rok 1955) wiadomo było, że prywatna inicjatywa - to klasa 
skazana na wymarcie, jeżeli nie na wystrzelanie przed śmier
cią naturalną. Uważał więc, że powinienem wybrać sobie 
zawód według trochę innej zasady, jak to się robiło w przesz
łości. Miałem wielkie zamiłowanie do matematyki, więc ją 
wybrałem. Ojciec zdopingował mnie jednak po studiach, 
abym przeszedł praktykę w zawodzie cukiernika. I tak prawie 
zaraz po habilitacji zrobiłem dyplom czeladniczy, a trochę 
przed profesurą zdobyłem papiery mistrza cukierniczego.

■ Profesorem został Pan bardzo wcześnie, bo w wieku 37 
lat.
- Tak, byłem wtedy najmłodszym profesorem matematyki, 
chociaż nie jestem rekordzistą pod tym względem. Niektórzy 
moi starsi koledzy uzyskali tytuł profesorski w młodszym 
wieku. Ale wracając do cukiernictwa, ojciec zadbał o to, że
bym ten drugi zawód opanował, bo jest to nasza rodzinna 
tradycja i powinienem chociaż dla mojego syna przeprowa
dzić Firmę przez burzliwe fale i zawieruchy, jakie wtedy miały 
miejsce. Potem ojciec wciągnął do współpracy moją kuzyn
kę, panią Marię Szukałowicz, która najpierw odbyła praktykę 
zawodu pod jego okiem, potem również zrobiła oba stopnie: 
czeladniczy i mistrzowski. Została wspólniczką ojca, a po 
jego śmierci ja wszedłem na jego miejsce do spółki. Był to 
rok 1981.

■ Jak wspólnicy dzielą obowiązki kierownicze?
- Na początku Firma nie mogła się rozwijać, także ja zajmo
wałem się różnego rodzaju działaniami strategicznymi, kon
taktem z klientem, kontaktem z urzędami, pisaniem pism. 
Działanie p. Szukałowicz natomiast było ściśle związane z 
nurtem technologii i wewnętrznej organizacji. I tak w zasadzie 
pozostało, z tym że działania strategiczne bardzo się rozwi
nęły.
Obecnie firma zatrudnia około'65 osób, ale rośniemy bardzo 
szybko, bo postanowiliśmy otworzyć w Polsce sieć sklepów. 
Będą to sklepy pracujące pod naszymi szyldami, ale należą
ce do osób, które je prowadzą. Będą sprzedawały wyłącznie 
nasze produkty w pełnym asortymencie. Taki pierwszy sklep 
powstał w Lodzi, jest już w remoncie wnętrze sklepu w Po
znaniu i przyznana nam przez prezydenta Krakowa lokaliza
cja sklepu w centrum dawnej stolicy. Poza tym są jeszcze 
małe sklepiki w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i na 
Saskiej Kępie w Warszawie.

■ Czy sklepy będą podobne do tych sprzed lat?
- Wnętrza są robione w stylu Art Deco. Wybraliśmy ten styl, 
bo wydaje nam się najłatwiejszy do odtworzenia. Ma najpeł
niejszą dokumentację, najwięcej osób go jeszcze pamięta. 
Cofnięcie się do XIX w., do korzeni Firmy byłoby bardzo trud
ne. Cofam się zatem tylko do epoki mojego ojca, a nie moje-

ul. Grochowskiej 341 mieściły 
się Państwowe Zakłady Tele- i 
Radiotechniczne, częściowo w 
budynkach z 1931 r. projektowa
nych przez Romualda Millera; 
pod numerem 301/305 od 1913 
r. odbywała się produkcja 
sprzętu spawalniczego, począt
kowo przez spółkę akcyjną, 
później w fabryce „Perun”. W 
okresie międzywojennym ure
gulowano i umocniono jezdnię 
ul. Grochowskiej, wydzielając 
torowiska tramwajów, początko
wo do Wiatracznej, później na 
Gocławek (linie 23 i 24). W 1938 
r. po wytrasowaniu al. Waszyng
tona (przebiegającej w części 
groblą przez podmokłe tereny i 
łąki) uruchomiono linię autobu
sową „K” z Nowego Światu do 
pl. Szembeka.
We wrześniu 1939 r. Grochowa 
bronił 21 pp „Dzieci Warszawy” i
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go pradziadka. Te wszystkie zmiany związane są z inwesty
cjami, które musimy robić na miejscu. Musimy rozwinąć pro
dukcję, musimy wziąć kredyty, kupić maszyny, szukamy lo
kalu na produkcję.

■ Proszę zdradzić nam sekret wyrobu Firmy „A. Blikle ", któ
ry najbardziej Panu smakuje.
- Myślę, że chyba tort makowy w marcepanie. Ma nadzienie 
bardzo podobne do nadzienia „agatki" i placka makowego, 
natomiast cały jest obłożony marcepanem i udekorowany

1. Profesor Andrzej Blikle, nasz rozmówca, obecny szef Firmy
2. Zaproszenie do Bliklego - rys. Eryk Lipiński
3. Cukiernia Bliklego przed pierwszą wojną
4. Wnętrze cukierni według Antoniego Uniechowskiego
5. Dziewczyny wśród wypieków, czyli dzień powszedni w sklepie przy ul. Nowy 
Świat
(zdjęcia: 1,5- Ewa Kotus)

kremem. Dzięki marcepanowi długo trzyma świeżość.- Poza 
tym muszę się pochwalić pączkami. Doprowadziliśmy do 
powrotu tradycji z czasów mojego dziadka, znów nadziewa
ne są konfiturą z róży. Była to moja ambicja od wielu lat, nie 
wiedziałem tylko, że tak szybko uda nam się te plany zreali
zować.

■ Do kogo „aż" dotarty wyroby Firmy?
- Do Ojca Świętego. Chyba nie mogły wyżej, w przenośni i 
dosłownie.

■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Ewa Kotus

4. Piekarnia T. Rajcherta przy naroż
niku ulic Grochowskiej i Wiatracznej
5. Willa w stylu dworkowym przy ul. 
Szczawnickiej

2 bataliony 336 pp, pod do
wództwem płk. Stanisława So- 
sabowskiego (tablica w ścianie 
kamienicy przy al. Waszyngtona 
104 i obelisk bliżej ul. Grenadie
rów).
W okresie powojennym dzielni
ca utrzymała i rozwinęła charak
ter mieszkaniowo-przemysłowy. 
Zrealizowano tu m.in. osiedla 
mieszkaniowe: Grochów I, II i III, 
osiedla „Igańska” i „Majdań- 
ska". Przy Rondzie Wiatraczna 
(1961 r.) w latach 1976-1979 
wzniesiono wielofunkcyjny bu
dynek „Uniwersamu”. Komuni
kację centrum Grochowa znacz
nie usprawniło wytyczenie ►
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Pozostała oficyna...
W 1989 r. ukazało się drugie, uzupełnione wyda
nie przewodnika Moniki Warneńskiej pt. Warsza
wskim szlakiem Bolesława Prusa. W rozdziale za
tytułowanym: Tam. gdzie mieszkał i pracował (s. 
7) autorka'informuje, że wiosną 1905 r. „pisarz 
wraz z żoną przeniósł się do domu Władysława 
Marzyńskiego przy ulicy Wilczej 12. Byt to ostatni 
adres Prusa - mieszkał tu do końca życia. Ten 
dom - stwierdza M. Warneńska - również nie 
ocalał (...) Tam. gdzie niegdyś istniał dom, w któ
rym mieszkał pisarz, umieszczono tablicę pamiąt
kową z poświęconym mu napisem. Po samej ka
mienicy nie pozostał nawet ślad..." Czy rzeczy
wiście dom Marzyńskiego przy ul. Wilczej 12/14 
(nr hipoteczny 1690/1690a) padł ofiarą wojennych 
zniszczeń i - jak sugeruje autorka - nic z tej 
kamienicy nie pozostało?
Plac nr 1690 przy ul. Wilczej zabudowany był już 
w drugiej połowie XVIII w. W styczniu 1839 r. spo
rządzono „oszacowanie posesji" i plan sytuacyj
ny, z którego wynika, że na działce znajdowaj się 
wówczas parterowy drewniany dom frontowy kry
ty gontem, „komórki frontem do ulicy stojące, 
drewniane" '! ogród.
W 1876 r. właściciele działki sprzedali ją Włady
sławowi Marzyńskiemu. W 1877 r. rozebrano 
drewnianą zabudowę i wykarczowano ogród, a 
następnie rozpoczęto wznoszenie kamienicy, 
którą ostatecznie ukończono w 1879 r. Dom do
chodowy Marzyńskiego był trzypiętrową czyn
szówką o dwóch bramach i obszernym podwórzu 
wewnętrznym, otoczonym oficynami. Okna pier
wszego piętra architekt ozdobił gzymsami, okna 
drugiego - zwieńczeniami zamkniętymi odcinko
wym tukiem. Uwagę zwraca typowa dla ówczes
nych kamienic boniowana ściana parteru.
W lutym 1879 r. nieruchomość podzielona została 
na dwie części. Pierwsza zachowała nr 1690 i 
później otrzymała policyjny numer 12. Drugą 
część oddzielono hipotecznie, oznaczono nume

rem 1690a i uregulowano w odrębnej księdze 
wieczystej. Otrzymała ona numer policyjny 14. 
Podwórze kamienicy przedzielono murem, two
rząc dwa podwórka: prawe połączone z ul. Wilczą 
bramą nr 12 i lewe, połączone bramą nr 14. W 
murze wykonana została furtka, umożliwiająca lo
katorom wewnętrzną komunikację. Trudno zatem 
zgodzić się ze stwierdzeniem, że Prus zamieszkał 
w domu przy ul. Wilczej 12. Należałoby raczej 
powiedzieć, że mieszkanie pisarza znajdowało 
się w kamienicy przy ul. Wilczej 12/14, w prawej 
części tego budynku, oznaczonej numerem 12. 
Potraktowanie przez M. Warneńska Wilczej 12 
jako oddzielnej kamienicy miało, jak sądzę, decy
dujący wpływ na ostateczny wniosek autorki su
gerującej brak najmniejszego nawet śladu po tym 
obiekcie.
Jesienią 1911 r. Marzyński spisał testament. „A- 
leksander Głowacki, literat"figuruje w tym doku
mencie jako jeden z czterech wykonawców testa
mentu powołanych przez właściciela kamienicy. 
„W razie śmierci którego z czterech wymienio
nych wykonawców - zaznaczył Marzyński - trzej 
pozostali, jeżeli uznają to za konieczne, wybiorą 
czwartego według swego uznania". Konieczność 
taka rzeczywiście wkrótce zaistniała, gdyż Włady
sław Marzyński zmart w lutym 1912 r., a po trzech 
miesiącach (19 maja) umarł Bolesław Prus.
Na mocy testamentu współwłaścicielami nieru
chomości stały się w równych częściach: Przytuł
ki Polskie w Warszawie pod zarządem Warsza
wskiego Towarzystwa Dobroczynności, kościół 
Zbawiciela w Warszawie i kościół Św. Floriana na 
Pradze. Ten stan rzeczy utrzymał się do kwietnia 
1919 r„ gdy Henryk Garbowski i Stefan Wieszczy- 
cki - właściciel majątku ziemskiego w Daszynie 
(ówczesny pow. łęczycki) - nabyli kamienicę przy 
ul. Wilczej 12/14 na licytacji. W 1928 r. Garbowski 
odsprzedał za dziesięć tysięcy dolarów swoją 
połowę nieruchomości żonie Wieszczyckiego,

Władysławie z Wrońskich. Po śmierci Wieszczy
ckiego (1932 r.-) nieruchomość pozostała w rę
kach jego żony.
We wrześniu 1939 r. kamienica przy ul. Wilczej 
12/14 nie uległa uszkodzeniu. W okresie Powsta
nia Warszawskiego budynek został wypalony 
(podobnie jak sąsiadujące z nim kamienice przy 
ul. Wilczej 14a i 16). Drewniane stropy runęły, lecz 
przetrwały masywne mury fasady z dekoracją 
sztukatorską. Nie jest więc prawdą, że dom, w 
którym mieszkał Prus, nie ocalał. Kamienicę przy 
ul. Wilczej 12/14 można było odbudować, podob
nie jak zrobiono to z kamieniczkami Starówki i 
Królewskiego Traktu. Tam ratowano obiekty za-

5 wschodniego odcinka Trasy La- 
'O zienkowskiej wzdłuż ul. Ostro- 
y bramskiej i przedłużenie al. Sta- 
p nów Zjednoczonych do Ronda 
0 Wiatraczna.

Najstarszym zabytkiem Grocho
wa jest Pomnik Budowy Szosy 
Brzeskiej, ustawiony w 1823 r. z 
inicjatywy Stanisława Staszica 
przy obecnej ul. Grochowskiej. 
Empirowy obelisk zdobią pła
skorzeźby Pawła Malińskiego. 
Neorenesansowy pałacyk przy 
ul. Grochowskiej 64/66 miał być. 
według błędnych interpretacji, 
siedzibą kwatery głównej wojsk 
polskich w dniu bitwy pod Ol- 
szynką w 1831 r. W rzeczywis
tości został zbudowany po Po
wstaniu Listopadowym, w latach 
trzydziestych XIX w, dla rodziny 
Osterloffów, zasłużonej dla in
dustrializacji Grochowa. W la
tach 1925-1939 stanowił włas-
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ność Andrzeja Wierzbickiego, 
ojca znanego architekta Jerze
go, prezesa Związku Przemy
słowców „Lewiatan”. Staraniem 
A. Wierzbickiego obiekt grun
townie odrestaurowano w latach 
1925-1927. Z 1900 r. pochodzi 

neorenesansowy gmach daw
nego Instytutu Weterynarii, o- 
becnie Wydziału Weterynarii 
SGGW-AR, przy ul. Grocho
wskiej 272. Ostatnim fragmen
tem drewnianej zabudowy z po
czątku XX w. był dom przy ul.

6. Osiedle Towarzystwa Osiedli Ro
botniczych z lat 1934-1939 przy ul. 
Kobielskiej

7. Funkcjonalizm lat trzydziestych - 
kamienica przy ul. Grochowskiej
8. Zbyt dużo jest jeszcze takich za
niedbanych podwórek (ul. Grocho
wska 221)(zdjęcia: Jacek A. Koseski)



chowane w gorszym stanie. Dlaczego więc mury 
kamienicy związanej z Prusem poszły w marcu 
1946 r. pod kilof? Wiąże się to z rolą, jaką w latach 
1945-1948 odegrało Biuro Odbudowy Stolicy. 
Dla decydentów BOS problem emocjonalnego 
obcowania z przeszłością miasta, trwającą w jego 
ocalałych murach, w ogóle nie istniał. Co więcej, 
wykazywali wręcz obsesyjną nienawiść do za
chowanych zespołów architektury z przełomu XIX 
i XX w., kolidujących z ich koncepcjami. Rozebra
no wtedy wiele obiektów związanych z wybitnymi 
postaciami historycznymi, wśród nich także ka
mienicę przy ul. Wilczej 12/14. Nad sprawnym 
przebiegiem całej „akcji" czuwał kierownik Pogo-

1. Ulica Wilcza w 1945 r.; strzałka wskazuje spa
loną kamienicę Marzyńskiego, zburzoną w 1946 r. 
wraz z sąsiednimi domami na zlecenie BOS
2. Spojrzenie na dawne podwórze kamienicy 
przez dziewiętnastowieczne okno oficyny
3. Oficyna kamienicy Marzyńskiego przy ul. Wil
czej 14a
(zdjęcia: Janusz Sujecki)

towia Budowlanego BOS, inż. Roman Dowgird. 
To on bezpośrednio zadecydował o wyburzeniu 
domu związanego z Prusem, podpisał też wyroki 
śmierci na setki ocalałych kamienic Śródmieścia 
i Woli.
Nikt nie zdejmuje z kierownictwa BOS odpowie
dzialności za faktyczne dokończenie zagłady 
miasta, za pozbawienie następnych pokoleń 
piękna architektury z przełomu XIX i XX w., świad
czącej o ciągłości polskiej kultury. Dziś taka 
właśnie zabudowa zachwyca turystów odwiedza
jących europejskie stolice. My straciliśmy ją nie
mal całkowicie wskutek masowych wyburzeń do
konanych w latach 1945-1948. O tym wiedzieć 

powinny najmłodsze pokolenia warszawiaków 
polskie społeczeństwo, karmione przez dziesię
ciolecia lukrowaną wizją odbudowy, idącą w pa
rze z mitem Warszawy zrównanej z ziemią przez 
okupanta.
Wypalona kamienica Marzyńskiego poszła pod 
kilof. Nie rozebrano jedynie fragmentu oficyny, 
który uniknął pożaru. Relikt ten (należący dawniej 
do części domu oznaczonej nr 14) otrzymał nowy 
numer policyjny: 14a. Pozostawiono go wówczas 
tylko z uwagi na trudne warunki mieszkaniowe w 
powojennej stolicy. Fragment oficyny przetrwał 
jednak do dziś i obecnie stanowi właśnie ów 
jedyny ślad po kamienicy Marzyńskiego, przeo
czony przez M. Warneńską. Na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych relikt otoczo
no nową zabudową. 15 marca 1991 r. Towarzys
two Przyjaciół Warszawy wystąpiło z wnioskiem o 
wpisanie fragmentu oficyny przy ul. Wilczej 14a 
do rejestru zabytków.

Janusz Sujecki

Kordeckiego 4 (istniał jeszcze 
kilka lat temu).

Do ciekawszych budowli sprzed 
wojny należy gmach zakładu 
wychowawczego braci Alberty
nów, z charakterystyczną „atty- 

ką polską”, wzniesiony w latach 
dwudziestych według proj. Ste
fana Szyllera przy ul. Grocho
wskiej 194/196. Zespół trzypię
trowych domów robotniczych 
przy ul. Podskarbińskiej powstał 
w 1927 r. wraz ze stadionem 

sportowym, świetlicą i przed
szkolem, pod patronatem Magi
stratu. Po drugiej stronie ul. 
Podskarbińskiej, w narożniku ul. 
Kobielskiej w latach 1934-1939 
wzniesiono domy Towarzystwa 
Osiedli Robotniczych. Stanowią 
one kompleks dziewięciu dwu
piętrowych bloków o niewielkich 
mieszkaniach wraz z żapleczem 
socjalnym (pralnią, świetlicą, 
przedszkolem). Ciekawe rozpla
nowanie przestrzenne z obszer
nymi dziedzińcami, zielenią o- 
siedlową i staranne opracowa
nie plastyczne stawia niniejszy 
zespół w rzędzie najlepszych 
kolonii mieszkaniowych w War
szawie. W rejonie ulic Męciń- 
skiej, Czapelskiej, Igańskiej, 
Krypskiej, Majdańskiej, na tere
nach carskiego Fortu XI powsta
ło osiedle Górki Grochowskie, 
głównie kolejarskich domków

(niektóre w stylu ' „dworko
wym”).

Choć w ostatnich latach można 
zaobserwować przykłady odna
wiania obiektów zabytkowych 
(pierzeje al. Waszyngtona, Pom
nik Budowy Szosy Brzeskiej, 
wille) i stawianie budynków na
wiązujących do awangardowych 
tradycji międzywojennych (koś
ciół Nawrócenia Św. Pawła Apo
stoła przy ul. Kobielskiej, dom 
przy ul. Grochowskiej 230) - to 
jednak dzielnica ta, jak inne, jest 
zaniedbana i brudna. Tak jest 
przy ul. Grochowskiej zabudo
wanej domami z lat dwudzie
stych i trzydziestych, Mińskiej 
czy Podskarbińskiej. Jeśli nawet 
odnowione zostały elewacje, 
wystarczy zajrzeć na podwór
ka...

Antoni J. Koseski
u



Brama 1809
Czas wojen napoleńskich - to 
dla Polaków okres wielkiej 
chwaty oręża i nadziei na odbu
dowanie niepodległego pańs
twa. Szczególnie kampania 1809 
r., kiedy zaatakowane przez Au
striaków Księstwo Warszawskie 
nie tylko obroniło się własnymi 
sitami, ale nawet poszerzyło 
swoje terytorium, dodawała Po
lakom wiary we własne sity i da
wała nadzieję powrotu Polski do 
jej dawnych granic. Nie dziwi 
więc fakt, że w całym Księstwie 
Warszawskim wielce fetowano 
te wydarzenia. W Krakowie, któ
ry został właśnie przyłączony do 
Księstwa, przez wiele dni świę
towano na cześć księcia Józefa 
Poniatowskiego i jego wojska. 
W Warszawie zaś, z okazji po
wrotu na czas zimy części armii, 
postanowiono przygotować 
specjalne uroczystości mające 
nadać wjazdowi wojska do stoli
cy triumfalny charakter.
W starożytnym Rzymie najwyż
szą formą wyróżnienia dla wo- 

znanego architekta, aktywnego 
uczestnika Powstania Kościu
szkowskiego, nobilitowanego za 
swoje . dokonania artystyczne 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.
Kubicki wybrał w swoim projek
cie wariant bramy z jednym ot
worem przelotowym. Budowla 
miała szeroką podstawę, którą 
ograniczały z obu stron dwie ko
lumny zwieńczone rózgami lik- 
torskimi z wetkniętymi w nie to
porami (fasces cum securibus), 
symbolem władzy konsula, któ
ry w starożytnym Rzymie pod
czas wojny zostawał wodzem 
naczelnym armii. Na samych ko
lumnach zawieszone zostały 
rzeźbione trofea wojenne. Otwór 
przelotowy bramy tworzyło ko
lebkowe sklepienie wsparte na 
czterech kolumnach jońskich, 
jego powierzchnię wypełniały o- 
zdobne kasetony. Frontowa 
część bramy, od strony wjazdu 
do miasta, pokryta została relie
fami. Poniżej impostu znalazły 

udekorowanego wieńcem lauro
wym. Za nim umieszczone zo
stały sztandary. Nieco poniżej, 
po bokach orła, znajdowały się 
kolejne trofea. Na płaszczyźnie 
attyki umieszczono napis dedy
kacyjny: WODZOWI Y WOYS- 
KU ZWYCIĘZKIEMU WDZIĘCZ
NI OBYWATELE. W tym samym 
miejscu, tyle że z tyłu, znajdował 
się następny napis: TĘDY PO
WRACAŁ Z POD WIEDNIA JAN 
III. Na fryzie tej strony bramy 
były kolejne nazwy miejscowoś
ci związanych z odbytą kampa
nią: SANDOMIERZ-ZAMOŚĆ- 
KRAKÓW, niżej zaś widniały ko
lejne dwa portrety polskich wo
dzów z czasów świetności Rze
czypospolitej - Czarnieckiego i 
Zamoyskiego.
18 grudnia 1809 r. prawie do
kładnie odtworzono w Warsza
wie schemat odbywania trium
fów w starożytnym Rzymie. O 
godzinie 9°°, w ostatniej wiosce 
przed stolicą - Mokotowie, przy
witał powracających żołnierzy, 
których prowadził w zastępstwie 
księcia Józefa Poniatowskiego 
Stanisław hrabia Potocki, pod- 
prefekt powiatu warszawskiego. 

prefektury i sztabu Gwardii Na
rodowej przyjąć kolejny hołd 
powitalny od zastępcy prefekta 
Departamentu Warszawskiego, 
Franciszka Nakwaskiego. Po 
przejściu przez bramę wojsko 
defilowało już nie zatrzymywane 
przez nikogo przez Nowy Świat i 
Krakowskie Przedmieście aż do 
Pałacu Saskiego.
Brama triumfalna była zwykle 
budowlą tymczasową, nietrwałą. 
Tak więc, mimo że po uroczy
stych dniach grudnia 1809 r. 
warszawska brama stała jeszcze 
jakiś czas na pl. Trzech Krzyży 
jako pamiątka tych uroczystości, 
przyszedł i na nią czas rozbiórki. 
Ponieważ budowla ta bardzo 
przypadła do gustu mieszkań
com Warszawy, nasuwała bo
wiem miłe wspomnienia chwały 
i triumfu, postanowiono uwiecz
nić jej wizerunek. Odpowiedni 
rysunek przeznaczony do po
wielenia sporządził znany ma
larz Zygmunt Vogel, natomiast 
rycinę wykonał Karol August 

1.2. Brama triumfalna z 1809 r.: we
dług ryciny K.A. Richtera (1) i obrazu 
Bronisława Gembarzewskiego (2)

dza zwycięskiej armii było odby
cie triumfu. Wódz wracając z wy
prawy wojennej przechodził z 
armią przez specjalną bramę 
triumfalną (porta triumphalis), 
gdzie był oficjalnie witany przez 
senat i urzędników rzymskich. 
W Warszawie u wylotu al. Ujaz
dowskich, na pl. Trzech Krzyży 
zaplanowano budowę specjal
nej bramy triumfalnej. Pomyśla
no również o przygotowaniu 
pięciodniowych uroczystości na 
cześć weteranów. Na projektan
ta i wykonawcę bramy wybrano 
Jakuba Kubickiego (1758-1833), 

się ponownie trofea, powyżej 
zaś dwa wizerunki stawnych, 
polskich hetmanów - z lewej 
strony Chodkiewicza, z prawej 
zaś Żółkiewskiego. Na samym 
tuku arkady opierały się dwa ge
niusze dekorujące laurami znaj
dującą się na zworniku głowę 
rycerza. Dalej w górę na gładkiej 
powierzchni fryzu widniały trzy 
nazwy miejscowości związa
nych z kampanią 1809 r.: RA- 
SZYN-GROCHÓW-GÓRA.
Jeszcze wyżej, na attyce, posta
wiona została rzeźba przedsta
wiająca białego orła w koronie, 

Po tym przywitaniu wojsko w 
defiladowym szyku posuwało 
się dalej w kierunku miasta, 
przechodząc przez rogatki mo
kotowskie, gdzie witał ich wice
prezydent miasta i rada miejska. 
Przemarsz przez al. Ujazdo
wskie miał prawdziwie triumfa
lny charakter. Maszerujące woj
sko widziało w oddali wspaniałą 
bramę triumfalną, zaś wzdłuż 
drogi, którą podążało, stali szpa
lerem podchorążowie warsza
wskiej szkoły artylerii. Przed 
samą bramą wojsko zatrzymało 
się. raz jeszcze, aby w imieniu 

Richter. Dzięki powielonemu 
obrazowi można i teraz podzi
wiać dzieło Jakuba Kubickiego. 
Wzorując się na wykonanej ryci
nie, prawie sto lat później Bro
nisław Gembarzewski, znany 
jako założyciel Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie i histo
ryk wojskowości, mógł namalo
wać obraz przedstawiający opi
sany wyżej triumf wojska Księs
twa Warszawskiego.

Aleksander 
Srebrakowski

O innym tego rodzaju dziele Jakuba 
Kubickiego w najbliższym numerze.
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Warszawskie okolice

Kampinos
„Bylemyasto" - taką' nazwę nosita 
przed ponad sześcioma wiekami 
miejscowość na skraju Puszczy 
Kampinoskiej. Wywodzono ją od o- 
kolicznych wydm piaszczystych i 
rozległych bagien. Kampinos jest 
dziś wsią - siedzibą gminy, ale warto 
przypomnieć, że już w 1414 r. był

w odsłonięciu wmurowanej w ścianę 
dworku tablicy ku pamięci sztabu 
powstańczego „pamięci tych, co w 
boju za Polskę ginęli, pamięci tych 
co wśród cierpień i niedoli sztanda
rom wierni pozostali". Obchody zor
ganizował Oddział Sochaczewski 
Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-

miastem. Do wyróżniających się za
bytków należą w Kampinosie obok 
kościoła z lat 1773-1782 klasycy- 
styczny dworek z początku XIX w, a 
na skarpie opadającej ku północy 
resztki zdewastowanego parku.
Jednym z wybitnych wydarzeń, u- 
trwalonym w dziejach dworku było 
zajęcie go na siedzibę sztabu po
wstańczego z 1863 r. Literat Mieczy
sław Romanowski i byty oficer rosyj
ski, syn powstańca z 1830 r. Zy
gmunt Padlewski utworzyli ów sztab 
obejmujący Ziemię Sochaczewską. 
Tu formowano oddziały strzelców i 
kosynierów, a gdy brakowało broni - 
grupy „drągalierów”, czyli chłopów 
uzbrojonych w drągi. Pomocy udzie
lał im proboszcz kampinoski Smo
leński i wikary Skibniewski. Do le
gendy przeszły sztandary powstań
cze uszyte z płaszczy żołnierskich, 
zdeponowane w miejscowym koś
ciele, które zaginęły w nieznanych o- 
kolicznościach.
Bodajże jedyną pamiątką i dowo
dem, że jednak sztandary te istniały, 
jest zdjęcie wykonane 5 czerwca 
1933 r., podczas uroczystości w sie
demdziesiątą rocznicę Powstania 
Styczniowego. Wtedy to poczet we
teranów ze sztandarami wziął udział 

czego z inicjatywy dziennikarza i 
społecznika Kazimierza Hugo-Bade- 
ra, autora wielu publikacji poświęco
nych Powstaniu Styczniowemu.
Historyczna fotografia pochodzi ze 
zbiorów rodzinnych red. Krystyny 
Krzyżakowej, długoletniej dziennikar
ki tygodnika „Stolica", córki Kazimie
rza Hugo-Badera.
W latach 1989-1991 dworek został 
ponownie odrestaurowany. Od kilku
dziesięciu lat jest użytkowany jako 
Dom Wycieczkowy PTTK. Niestety, o 
ile dworek jest dobrze utrzymywany, 
o tyle park na skarpie od wielu lat 
niszczeje. Przed kilku laty, po po
przednim generalnym remoncie 
dworku, wszelkie odpadki, gruz, po
tłuczoną armaturę sanitarną po pro
stu zrzucono po pochyłości skarpy. 
Dziś dołożono do tamtej porcji 
nową: resztki tynków, potłuczone 
cegły, ścinki blachy po reperacji da
chu i wymianie rynien. Dodatkowo 
prowadzące z ganku schody wydłu
żono o dwie kondygnacje, wpu
szczając je w skarpę i park. Gruzowi
sko od lat porasta chwastami, two
rząc plątaninę nie do przebycia.
Kampinoski park, choć formalnie na
leży do dworku, nikogo nie interesu
je. Drzewa padają łamane przez wi

1. Dworek w Kampinosie - Dom Wycieczkowy PTTK w 1991 r.
2. Aleja - szpaler starych wiązów u podnóża skarpy w parku należącym do 
dworku
3. Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci sztabu powstańczego 1863 r. odby
ła się z udziałem weteranów powstania w 1933 r.
(zdjęcia: Tomasz Kowalik)

chury lub ze starości, a jest tu wiele 
okazów pomnikowych. Najbardziej 
okazała jest aleja u podnóża skarpy, 
oddzielająca park od podmokłej łąki. 
Niestety, ktoś wpadł na pomysł od
wodnienia jej przez wykopanie rowu 
podcinającego korzenie sędziwych 
drzew, a są to dorodne, kilkudziesię
cioletnie wiązy, które chylą się i pa-

Wysypisko
Z dworu w Rochalach Wielkich (któ
rego zdjęcia publikowane były w po
przednim numerze) pozostały tylko 
ściany i nowy, widoczny z dala po
śród pól portyk oparty na kolum
nach. Ruina jest tak kompletna, że 
może służyć jako przykład rozpadu 
zabytkowego budynku. Przy tym 
dworze znajdował się niegdyś park 
krajobrazowy o powierzchni około 3 
ha. Jeszcze dziś królują w nim stare, 
potężne modrzewie, kilka dorodnych 

dają bez ratunku. Niszczeje w ten 
sposób część starodrzewu parku, 
któremu przydałby się energiczny 
gospodarz. Właściciel dworku za
niedbał park, a powinien być odpo
wiedzialny za jego stan, albowiem 
stanowią one nierozerwalną całość.

Tomasz Kowalik

bowiem każda aleja prowadziła ku 
rozległym polom. Dzikość otoczenia 
potęgują raz po raz zrywające się do 
lotu, zaniepokojone intruzem w tej 
oazie drapieżne ptaki, polujące na o- 
kolicznych polach. Aleje wychodzą
ce na ograniczającą park drogę pol
ną, w części asfaltowaną, zataraso
wane są zwałami śmieci: starą odzie
żą, opakowaniami po nawozach i 
środkach ochrony roślin, zużytymi o- 
ponami, tłuczonym szkłem, gruzem, 

Park krajobrazowy (sic!) w Rochalach Wielkich

dębów, silne jesiony. Jednak jest już 
bardzo zniszczony. Przecinające sta
ry park aleje wysadzane kasztanow
cami, jesionami, klonami przypomi
nają dawny układ parku. Pozwalają 
się domyślać romantycznego na
stroju i niezbyt dalekich perspektyw, 

butelkami. Tak wygląda jeden z wielu 
parków krajobrazowych na granicy 
województw stołecznego i skiernie
wickiego. Bezpański? Wszystko na 
to wskazuje. Tylko patrzeć, jak ktoś 
zacznie wyrąb pomnikowych, ozna
kowanych tabliczkami drzew, (kt)
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wiadomości 
warszawskie

■ W ramach akcji porząd
kowania dzielnicy-gminy 
Wola, przewiduje się m.in. 
poszerzenie ul. Grzybo
wskiej w rejonie Żelaznej. 
Zagraża to rozbiórką relik
tom fabryki Duschika i 
Scholtzego z lat 1875-1876 
(Żelazna 63), której mury w 
1940 r. sąsiadowały bezpo
średnio z bramą wjazdową 
do Getta, co potwierdzają ar
chiwalne fotografie. Jako u- 
nikatowe relikty związane z 
dziejami dzielnicy żydo
wskiej, fabryka wraz z są
siednią kamienicą zasługują 
na bezwzględną ochronę.

■ Nagminna staje się prak
tyka zaopatrywania budyn
ków zabytkowych w szpecą
ce nadbudowy w postaci 
mansard i facjatek. Działania 
tego rodzaju dotknęły m.in. 
hotel „Bristol", osiedle „Sza
re Domy” przy ul. Łowickiej 
oraz kamienice: Bentko
wskiego (Nowy Świat 49), 
Frageta (Elektoralna 14) i 
Warszawskiego Towarzys
twa Dobroczynności (Bed
narska 28).

■ Wzorowym przykładem 
prawidłowej adaptacji zruj
nowanego zabytku jest re
nowacja kamienicy przy ul. 
Pańskiej 85, której w czasie 
remontu przywrócono stylo
wą elewację z kompletnym 
wystrojem i balkonami. In
westorem i użytkownikiem 
obiektu jest Automobilklub 
Polski.

■ Nasila się akcja odna
wiania elewacji starych ka
mienic. Zwraca uwagę sta
ranny dobór kolorystyki z za
stosowaniem zróżnicowa
nych odcieni (m.in. Chmiel
na 26, Koszykowa 59 i 
Wierzbowa 11). Przykładem 
negatywnym jest za to ele
wacja dawnych biurowców 
Banku Polskiego (Elektoral
na 2A), odmalowana zbyt 
jaskrawo i w jednym odcie
niu.

(oprać. Jarosław Zieliński)
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Ursynów - zabytkowa droga
W pracach polskich pla
nistów i urbanistów rzad
ko spotykany jest sza
cunek dla dziewiętnasto- 
i dwudziestowiecznej 
spuścizny budowlanej i 
przestrzennej. Jeszcze na 
przełomie lat siedemdzie
siątych i osiemdziesią
tych nie było ratunku dla 
tak „młodego” dziedzic
twa historycznej zabudo
wy, jeśli w rachubę wcho
dziło zaprojektowanie i 
wzniesienie nowego o- 
siedla lub drogi szybkie
go ruchu. Te ostatnie po
przecinały zabytkowe 
śródmieścia Poznania i 
Wrocławia. Natomiast o- 
brzeża wielkich miast - to 
nowe osiedla, których 
charakter rozplanowania i 
zabudowy może potom
nych utrzymać w przeko
naniu, że wcześniej był tu 
krajobraz księżycowy. W 
Warszawie, na osiedlach 
Chomiczówka, Bródno, 
Stegny czy Ursynów nie 
ma prawie śladu po żyją- 
cych tu podwarszawskich 
włościanach, kupcach, 
rzemieślnikach. Betono
we bloki stały tu „od za
wsze”...
Kompleks mieszkalny Ur- 
synów-Natolin, liczący 
ponad 130 tysięcy mie
szkańców, a więc wiele 
więcej niż potowa miast 
wojewódzkich, jest swoi
stym suburbis, prawie 
pozbawionym zabytków. 
Jednak nawet na tym ob
szarze można znaleźć za
bytkową niespodziankę. 
Jest nią... polna droga.
Projektanci zespołu Ursy- 
nów-Natolin, przygotowu
jąc teren pod budowę, 
prawie dokładnie „oczyś
cili” ten obszar z dawnej 
zabudowy, a także prawie 
całkowicie zmienili układ 
drożny. Jeszcze na ma
pach Warszawy z lat 
sześćdziesiątych widać, 
jak bardzo wiejski charak
ter miała ta część stolicy. 
Obecny układ ulic jest o- 
czywiście odbiciem 
współczesnego projekto
wania urbanistycznego i 

nie ma nic wspólnego z 
historycznymi trasami. A 
jednak chyba świadomie 
uszanowany został prze
bieg jednej drogi.
Na mapie Warszawy i o- 
kolic z 1819 r. (oryginał w 
zbiorach Biblioteki Naro
dowej w Warszawie) ob7 
szar dzisiejszego Ursyno- 
wa-Natolina - to rozległe 
tereny rolne. Widoczny 
jest duży zespół pałaco- 
wo-parkowy Natolina, 
wsie folwarczne Wolica i 
Moczydło, a nieco dalej I- 
mielin oraz Służew. Cały 
ten obszar należał wów
czas do klucza dóbr wila

nowskich, będącego w 
rękach Anny z Tyszkiewi
czów i Aleksandra Potoc
kich. Folwarki Wolica i 
Moczydło były połączone 
prostą drogą wysadzaną 
drzewami. Według źródeł 
historycznych droga ta 
mogła powstać w latach 
1806-1810 (może nieco 
wcześniej) i wtedy zapew
ne została obsadzona 
drzewami, podobnie jak 
inne drogi związane z pa
łacem natolińskim (St. Lo
rentz, Natolin, Warszawa 
1948, s.225).
Gdy porównamy tamtą 
mapę ze współczesnym 



planem Natolina, to ślad 
polnej drogi z folwarku 
Wolica do folwarku Mo
czydło odnajdujemy na ul. 
Migdałowej. Jest to jedy
na chyba ulica na współ
czesnym osiedlu, której 
skośny przebieg jakby 
kłóci się z układem in-

rów melioracyjny, w któ
rym kilka lat temu kumka
ły wiosną żaby. Tak więc 
ten krótki, nie zagospo
darowany dotychczas (na 
szczęście!) odcinek pol
nej drogi - to historyczny 
fragment dawnych dóbr 
wilanowskich. Co prawda 

1. Plan Ursynowa z ul. Migdałową (o- 
znaczona strzałką) stanowiącą fra
gment dawnej drogi
2. Mapa okolic Warszawy z 1819 r. - 
oznaczona strzałką droga z Wolicy 
do Moczydła
3. Na pierwszym planie drzewa wy
znaczające odcinek drogi folwarcz
nej, w głębi ul. Migdałowa ze staro
drzewami
(zdjęcia. 3 - Karo! Guttmejer)

nych, sąsiednich ulic. Po 
jej południowej stronie 
zachowały się jeszcze 
pojedyncze egzemplarze 
starodrzewia, istnieje tak
że jej naturalny, pierwotny 
fragment. Na obszarze 
między ul. Lanciego a bu
dującym się metrem ta 
stara, folwarczna droga 
ma swój oryginalny dukt i 
drzewa. Z boku zachował 
się jeszcze częściowo 

obecne drzewa nie są tak 
wiekowe i najstarsze się
gają chyba przełomu XIX i 
XX w.
Nie wiem, jakie są plany 
projektantów oraz gospo
darzy w stosunku do tej 
części Natolina, ale wyda- 
je mi się, że należy bez
względnie zachować tę 
polną drogę z całym drze
wostanem. Można zrobić 
z tego fragment większe
go założenia spacerowe
go skomponowanego 
wraz z niedalekim małym 
laskiem przy ul. Belgradz
kiej. Niech mieszkańcy 
betonowego osiedla mają 
szansę przespacerowa
nia się polną drogą, która 
liczy około 200 lat!

Karol Guttmejer

Warszawa 
w fotografii
30 września 1991 r. na Cmenta
rzu Powązkowskim odbył się 
pogrzeb zmarłej 20 kwietnia 
tego roku w Buenos Aires Zofii z 
ks. Druckich-Lubeckich Chomę- 
towskiej - jednej z pierwszych 
Polek zawodowo parających się 
fotografią artystyczną.
Urodziła się w 1902 r. w książę
cej rodzinie w majątku Poro- 
chońsk na Polesiu, szkołę śred
nią ukończyła w Petersburgu, a 
następnie studiowała malarstwo 
i rysunek w Ecole des Beaux- 
Arts w Paryżu, jednak jej praw
dziwą życiową pasją była foto
grafia. We wstępie do katalogu 
wystawy „Pół wieku Warszawy”, 
zorganizowanej w Muzeum His
torycznym, czytamy: „Rzadko 
się zdarza, aby jedna osoba 
stworzyła świadomą twórczoś
cią artystyczną dokumentację 
rozwoju miasta na przestrzeni 
pół wieku. Wypadek taki zacho
dzi w stosunku do Warszawy z 
lat 1928-1978 utrwalonej w twór
czości fotograficznej Zofii Cho- 
mętowskiej". Najstarsze zacho
wane zdjęcia z 1920 r. przedsta
wiają szpital Św. Łazarza (nie ist
niejący już), minaret przy ul. 
Książęcej, cerkiew na Placu na 
Rozdrożu...
Zawodowo traktowane zamiło
wanie przyniosło jej nagrody na 
międzynarodowych wystawach: 
XXVII Salonie d’Art Photographi- 
que w Paryżu w 1932 r„ konkur
sie pod protektoratem prezy
denta Stefana Starzyńskiego 
„Piękno Warszawy” w 1937 r„ 
Międzynarodowej Wystawie Fo
tograficznej w Tokio w 1939 
roku... Z inspiracji Polskiego To
warzystwa Krajoznawczego wy
konała tysiące zdjęć architektu
ry zabytkowej, dokumentującej 
krajobrazy, budowle miast i mia-

1.2 Zdjęcia Zofii Chomętowskiej: ry
nek Starego Miasta przed wojną 
(1) i w 1945 r. (2) 

steczek Polski. Wiele z nich 
zdobiło przedwojenne wydaw
nictwa, wśród któryph warto wy
mienić Polesie Ossendowskie- 
go w serii Cuda Polski, prze
wodniki turystyczne Mieczysła
wa Orłowicza, foldery i plakaty, 
czasopisma i magazyny fotogra
ficzne. Sprawowała funkcje kie
rowniczki artystycznej miesięcz
nika „Kobieta w pracy" i wice

prezeski Polskiego Towarzys
twa Fotograficznego. Wierna 
swej pasji utrwaliła wydarzenia 
Powstania Warszawskiego i 
zniszczenia wojenne, przedsta
wiając je na pierwszej powojen
nej wystawie Muzeum Narodo
wego pt. „Warszawa oskarża”, 
otwartej 3 maja 1945 r. i ekspo
nowanej następnie w Brukseli, 
Paryżu, Londynie, Edynburgu i 
Nowym Jorku. Album Warszawa 
- Stolica Polski, wydany w 1949

r. nakładem Społecznego Fun
duszu Odbudowy Stolicy, za
wiera jej liczne fotogramy, m.in. 
charakterystyczne dyptychy - 
miejsc i zabytków przed ich 
zniszczeniem oraz ruiny, z któ
rych kilka znalazło się również 
na serii znaczków Poczty Pol
skiej.
Przebywając od 1947 r. na emi
gracji nie zerwała więzów z e,-
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czyzną, a wykonane w 1976 r. 
zdjęcia posłużyły do uzupełnie
nia kolekcji „Warszawa wczoraj, 
dziś i jutro”, wystawionej na wy
mienionej już wystawie w Mu
zeum Historycznym m.st. War
szawy w 1978 r., a następnie na 
wystawie w Domu Polonii w 
1988 r. Dorobek artystki - to po
nad 50 wystaw, nagrody, wyróż-

3.4. Zdjęcia Zofii Chomętowskięj: ra
tusz warszawski przed wojną (3) i w 
1945 r. (4)

nienia, a przede wszystkim naj
pełniejsza chyba monograficzna 
dokumentacja dawnej Warsza
wy. „Aby zrozumieć twórczość 
artystyczną Zofii Chomęto- 
wskiej, trzeba widzieć nie tylko 
aparat fotograficzny w jej rę
kach, ale i jej pasję" napisał w 
1978 r, w 50-lecie jej pracy arty
stycznej Adamo Becquer-Casa- 
balle.
Wielotysięczna spuścizna foto
graficzna Zofii Chomętowskiej, 
częściowo w zbiorach polskich, 
częściowo w posiadaniu rodziny 
w Buenos Aires - oczekuje na 
inwentaryzatora i wydawcę.

Jan Pruszyński

Widok na Widok Zabytkowa zabudowa ul. Wi
dok, samo centrum Warsza
wy. Widoczna boczna ściana 
domu nr 11 zbudowanego w 
latach 1870-1900 - jedyne
go zachowanego zabytku 
przy nieparzystej stronie uli
cy. Na miejscu sąsiedniej 
kamienicy - zburzonej w 
czasie wojny - znajduje się 
dziś parking. Wszystko to 
jest zrozumiałe, ale już naj
wyższy czas, aby te obłażą- 
ce z farby ohydne reklamy 
widoczne na takich ślepych 
ścianach nie tylko tutaj - 
zniknęły. To nie jest stołecz
ność, to zaprzecza wszelkiej 
o niej dyskusji!

Listy
Szanowny Panie Redaktorze!

Stanowimy grupę osób często odwiedza
jących cmentarz przy ul. Okopowej. Pozwa
lamy sobie zwrócić się do Pana jako ostat
nie/ deski ratunku w następującej sprawie.

Otóż od 3 lat nie możemy przebić się z 
naszą skargą na karygodny i skandaliczny 
postępek władz tego cmentarza. Na cmenta
rzu tym istnieją dwa historyczne pomniki: je
den ku czci żołnierzy i oficerów wyznania 
mojżeszowego, którzy padli w wojnie obron
nej 1939 r, drugi zaś ku czci żołnierzy i ofice
rów wyznania mojżeszowego walczących w 
Legionach pod dowództwem J. Piłsudskiego 
w latach 1914-1920. O tym właśnie pomniku 
pragniemy w tej chwili mówić. Otóż wznie
siony on został z początkiem lat trzydzie
stych i oczywiście nie obejmował wszystkich 
zabitych i zmarłych, lecz około 100 osób, 
niemniej był bardzo okazały i 'oryginalny. 
Była to mocna ściana z cegieł (grubości kilku 
sztuk), wysokości ponad 2 m, długości kilku
dziesięciu metrów, a w niej wmurowane ta
blice (jedna obok drugiej) z nazwiskami i in
nymi danymi Legionistów.

Proszę sobie wyobrazić, że około 3 lata 
temu ten historyczny i zabytkowy ciąg pom
ników, jedyny chyba obecnie tego rodzaju w 
Polsce, został w ciągu kilku dni rozebrany 
przez kierownictwo cmentarza, cegła wywie- 

potępienia. Okazuje się, że tak, gdyż do dziś 
żadna z gazet warszawskich nie raczyła za
mieścić naszych protestów i apeli do władz 
cmentarza, by natychmiast przystąpiły do 
odbudowania tego ciągu pomników, pomi
mo że część płyt już nie istnieje. Liczymy 
zatem, że może Redakcja „Spotkań z Zaby
tkami”, jako nasza ostatnia deska ratunku, 
zechce łaskawie się tą sprawą zaintereso
wać i wydrukuje tę naszą skargę, zmuszając 
jednocześnie władze cmentarza do napra
wienia tej straty i jednocześnie do wyjaśnie
nia przyczyn zaistniałej sytuacji. Naszym 
zdaniem najprawdopodobniej któryś z pra
cowników cmentarza, korzystając z faktu, że 
cmentarz jest ustawicznie rozkradany, zde
cydował się skorzystać z okazji i uzyskać 
duże pieniądze ze sprzedanej cegły (której 
było tam bardzo dużo).

W grupie naszej są zarówno osoby wy
znania mojżeszowego, jak też osoby wywo
dzące się z małżeństw mieszanych. Jedna
kowo jedni i drudzy nie możemy pogodzić 
się z tym skandalicznym postępkiem, i cho
ciaż często się mówi, że „swoi na swoich 
skarg nie składają”, jednak my taką skargę 
składamy, gdyż drogie nam są wszystkie za
bytki znajdujące się na terenie całego kraju, 
polskie, żydowskie, jak i mieszane polsko- 
żydowskie.

Pozostajemy z należnym szacunkiem 
w imieniu zainteresowanych 

(nazwisko znane redakcji)

UWAGA CZYTELNICY!
Z przyczyn finansowych następny nu
mer „Spotkań z Warszawą" nie ukaże 

fsie w marcu, lecz w kwietniu b.r.
*  

zioną, a płyty rzucone na ziemię, częściowo 
do dziś rozbite, zaś częściowo rozkradzio- 
ne.

Zapytujemy uprzejmie, czy w normalnym 
państwie, jakim obecnie jesteśmy, wolna 
zniszczyć taki zabytek historyczny i uniti^r. 
nie tylko kary, ale chociażby powszechnej


