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Dzienniki, pami´tniki i wspo-
mnienia sà specyficznym, bo

wynikajàcym z osobistych do-
Êwiadczeƒ êród∏em informacji 
o czasach i rzeczach z epok mi-
nionych. Warszawa i historia jej
kilkakrotnie przerwanej sto∏ecz-
noÊci ju˝ wielokrotnie by∏a tema-
tem opisów, „jaka by∏a”. Mamy
bogatà pod tym wzgl´dem litera-
tur´. W ostatnim dziesi´cioleciu
uzupe∏niana jest ona przez auto-
rów, badaczy powojennych doku-
mentów odbudowy oraz skrz´t-
nych czytelników reklam i no-
tatek prasowych z okresu dwu-
dziestolecia mi´dzywojennego.
W jednym ust´pujà oni swym
pierwowzorom – autorom cyklów
drukowanych w prasie codziennej
i czasopismach po 1945 r. Ich
„zbiór wspomnieƒ” pozbawiony
jest osobistej refleksji mieszkaƒ-
ców miasta sprzed odbudowy 
i uczestników opisanych wydarzeƒ.
Wspó∏czeÊni autorzy wspierani
pamiàtkami rodzinnymi, wspom-
nieniami sàsiadów i listami

czytelników tworzà kolejnà wizj´
miasta sprzed lat, m∏odszà o pó∏
wieku doÊwiadczeƒ i przemian
obyczaju. 

W pierwszej publikacji
pt. „Warszawa nieodbudowana” 
z 1998 r. uderzajàce by∏o szcze-
gólnie przekonanie autorów, ˝e
nieuznanie za zabytek zabudowy 
z prze∏omu XIX i XX w. (budyn-
ki i uk∏ad przestrzenny miasta) 
i pomini´cie jej w planach odbu-
dowy by∏o efektem obowiàzujà-
cej doktryny politycznej, a nie
myÊli konserwatorskiej opartej na
wzorcach romantycznego kultu pa-
miàtek i relikwii. W polskiej tra-
dycji, w wyniku pragnieƒ wolnoÊ-
ciowych, ÊwiadomoÊç narodowa
koncentruje si´ po pierwsze wo-
kó∏ ÊwietnoÊci narodu i j´zyka, 

a w nast´pnej kolejnoÊci – pa-
miàtek materialnych, trudnych do
zachowania, bo metodycznie nisz-
czonych w okresie zaborów. Do
tej grupy zaliczyç mo˝na archi-
tektur´. Okres ÊwietnoÊci paƒ-
stwa i narodu, do którego nawià-
zywano zarówno w okresie mi´-
dzywojennym, jak i w latach od-
budowy, to przede wszystkim
czasy Jagiellonów, Wazów, cza-
sy stanis∏awowskie i odpowied-
nio w architekturze: renesans, ba-
rok i klasycyzm. Jeszcze dzisiaj 
z trudem przychodzi nam wyra-
˝anie powszechnego uznania dla
wk∏adu w kultur´ polskà innych –
„obcych”, choç obecnych w spo-
∏ecznoÊci. W kolejnych opubli-
kowanych tytu∏ach „Warszawy
nieodbudowanej” komentarze do
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1. Nakryty kopu∏à gmach PKO u zbiegu Âwi´tokrzyskiej i Jasnej, po rozbudowie dokonanej
w poczàtkach lat 30. Wszystkie zdj´cia repr. za zgodà J. S. Majewskiego, autora „Warszawy
nieodbudowanej”.
1. The covered cupola of the PKO building at the junction of Âwi´tokrzyska and Jasna, after
being rebuilt in the early 1930s. Photos used by permission of J. S. Majewski, author of
„Warszawa nieodbudowana”.
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2. W mieÊcie, ale prawie jak za miastem. Na Wawelskiej koƒczy∏a si´ zwarta zabudowa,
dalej na p∏d-wsch. w latach 20. rozciàgn´∏o si´ bezkresne Pole Mokotowskie. Ta fotografia
powsta∏a ju˝ po urzàdzeniu skweru przed Instytutem Radowym i ods∏oni´ciu pomnika Marii
Curie-Sk∏odowskiej (proj. L. Nitschowa). W g∏´bi widaç nieistniejàce ju˝ „dworki” kolonii
PKO, a ponad nimi pot´˝ny masyw akademika przy placu Narutowicza. 
2. In the city, but almost like outside the city. On Wawelska the dense building ended 
further to the northeast. In the 1920s Pole Mokotowskie stretched endlessly. This photo-
graph was taken just after the completion of the square in front of the Radiotherapy Institute
and the unveiling of the monument to Maria Curie-Sk∏odowska (designed by L. Nitschowa).
In the background the “little manors” of the PKO colony, which no longer exist, are visible,
and above them the enormous bulk of the dormitory at Narutowicza Square.

Szczególnà rol´ ilustracyjnà pe∏-
nià reklamy prasowe oraz rysunki
z pism kobiecych, które dzi´ki
charakterystycznej estetyce grafi-
ki i modnie ubranym postaciom
podkreÊlajà odr´bnoÊç stylistycz-
nà lat 20. i 30. XX stulecia.

„Lata dwudzieste” otwierajà
obszerne eseje historyczne –
„Beztroski koniec Belle epoque”,
„Powrót Komendanta”, „Bolsze-
wika goƒ goƒ goƒ”, „Âmierç Pre-
zydenta”. Autor podjà∏ prób´ od-
tworzenia atmosfery dni poprze-
dzajàcych odzyskanie niepodle-
g∏oÊci przez Polsk´ i sto∏ecz-
noÊci przez Warszaw´ oraz pierw-
szych trudnych lat tworzenia
paƒstwa. „Lata trzydzieste” za-
koƒczy∏ esejem historycznym od-
zwierciedlajàcym atmosfer´ osta-
tnich dni lata 1939 r., poprzedza-
jàcych kolejnà dramatycznà ce-
zur´ w historii miasta, które po
pi´ciu latach starannie przygoto-
wanego planistycznie i szybkie-
go rozwoju po raz kolejny stra-
ci∏o mo˝liwoÊç budowania swego
sto∏ecznego, metropolitalnego wi-
zerunku. W obu tomach teksty 
o charakterze popularyzatorskim
uzupe∏niajà eseje podkreÊlajàce
dramatyzm wydarzeƒ.

Cykl felietonów obejmujà-
cych lata 20. w∏aÊciwie nie po-
mija ˝adnych aspektów ˝ycia
rozbudowujàcego si´ miasta.
Warszaw´ – jako nowoczesny
w´ze∏ regionalnej, krajowej 
i mi´dzynarodowej komunikacji
przedstawiajà felietony: „Pole dla
lotników”, „W tunelu, na moÊcie 
i nasypie”. Jako centrum finan-
sów i bankowoÊci prezentujà jà:
„PKO pod kopu∏à”, „Bank 
w skórze z andezytu” (Bank Go-
spodarstwa Krajowego). Bank
PKO – zarzàdzajàcy i inwestor –
jest bohaterem felietonów „Kwia-
ty w kolonii, Kolonia Staszica” 
i „Bankowcy w kolonii ma∏ych
domków”. Nowoczesne gmachy
szkolne prywatne i publiczne re-
prezentujà: gimnazjum im. Kró-
lowej Jadwigi, szko∏a na Ryba-
kach, zespó∏ szkó∏ na Ochocie,
szko∏a na PowiÊlu, na Czernia-
kowie, gimnazjum im. Stefana

Jerzy S. Majewski, autor ko-
lejnych tomów „Warszawy nie-
odbudowanej” opatrzonych pod-
tytu∏ami: „Metropolia belle epo-
que” (2003), „Lata dwudzieste”
(2004) i „Lata trzydzieste” (2005),
rozwija ró˝norodne wàtki zwià-
zane z ˝yciem miasta. Dotyczà
one ˝ycia gospodarczego i no-
wych inwestycji, nowoczesnego
przemys∏u, budynków mieszka-
niowych o wy˝szym standardzie,
placówek kultury i oÊwiaty, res-
tauracji i barów oraz skupionego
wokó∏ nich ˝ycia towarzyskie-
go i obyczajów. Wszystkie tomy
zosta∏y podobnie zakompono-
wane.

Na treÊç ksià˝ek sk∏adajà si´
wybrane tytu∏y z cotygodnio-
wych felietonów Jerzego S. Ma-
jewskiego zamieszczanych w do-
datku sto∏ecznym „Gazety Wy-
borczej”, rozbudowane w treÊci
dzi´ki ˝yczliwej pomocy wielu
osób wymienionych przez autora
imiennie. Opisy uzupe∏nione zo-
sta∏y fotografiami pochodzàcymi
z archiwów i zbiorów prywat-
nych, co podnosi wartoÊç po-
znawczà publikacji. Prezentujà
one zarówno widoki miasta, jak 
i ró˝ne aspekty ˝ycia miejskiego
oraz niezrealizowane projekty
wa˝nych inwestycji sto∏ecznych.

opisywanych obiektów wolne sà
od tendencji oskar˝ycielskich 
i rozrachunkowych w stosunku
do pokolenia odbudowujàcego
sto∏ecznoÊç Warszawy po 1945 r.,
realizujàcego z jednej strony tra-
dycyjny wizerunek pamiàtek na-
rodowych, z drugiej – restrykcyj-
ne zarzàdzenia nowej w∏adzy.

3. Brama wejÊciowa od Alej Ujazdow-
skich na teren Mi´dzynarodowej Wystawy
Higieniczno-Sanitarnej.
3. The entrance gate from Ujazdowskie
Avenue on the grounds of the International
Hygiene/Sanitation Exhibition.
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Batorego. Odr´bny opis dotyczy
Wolnej Wszechnicy Polskiej i ar-
tystycznie uzdolnionego, przed-
wczeÊnie zmar∏ego autora pro-
jektu Paw∏a W´dziagolskiego.
Dzia∏alnoÊç WSM i innych spó∏-
dzielni mieszkaniowych oraz pa-
nujàce w tych enklawach nowo-
czesnoÊci obyczaje opisane zo-
sta∏y w felietonach: „Narodowy
kostium dla WSM”, „Profesor-
skie wille”, „Domy przy schod-
kach”, „Inteligenci na PowiÊlu”. 

Realizacje korporacji ubez-
pieczeniowych i przemys∏owych,
zwiàzków zawodowych i korpo-
racji akademickich w dzielnicy
Êródmiejskiej i peryferyjnych lo-
kalizacjach na PowiÊlu i Ocho-
cie wskazujà na kierunek rozbu-
dowy miasta i tworzenia nowych 
wartoÊci w przestrzeni miejskiej.
Pawilony wystaw krajowych i mi´-
dzynarodowych w Alejach Ujaz-
dowskich („Piwo i ˝arówki z drew-
nianych pawilonów”, „Awangarda
w s∏u˝bie higieny”), wn´trza war-
szawskich restauracji i kawiarni
oraz ich ogródki to interesujàce
przyk∏ady budowli tymczasowych.
Pierwsze – nietrwa∏e, zachowawcze
lub pionierskie w swej architektu-
rze promujà tradycje gospodarcze
lub nowoczesnoÊç u∏atwiajàcà
˝ycie codzienne. Drugie – to ma-
terialne Êlady miejsc trwale zapi-
sanych jedynie w pami´tnikach
literackich i kronikach sfer towa-
rzyskich mi´dzywojennej stolicy. 

Nale˝y podkreÊliç ciep∏y, oso-
bisty, bo wynikajàcy ze zwiàzków
rodzinnych, stosunek autora do Po-
wiÊla. Uzewn´trznia si´ on nie tyl-
ko w dedykacji „Rodzicom moich
rodziców”, lecz tak˝e w przyta-
czanych sàsiedzkich wspomnie-
niach wskazujàcych na kierunek
przemian, jakim – zgodnie z pla-
nami rozbudowy miasta – uleg∏a
w latach mi´dzywojennych ta
dzielnica. Autor sygnalizuje, ˝e
powstajà nowe domy mieszkalne
o wy˝szym ni˝ robotniczy stan-
dardzie wyposa˝enia, gmachy
publiczne, nowoczesne zak∏ady
przemys∏owe. Dziwi zatem, ˝e

gospodarczej i kulturowej Amery-
ki oraz znaczàcych zmian w oby-
czajach. Dziennikarskie zainte-
resowanie Polskà wpisuje si´ 
w ten nurt. W 1926 r. rozpocz´∏y
si´ inwestycje kredytowane za
poÊrednictwem BGK z po˝yczki
amerykaƒskiego banku Dillon,
Read & Co. Zdanie obcokrajo-
wca, jak zwykle, daje do myÊ-
lenia. Polskie Êrodowisko samo-
rzàdowców i architektów szerzej
zainteresuje si´ osiàgni´ciami
Ameryki dopiero w 2. po∏. lat 30.
Nieliczne, z powodu wybuchu
kolejnej wojny, spisane relacje
czekajà na swoich komentatorów.

4. Reklama szamponu z prasy kobiecej.
4. A shampoo advertisement from a ladies’
magazine.

5. Pawilon miejski na terenie Mi´dzynarodowej Wystawy Higieniczno-Sanitarnej. Powsta∏ 
z drewna, choç sprawia∏ wra˝enie budowli ˝elbetowej. Wyró˝nia∏ si´ prostà, funkcjonalnà
architekturà.
5. A city pavilion on the grounds of the International Hygiene/Sanitation Exhibition. It was
built out of wood, though it appeared to have been built of ferroconcrete. It was distinguished
by its simple, functional architecture.

wÊród przyk∏adów zabrak∏o tak
charakterystycznych dla PowiÊla
– sadzawki i toru kolarskiego na
Dynasach oraz nowoczesnych
obiektów sportowych, jak p∏y-
walnia na ¸azienkowskiej (1928).

W tomie poÊwi´conym latom
20. do najciekawszych zaliczam
esej oparty na reporta˝u z sierp-
niowego numeru miesi´cznika
„National Geographic” z 1926 r.
Lata po „wielkiej wojnie” w Euro-
pie to okres intensywnej ekspansji

W „Latach trzydziestych” te-
matem przewodnim sà dzia∏ania 
w obszarze miasta, które moderni-
zowa∏y jego struktur´. Najszerzej
reprezentowana jest komunikacja
we wszystkich jej przejawach –
od poczty i telefonii po transport
zbiorowy i kolej („Miasto w opa-
rach benzyny”, „Pi´tnastkà z Wo-
li na Bielany”, „Marzenia o bul-
warze”, „Czerwona telekomuni-
kacja”, „Meble przedwojennej
ulicy”, „Dworzec na 10 lat”).



110

„Park w poprzek dzielnicy” to
jedyny Êlad po sukcesywnie realizo-
wanej w okresie mi´dzywojennym
idei powi´kszenia terenów zie-
leni miejskiej, zwiàzanych z wy-
znaczonymi w planach rozwoju
terenami dzielnic mieszkanio-
wych. Sto∏ecznoÊç w jej ró˝no-
rodnych aspektach znaleêç mo˝-
na w felietonach: „W gór´ War-
szawo!”, „Nieziszczone plany
Tatarów”, „Cukierki i oszcz´dno-
Êci”, „Pani minister taƒczy w pa-
∏acu”, „Muzeum w ogrodzie”.
Wielkomiejski szyk lokali, ulic 
i placów przedstawiajà: „Kino 
Palladium”, „Restauracji daw-
nych czar”, „Sztuka i benzyna”.
Wielkomiejski obyczaj – „War-
szawa orientalna”, „Literaci z Zie-
miaƒskiej i literaci w ksi´garni”. 

ul. Sewerynów 4 doczeka∏ si´ na-
wet w latach 50. miana nowoczes-
nego wie˝owca i jako osiàgni´-
cie wspó∏czesnej architektury
trafi∏ na ∏amy ówczesnej prasy. 

Autor wspomina marginalnie
o obiektach upowszechniajàcych
sport i kultur´ fizycznà – Cen-
tralnym Instytucie Wychowania
Fizycznego (CIF) na Bielanach
oraz klubach sportowych nad
Wis∏à i basenie p∏ywackim
„Legii” na Czerniakowie. To kul-
towe miejsca przedwojennej
m∏odzie˝y akademickiej, pokole-
nia najbardziej zdziesiàtkowa-
nego w powstaniu warszawskim.
By∏y one istotne zarówno z punk-
tu widzenia ówczesnych w∏adz

Obraz ˝ycia codziennego
miasta i jego mieszkaƒców za-
mo˝nych i niebogatych, lecz na
miar´ swych mo˝liwoÊci lub am-
bicji dà˝àcych do nowoczesnoÊ-
ci, znalaz∏ si´ w: „Luksusie mimo
kryzysu”, „Mieszkaniu na schadz-
k´”, „Tylko dla bogatych, czyli
luksus w luksie”, „Pi´kny Êwiat
lat trzydziestych”, „W bloku, 
w willi, w kamienicy – czyli
mieszkaç w s∏oƒcu”. Osobne roz-
dzia∏y dotyczà zdekapitalizowa-
nego PowiÊla i jego przebudowy
(„Szober u Munza, Munz u Gepne-
ra”), dzielnic pó∏nocnych („Targ
na Powàzkach”), Starego Miasta
(„Âmierç nad ranem”, „Architek-
tura dla przedszkolaków”), a tak-
˝e ubo˝szych czy peryferyjnych
obszarów miasta („Redempto-
ryÊci od Êw. Klemensa”, „Szko∏a
u Braci Albertynów”, „TOR dla
ubogich”).

Autor przytacza wiele przy-
k∏adów, w których – z dzisiejsze-
go punktu widzenia – zabytko-
we, nawet prekursorskie w swych
rozwiàzaniach kamienice z prze-
∏omu wieków ust´pujà w latach
30. nowoczesnym gmachom (Mar-
sza∏kowska 134); oraz takie, któ-
rych nowoczesny styl lat 30. zo-
sta∏ wch∏oni´ty po 1945 r. przez
zmodernizowane ulice Chmielnà
i Z∏otà (kina Atlantic i Palla-
dium). Dom z apartamentami na

paƒstwa (program rzàdowy pod-
niesienia kondycji fizycznej m∏o-
dzie˝y), jak i miasta, dla którego
obiekty te, po∏o˝one peryferyjnie
w stosunku do istniejàcej zwartej
zabudowy, stanowi∏y element
podnoszàcy atrakcyjnoÊç nowych
dzielnic mieszkaniowych i mo-
dernizowanej struktury funkcjo-
nalnej PowiÊla, Sielc i Czerniako-
wa. Wi´kszoÊç z nich, dzi´ki no-
woczesnemu programowi funk-
cjonalnemu i wysmakowanej ar-
chitekturze, by∏a u˝ytkowana 
w okresie okupacji zgodnie ze
swym przeznaczeniem i w nie-
wielkim stopniu uleg∏a dewa-
stacji. Po 1945 r. cz´sto by∏y one

6. Skrzy˝owanie Alej Jerozolimskich z Nowym Âwiatem – z prawej widaç restauracj´
„Gastronomia”.
6. The intersection of Jerozolimskie Avenue and Nowy Âwiat – on the right, the
“Gastronomia” restaurant is visible.

7. Reklama restauracji „Gastronomia”.
7. An advertisement of the „Gastronomia”
restaurant.
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przerwany kolejnà wojnà i które
zosta∏o zrujnowane w wyniku
dzia∏aƒ nie tylko frontowych, 
w znaczeniu nie tylko fizycznym,
lecz i mentalnym. W tych felie-
tonach, w powszechnie wtedy
jeszcze obecne relikty material-
nego bytu przedwojennego mias-
ta, wkracza∏ genius loci – pami´ç
o miejskich i mieszczaƒskich
obyczajach i tradycjach, pami´ç 
o indywidualnych, grupowych,
niekiedy tylko lokalnych wy-
darzeniach. 

Oba typy publikacji skiero-
wane by∏y zarówno do warsza-
wiaków bez wzgl´du na ich
miejsce zamieszkania, jak i do
mieszkaƒców Warszawy, dla któ-
rych sto∏ecznoÊç by∏a nowym 
doÊwiadczeniem. Warszawa jako

stolicy wydarzeniami, a których
odbudowa-rekonstrukcja z za-
chowaniem reliktów uznana zo-
sta∏a za wa˝nà dla to˝samoÊci
paƒstwa po 1945 r., na tej samej
zasadzie – choç z innych pobudek
ideologicznych – co w 1918 r.
Zawdzi´czamy to z pewnoÊcià
tym wszystkim, którzy wycho-
wani na wzorcach romantycz-
nego kultu pamiàtek po bohate-
rach i materialnych „okruchów
historii” gromadzonych ju˝ w cza-
sach porozbiorowych przez Iza-
bel´ Czartoryskà w Pu∏awach,
podj´li dzie∏o odbudowy stolicy.
Artyku∏y popularyzujàce nauko-
wo opracowanà wiedz´ histo-
rycznà po∏àczone by∏y ekwilibry-
stycznie z propagandà spo∏ecz-
nà, charakterystycznà dla „jedy-
nie s∏usznej ideologii” i „wiodà-
cej roli partii”. Cytowane wtedy
w cz´Êci opisowej materia∏y
êród∏owe majà zwykle za podbu-
dow´ solidnà przedwojennà
szko∏´. Cz´Êç analityczna i wnios-
kowa nosi zaÊ pi´tno czasu swe-
go powstania, co nale˝y trak-
towaç jako warunek dopuszcze-
nia do druku.

Póêniejszy cykl „Warszaw-
skie po˝egnania” oparty by∏ na
w∏asnym doÊwiadczeniu auto-
rów i wspomnieniach ludzi im

przedstawiane przez propagand´
jako osiàgni´cia nowej w∏adzy.
Wystarczy∏o enigmatycznie pomi-
nàç rok budowy i tylko przedwo-
jenni warszawiacy byli Êwiadomi
rzeczywistej wartoÊci osiàgni´ç
inwestycyjnych nowej w∏adzy.

Oba tomy „Warszawy nieod-
budowanej”, jak wspomnia∏am
na wst´pie, wpisujà si´ w specy-
ficzny nurt literatury wspom-
nieniowej charakterystyczny dla
okresu odbudowy miasta. Mo˝na
je porównaç zarówno do artyku-
∏ów publikowanych w „Skarpie
Warszawskiej” w latach 40. oraz
w „Stolicy” z lat 50. i 60. (np.
cykl „Warszawa na starej foto-
grafii”), jak i do „Warszawskich
po˝egnaƒ” Jerzego Kasprzyckie-
go i Mariana St´pnia publikowa-
nych w „˚yciu Warszawy”. Cechà
charakterystycznà tych artyku∏ów
by∏ opis nieistniejàcego ju˝ mia-
sta i obyczajów jego mieszkaƒ-
ców, powiàzany z wydarzeniami
wspó∏czesnymi – planami rekon-
strukcji budowli historycznych,
planami odbudowy miasta w zna-
czeniu ogólnym, jego przebudo-
wy (modernizacji) i rozbudowy.

W pierwszych latach powo-
jennych g∏ównymi tematami by∏y
budynki i budowle historyczne,
zwiàzane z wa˝nymi dla historii

8. Modernistyczna „kolumnada” przed g∏ównym wejÊciem do wie˝owca.
8. The modernist “colonnade” in front of the main entrance to the building.

9. Nowy gmach PKO u zbiegu Marsza∏-
kowskiej i Âwi´tokrzyskiej w koƒcu lat
30.
9. The new PKO building at the junction
of Marsza∏kowska and Âwi´tokrzyska at
the end of the 1930s.

wspó∏czesnych, Êwiadomych ewo-
lucyjnego rozwoju miasta, ko-
niecznoÊci jego przebudowy i roz-
budowy. Opisywa∏ miasto, które-
go rozwój jako stolicy nowoczes-
nego paƒstwa zosta∏ gwa∏townie
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fenomen odbudowy. Wydaje si´
bowiem, ˝e niektóre realizacje
mentalnie czerpa∏y z wypracowa-
nych w latach 30. kierunków roz-
woju architektury i planowanego
przez samorzàd rozwoju miasta.
Przyk∏adem mo˝e byç dzielnica
akademicka na Ochocie i tereny
sportowe na praskim brzegu Wis∏y.

Znajduj´ w tych felietonach
równie˝ odpowiedê na pytanie:
co jest w Warszawie tak napraw-
d´ do odbudowania? Uderzajàca
jest bowiem grupowa aktywnoÊç
obywateli i dzia∏alnoÊç samorzà-
du miejskiego z tamtych lat, wy-
nikajàca ze ÊwiadomoÊci wartoÊ-
ci materialnych i niematerialnych
Miasta Sto∏ecznego Warszawy 
w jego historycznym rozwoju. 

Owa samorzàdowa i obywa-
telska aktywnoÊç na rzecz miasta
i spo∏ecznoÊci lokalnych to naj-
bardziej zdewastowana w okresie
po 1949 r. sfera obyczajów, nie
tylko warszawskich. Cykl „War-
szawa nieodbudowana” z pew-
noÊcià przyczynia si´ do wskrze-
szenia takich postaw, koniecz-
nych do dalszej rozbudowy mia-
sta z zachowaniem jego wartoÊci
kulturowych – równie˝ reliktów
miasta z premedytacjà zburzo-
nego, lecz jednoczeÊnie tworzà-
cego nowe atrakcyjne miejsca
wpisujàce si´ w jego to˝samoÊç.

wiedzy o sto∏ecznoÊci Warszawy,
wydaje si´ mieç bardziej nostal-
giczny charakter od pierwo-
wzorów. Zdaje si´ zapowiedzià
ciàgu dalszego, w którym mo˝e
znajdzie si´ miejsce dla nie-
których realizacji z lat po 1945 r.
Architektura tego okresu realizo-
wana w mniej reprezentacyjnych
obszarach ni˝ zdominowane
przez socrealizm centrum stolicy,
a tak˝e ludzie zwiàzani z nià
zamieszkaniem czekajà na ujaw-
nienie innych wartoÊci ni˝ tylko

stolica by∏a i jest bowiem
swoistym miejscem na szlaku.
Zarówno w czasach, gdy pierw-
szy raz budowa∏a swojà sto∏ecz-
noÊç w Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów, po 1918 i po 1945 r.
oraz w czasach nam wspó∏czes-
nych, które jednoznacznie umiej-
scowi∏y nas na szlaku euro-
pejskim.

Cykl cotygodniowych felie-
tonów w „Gazecie Wyborczej”,
czerpiàc zarówno z pierwszej, jak
i drugiej formy upowszechniania

The book is comprised of
selected titles from Jerzy S.

Majewski’s newspaper columns,
which are devoted to historical
Warsaw and which were pub-
lished in the capital’s circular in
„Gazeta Wyborcza”, and later
expanded and developed with the
help of many obliging people.
Descriptions are accompanied by
photographs which come from
archives and private collections,
which elevates the illuminative
value of the publication.  

Journals, diaries and recol-
lections are special resources of
information, because they are
rooted in personal experience.
Warsaw and the story of its capi-
tal status (which was interrupted
several times) was the subject of
the descriptions. During the past
decade it has been further devel-
oped by authors who research
post-war reconstruction docu-
mentation, as well as by scrupu-
lous readers of advertisements
and press memos from the twen-

ty-year, inter-war period.   Those
are the precursors of the authors
of the columns which were print-
ed in the daily papers and maga-
zines after 1945. Their collections
of reminiscences are devoid of
the personal reflections of the
city’s residents before the
rebuilding, and participants of the
events described.  Contemporary
authors create yet another nostal-
gic vision of the city, which is a
half-century younger in its expe-
riences and cultural changes.

10. Basen „Legii” z wysokà na dziesi´ç metrów wie˝à do skoków, proj. A. Kodelskiego 
i R. Raksimowicza.
10. The Legia pool with its 10 meter diving platform, designed by A. Kodelski and 
R. Raksimowicz.
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