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Przedmowa

Preface

Wielkie i wartościowe są zbiory Archiwów Państwowych.
Dzięki trudowi i profesjonalizmowi pracowników archiwów
zbiory te są systematycznie powiększane, opracowywane
i udostępniane z myślą o licznych pożytkach płynących
z kontaktu z nimi i ich znajomości. Archiwiści upatrują
szczególną satysfakcję w popularyzowaniu wiedzy o powierzonych ich pieczy skarbach kultury narodowej oraz gwarantowaniu dostępu do nich wszystkim zainteresowanym
osobom. Jeśli zważyć na to, że archiwalia charakteryzują się
szczególną wrażliwością na warunki przechowywania oraz
podatnością na uszkodzenia – szczególnie to widać w przypadku fotografii – możliwości ich udostępniania w sposób
inny niż jedynie poprzez bezpośredni kontakt z oryginałem
są chętnie wykorzystywane. Dominuje dzisiaj udostępnianie
skanów całych serii archiwaliów online. Kilkanaście milionów skanów jest już dostępnych w ten sposób i bardzo szybko zwiększa się liczba nowych.
W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajdują się jednak fotografie zasługujące na szczególne
zainteresowanie, a w związku z tym jak najszersze
spopularyzowanie i rozpowszechnienie. Zbiorom
takim dedykuje się specjalnie przygotowywane, a następnie drukowane albumy. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w odniesieniu do spuścizny fotograficznej
Zbyszka Siemaszki, jednego z najwybitniejszych twórców
w dziedzinie fotografii, który koncentrował swą uwagę na
Warszawie. Jako naoczny świadek i uczestnik fotografowanych przez siebie wydarzeń, takich jak między innymi
powstanie warszawskie, postrzegał on Warszawę w sposób
szczególny i taki jej obraz utrwalał na swoich fotografiach.
Wybór jego dzieł prezentujemy w tym albumie z nadzieją,
że spotka się on z Państwa zainteresowaniem.

The collections of the State Archives are huge and valuable.
Thanks to the hard work, imagination and professionalism
of the staff, these collections are regularly expanded,
developed and made available, with a view to the
diverse benefits of exposure to and familiarity with
them. The archivists derive particular satisfaction
from popularising knowledge about the treasures of
national culture in their care and ensuring access to them
to all interested persons. Since the archives are particularly
sensitive to storage conditions and susceptible to damage,
especially in the case of photographs, ways of accessing
them by any means other than contact with the original
documents are welcomed. Today, the predominant method
of access involves making scans of entire series of archives
available online. Several million scans have already been
made available in this manner, while the number of new
scans is growing exponentially.
Apart from this, the National Digital Archives contain
photographs deserving of particular attention. Such
collections are issued in the form of specially
printed albums. One example is the photographic heritage of Zbyszko Siemaszko,
one of the most outstanding artists
in this field, who focussed mainly
on Warsaw. As an eyewitness of
and participant in events occurring
in Warsaw, including the Warsaw Uprising, in which he took an active part, Siemaszko succeeded
in looking at the Polish capital and capturing its images in
a unique manner. We hope that the selection of his works
presented in this album will meet with your interest.

Władysław Stępniak
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Władysław Stępniak
Director General of the State Archives
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Introduction

Zdjęcia tworzące Archiwum Fotograficzne Zbyszka Siemaszki to wybór z bogatego dorobku tego znanego fotografa.
Z uwagi na ograniczone fundusze Archiwum Dokumentacji
Mechanicznej (od 2008 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe)
zakupiło od autora jedynie część jego spuścizny. Począwszy
od przełomu lat 2006 i 20071, pracownicy Archiwum dokonywali wyboru zdjęć, kierując się opisami naniesionymi na
koperty z kliszami. Praca ta miała na celu wyselekcjonowanie fotografii o tematyce warszawskiej z okresu PRL-u, która
w aspekcie uzupełnienia zbiorów wydawała się w tamtym
czasie najcenniejsza. Taki dobór zdjęć stanowił zrozumiałą
decyzję również ze względu na osobę fotografa – współpracownika ilustrowanego tygodnika „Stolica” w latach 1953–
1969 oraz autora licznych publikacji poświęconych Warszawie. Obecnie Archiwum Fotograficzne Zbyszka Siemaszki
zgromadzone w NAC liczy 6 tys. klatek negatywów, które
powstawały od początku lat 50. aż do lat 90. XX w.

Photographs constituting the Photographic Archives of
Zbys zk o Siemaszko have been selected from the rich
oeuvre of this well-known photographer. Because of limited funds, the Archives of Mechanical Documentation
(National Digital Archives since 2008) has purchased
only a part of the author’s heritage from him. From the
end of 20061, employees of the Archives selected photographs on the basis of descriptions placed on envelopes
containing rolls of film. This procedure was aimed at selecting those photographs on Warsaw-related topics from
the communist period that seemed to be the most valuable at that time in terms of filling out collections. This
choice of photographs was an understandable decision
also because of the photographer himself – a collaborator
of Stolica weekly in the years 1953-69 and the author of
numerous publications devoted to Warsaw. Currently, the
Photographic Archives of Zbyszko Siemaszko collected in
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Zakupy wpisane do Księgi
Nabytków pod numerami:
732. (nabytek z 8.03.2007 r.),
736. (nabytek z 28.06.2007 r.),
747. (nabytek z 18.12.2007 r.),
752. (nabytek z 10.06.2008 r.).

1

Purchased items
entered into the Acquisition
Book under the following
numbers: 732 (item acquired
on 8 March 2007), 736 (item
acquired on 28 June 2007),
747 (item acquired on 18
December 2007), 752 (item
acquired on 10 June 2008).
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Zbyszko Siemaszko urodził się w 1925 r. w znanej wileńskiej rodzinie fotografów. Jego rodzice – Leonard i Tatiana –
przez wiele lat prowadzili zakład i sklep fotograficzny w centrum Wilna, który odkupili w 1920 r. od rodziny słynnego
fotografa Stanisława F. Fleury’ego. W swoim atelier Leonard
Siemaszko portretował m.in. Józefa Piłsudskiego, Władysława Raczkiewicza (późniejszego prezydenta na uchodźstwie),
biskupa Stanisława Bandurskiego oraz archimandrytę Fi3 Ojciec i synowie, „Stolica” lipa Morozowa. Współpracował także w charakterze fotoreportera z Redakcją „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”,
1968, nr 20, [nie podano autoz „Ekspresem Wileńskim” oraz „Słowem”2, dla których wyra], s. 11.
4 III Brygada Wileńska AK konywał miejskie pejzaże, dokumentował wydarzenia na
obszarze Wileńszczyzny, zjazdy, wizyty dostojników pańw obiektywie Siemaszki,
„Kurier Wileński” 1994,
stwowych, w tym również pobyt prezydenta Ignacego Mo12 sierpnia. Wycinek prasowy
ścickiego w Wilnie w 1929 r.
w teczce osobowej Z. Siemaszki,
Zbyszko Siemaszko od dzieciństwa obcował z fotografią,
[nie podano autora],
podobnie jak jego dwaj starsi bracia: Leonard i Henryk. Kiearchiwum ZPAF.

dy w czasie wojny wstąpił wraz z braćmi i ojcem w szeregi
Armii Krajowej, do 3. Brygady Partyzanckiej AK „Szczerbca”, przyjął pseudonim „Swojak” i zaczął dokumentować codzienne życie partyzantów aparatem Leica. Na fotografiach
utrwalił przygotowania do akcji i odpoczynek po wykonanych działaniach, portretował żołnierzy. Jak sam mówił, nie
uwieczniał walk, odbywały się one bowiem głównie w nocy,
a on również brał w nich udział. Podczas jednej z akcji
w 1944 r. Zbyszko został dwukrotnie ciężko ranny w głowę,
wzięty do niemieckiej niewoli i przekazany w ręce Gestapo.
Szczęśliwie nazajutrz koledzy zdołali odbić go z więziennego
szpitala3. Z dziewięciuset zdjęć zrobionych w czasie wojny
przez Zbyszka Siemaszkę przetrwało zaledwie około trzystu4. Zostały one wyeksponowane na wystawie otwartej
w 50. rocznicę akcji „Burza” w 1994 r. w Starej Galerii ZPAF
w Warszawie, a następnie zaprezentowane w wielu miastach
Polski.

the NDA comprise 6,000 negatives dating from the beginning of the 1950s until the 1990s.
Zbyszko Siemaszko (born 1925) came from a well-known
family of photographers from Vilnius. His parents, Leo
nard and Tatiana, ran a photographic shop and studio
in the centre of Vilnius, which they had bought from the
family of the famous photographer Stanisław F. Fleury in
1920. In his atelier, Leonard Siemaszko portrayed, among
others, Józef Piłsudski, Władysław Raczkiewicz (later the
Polish president-in-exile), Bishop Stanisław Bandurski and
Archimandrite Filip Morozov. He also worked as a photo
journalist for a number of newspapers: Ilustrowany
Kurier Codzienny, Ekspres Wileński and Słowo2, for
which he drew urban landscapes and documented
events in the Vilnius region, conventions and visits
of state officials, including the stay of President Ignacy
Mościcki in Vilnius in 1929.

Like his two elder brothers, Leonard and Henryk, Zbyszko
Siemaszko has been involved in photography since childhood. When he joined the Home Army – more specifically,
‘Szczerbiec’ – the 3rd Partisan Brigade of the Home Army
– together with his brothers and father during the war, he
assumed the pseudonym ‘Swojak’ (countryman) and began
to document the everyday life of partisans with a Leica
camera. He photographed preparations for operations and
moments of rest following completed operations and made
portraits of soldiers. As he said himself, he did not photograph battles because they took place mainly at night and
he actively participated in them himself. During an operation in 1944 Zbyszko was gravely wounded twice in the head,
captured by the Germans and taken over to the Gestapo.
Luckily, his friends managed to liberate him from the prison
hospital the following day3. Of 900 photographs taken by
Zbyszko Siemaszko during the war, only around 300 have

„Gazeta Wyborcza” 1996,
18 lipca, dod. „Co Jest Grane”.
Wycinek prasowy w teczce
osobowej Z. Siemaszki, archiwum ZPAF.

2

Gazeta Wyborcza 18 July
1996, insert: ‘Co Jest Grane’.
A press clipping in the
personal file of Z. Siemaszko,
archives of ZPAF.

3

Ojciec i synowie (‘Father
and Sons’), Stolica 1968, no. 20,
[the author’s name was not
stated], p. 11.

10

WARSZAWA
SIEMASZKI

survived.4. In 1994, they were shown at an open exhibition
held on the 50th anniversary of ‘Operation Storm’ in the
Old Gallery of the Association of Polish Art Photographers
(ZPAF) in Warsaw and then presented in many Polish cities.
In his creative activity, Siemaszko focused particularly
on photographing architecture. This subject was probably
imposed on him by the institutions for which he worked at
the beginning of the 1950s, namely, the Welfare Construction Enterprise in Warsaw, where he ran a photographic
documentation workshop, and the State Enterprise for Construction and Conservation of Monumental Architecture,
for which he prepared the photographic documentation
of historic buildings. In his declaration of membership in
the Polish Association of Photographers in Warsaw5, in the
space for ‘most favourite topics and type of photographic
technique practised’, he wrote: ‘construction and landscape
– bromide technique’6.

Siemaszko’s master was Edmund Kupiecki. The young
photographer was able to observe freely his older colleague’s methods and techniques, since both of them worked
for Stolica. It is also worth mentioning that Kupiecki, as one
of two members of the Polish Association of Photographers
in Warsaw (later the Association of Polish Art Photographers), introduced Siemaszko to this organisation when the
latter was attempting to become a member7. At that time,
Zbyszko Siemaszko was already a member of the Polish
Photographic Society8.
In the first years of its existence, Stolica devoted a great deal of coverage to the reconstruction of the city from the destruction of war. Its journalists wrote
about streets, housing estates
and buildings being designed
at that time and described

11

5

Ostatecznie ustalona
nazwa: Związek Polskich
Artystów Fotografików.

6

Deklaracja członkowska
Polskiego Związku Foto-
grafików z 4 czerwca 1951 r.
Teczka osobowa Z. Siemaszki,
archiwum ZPAF.

7

Tamże.

8

Tamże.

4

III Brygada Wileńska
AK w obiektywie Siemaszki
(‘The 3rd Vilnius Brigade of
the Home Army in Siemaszko’s lens’), Kurier Wileński
12 August 1994. A press
clipping in the personal file
of Z. Siemaszko, [author’s name
is not given], archives of ZPAF.

Introduction

Mistrzem Siemaszki był Edmund Kupiecki. Młody fotograf mógł swobodnie podpatrywać warsztat starszego kolegi, jako że obaj pracowali dla „Stolicy”. Warto jednocześnie
podkreślić, że Kupiecki, jako jeden z członków Polskiego
Związku Fotografików w Warszawie (późniejszego Związku
Polskich Artystów Fotografików), wprowadził Siemaszkę
do organizacji, gdy ten starał się o przyjęcie7. Zbyszko Siemaszko był już wtedy członkiem Polskiego Towarzystwa
Fotograficznego8.
W pierwszych latach istnienia „Stolicy” wiele uwagi w tygodniku poświęcano odbudowie miasta ze zniszczeń wojennych. Pisano o projektowanych wówczas ulicach, osiedlach
i budynkach, charakteryzowano wnętrza nowych kawiarni,
sklepów, kin, stacji kolejowych oraz dworców. Teksty często ilustrowane były zdjęciami Siemaszki. Warszawa lat 50.,
60. i 70. XX w. na zdjęciach tego fotografa to w wielu przypadkach wykonane dla „Stolicy” migawki z ulic. Fascynacja

Wstęp

W swojej twórczości Siemaszko szczególną uwagę poświęcił fotografowaniu architektury. Prawdopodobne jest,
że taką tematykę narzuciły mu instytucje, w których pracował na początku lat 50. XX w.,
a były to: Społeczne Przedsiębiorstwo
Budowlane w Warszawie, gdzie prowadził pracownię dokumentacji
fotograficznej, oraz Państwowe
Przedsiębiorstwo Budowlane
Konserwacja Architektury Monumentalnej, w którym przygotowywał dokumentację fotograficzną obiektów zabytkowych.
W deklaracji członkowskiej Polskiego Związku Fotografików
w Warszawie5, w rubryce „najbardziej umiłowane tematy
i rodzaj uprawianej techniki fotograficznej”, napisał: „budownictwo i krajobraz – technika bromowa”6.

5

Final name: Association
of Polish Art Photographers.

6

Declaration of membership of the Polish Association
of Photographers dated
4 June 1951. Personal file of
Z. Siemaszko, archives of ZPAF.

7
8

Ibid.
Ibid.
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Siemaszki architekturą, doskonalenie warsztatu, w którym
niebagatelną rolę odgrywa światło, dały w efekcie subiektywny, niezwykle interesujący zapis warszawskiej codzienności w ciągu kilku minionych dekad.
By uzyskać perfekcyjne i zaskakujące ujęcie, Siemaszko
wspinał się na dachy budynków i stamtąd fotografował pa9 Maciej Siemaszko kon noramy szerokich warszawskich ulic czy np. kroczący w potynuuje rodzinną tradycję
chodach tłum. W jego fotografii architektury szczególnie wiw dziedzinie fotografii.
Wraz z żoną Jolantą prowadzą
doczne jest precyzyjne kadrowanie. Linie wyznaczane przez
zakład przy pl. Narutowicza
elementy budynków zbiegają się, tworząc przemyślane, harw Warszawie pod szyldem:
monijne kompozycje. Jak mówi syn fotografa9, w praktyce
„FOTOGRAFIA, Siemaszkowie,
często polegało to na przesuwaniu ciężkiego aparatu ze stafirma istnieje od 1919 r.”.
tywem o metr, dwa i mozolnym poszukiwaniu najlepszego
10 zef, Wystawa fotografiki, możliwego ujęcia.
„Sztandar Ludu” 1963, nr 38,
Zbyszko Siemaszko przez kilkadziesiąt lat uwieczniał
wyd. Lublin. Wycinek prasowy
na
zdjęciach te same ulice i budynki. Zachowywał jednak
w teczce osobowej Z. Siemaszki,
przy tym świeżość spojrzenia, starając się znaleźć intryguarchiwum ZPAF.

9

Maciej Siemaszko continues the photographic tradition
of his family. Together with
his wife Jolanta, he runs
a studio at Plac Narutowicza
in Warsaw under the name:
‘PHOTOGRAPHY, Siemaszkos,
since 1919’.

10 zef [author’s initials],

Wystawa fotografiki
(‘An exhibition of photo
graphy’), Sztandar Ludu
1963, no. 38, issued in Lublin.
A press clipping in the
personal file of Z. Siemaszko,
archives of ZPAF.

interiors of new cafes, shops, cinemas and railway stations.
These articles were often illustrated with photographs taken
by Siemaszko. The Warsaw of the 1950s, 60s and 70s in his
photographs is often represented by shots of city streets
taken for Stolica. Siemaszko’s fascination with architecture and his efforts to improve photographic techniques in
which light plays an important role resulted in a extremely
interesting subjective record of Warsaw’s everyday
life over those bygone decades.
In order to obtain perfect and surprising
shots, Siemaszko climbed the roofs
of buildings, whence he photographed panoramas of wide
Warsaw streets or, for instance,
parading crowds. In his architectural photographs, precise framing is particularly visible. Lines

12

jący punkt widzenia.
Potrafił wynająć dźwig
i sfotografować secesyjne kamienice przy Alejach Jerozolimskich na tle
punktowców w taki sposób,
aby odbiorcy instynktownie
przywodziły one na myśl krajobraz Manhattanu. Nie bez powodu lubelski „Sztandar Ludu” pisał o Siemaszce w notatce z 1963 r.,
anonsującej jego autorską wystawę,
jako o człowieku, „o którym mówią, że jest fotografikiem
zakochanym w stolicy”10.
W twórczości fotograficznej Zbyszka Siemaszki znajduje
się wiele zdjęć lotniczych. Widać na nich wybudowane po
wojnie osiedla, dzielnice, założenia urbanistyczno-architek-

marked by elements of buildings converge and create wellthought-out and harmonious compositions. As the photographer’s son says9, in practice this often consisted of shifting
a heavy camera on a tripod by one or two metres, along with
strenuous efforts to find the best possible shooting position.
For a few decades, Zbyszko Siemaszko recorded the same
streets and buildings in his photographs. However, he managed to retain a certain freshness of observation, trying to
find some interesting vantage point. For example, he hit
upon the idea of hiring a crane and photographing Art
Nouveau tenement houses in Aleje Jerozolimskie against
the background of the highest buildings in such a way
that the viewer would instinctively associate them with
the skyline of Manhattan. It was not without reason that
the Lublin newspaper Sztandar Ludu, in a note announcing his personal exhibition in 1963, described Siemaszko as
‘a photographer who is said to be in love with Warsaw’.10
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Zbyszko Siemaszko nie skupiał się w swojej twórczości
wyłącznie na fotografowaniu
architektury. Chętnie pracował
z Danutą Rago, a rezultatem
ich wspólnych dokonań były
albumy o ołtarzu mariackim
Wita Stwosza12 i kolekcji Porczyńskich13. Razem wykonali zdjęcia do publikacji zatytułowanej Fabryka Samochodów Małolitrażowych POLMO Bielsko-Biała, która
ukazała się w 1979 r.
W 1957 r. Zbyszko Siemaszko przerwał na krótko pracę
dla „Stolicy”. Otrzymawszy stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, wyjechał na dwa miesiące do Paryża. Gazeta
nie omieszkała pochwalić się tym znaczącym osiągnięciem
swojego głównego fotoreportera: „Jeden z najwybitniejszych

The photographic work of Zbyszko Siemaszko contains
many aerial photographs presenting housing estates, districts and urban and architectural solutions built
after the war, such as Muranów, Mokotów or the
Eastern Wall. In these photographs, we can see
new buildings emerging from a ‘sea of ruins’ and
grass spreading over once densely developed city
districts long after the war.11

beautiful toy for a child in the austere period of
communist Poland.
Architecture was not the only thing on which
Zbyszko Siemaszko focused in his photograph
ic activity. He liked working with Danuta
Rago; their collaboration resulted in
albums about St Mary’s Altar by
Vit Stoss12 and the art collection
of the Porczyński family.13 Together, they also took photographs
for a publication entitled Fabryka
Samochodów Małolitrażowych POLMO Bielsko-Biała (POLMO Compact Car
Factory, Bielsko-Biała), issued in 1979.
In 1957, Zbyszko Siemaszko took a short
break from his work for Stolica. Having received
a scholarship from the Ministry of Culture and

The inhabitants of Warsaw were often shown
by Siemaszko at street level. When he looked
for shots from above and photographed people
moving along wide thoroughfares, he achieved
the effect of a dynamic city in a continuous
rush. Sometimes he entered a shop or a department store along with others and recorded
an apparently ordinary purchase: the choice of an appropriate house lamp, material for a woman’s suit or the most

Wstęp

toniczne: Muranów, Mokotów, Ścianę Wschodnią. Na
fotografiach można zaobserwować, jak z „morza ruin”
wyrastają nowe budynki, a kwartały miasta – niegdyś
gęsto zabudowane – długo po wojnie porastają trawą11.
Samych mieszkańców Warszawy Siemaszko często pokazywał z poziomu ulicy. Kiedy zaś szukał
ujęć z góry i fotografował ludzi przemierzających
szerokie arterie, osiągał efekt dynamicznego, nieustannie spieszącego się miasta. Niekiedy razem z warszawiakami wchodził
do sklepu czy domu handlowego
i rejestrował niby zwyczajną
czynność kupowania: wybór
odpowiedniej lampy do domu,
materiału na garsonkę albo najpiękniejszej zabawki dla dziecka
w siermiężnych czasach PRL-u.

11

Warto wspomnieć, że
artysta wykonał zdjęcia lotnicze
wszystkich polskich zamków,
a także był współautorem albumów Warszawa z lotu ptaka oraz
Polska z lotu ptaka. Ich tytuły
i prezentowane zdjęcia potwierdzają zamiłowanie Siemaszki
do fotografowania z samolotu.

12 D. Rago, Z. Siemaszko,

Wit Stwosz – Ołtarz Mariacki
w Krakowie, Kraków 1988.

13 D. Rago, Z. Siemaszko,

Kolekcja imienia Jana Pawła II
z fundacji Janiny i Zbigniewa Ka
rola Porczyńskich, Warszawa 1989.

11

It is worth mentioning that the
artist took aerial photographs of every
Polish castle and was the co-author of
the albums Warszawa z lotu ptaka (‘Warsaw from a bird’s-eye view’) and Polska
z lotu ptaka (‘Poland from a bird’s-eye
view’). Their titles and the photographs
they present confirm Siemaszko’s
fondness for taking aerial shots.

12 D. Rago, Z. Siemaszko,

Wit Stwosz – Ołtarz Mariacki w Krakowie
(‘Wit Stwosz: St Mary’s Altar in Kraków’),
Kraków 1988.

13 D. Rago, Z. Siemaszko, Kolekcja

imienia Jana Pawła II z fundacji Janiny
i Zbigniewa Karola Porczyńskich
(‘The John Paul II collection, from the
foundation of Janina and Zbigniew
Karol Porczyński’), Warsaw 1989.
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14 T., Fotografia co tydzień,
„Stolica” 1958, nr 1, s. 9.

15 D. Rago, Mój przyjaciel
Zbyszko, „Fotografia” 1983,
nr 3, s. 24.

14 T. [author’s initials],

Fotografia co tydzień
(‘Photography Every Week’),
Stolica 1958, no. 1, p. 9.

15 D. Rago, Mój przyjaciel

Zbyszko (‘My friend Zbyszko’),
Fotografia 1983, no. 3, p. 24.

fotografików polskich, Zbyszko Siemaszko, przebywał ostatnio – jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki – we
Francji”14.
Zdjęcia Siemaszki często pojawiały się
na szpaltach warszawskiego tygodnika.
Przygotowywał on fotoreportaże zarówno z największych wydarzeń kulturalnych
w mieście, jak i z oficjalnych uroczystości państwowych. Wiele jego zdjęć opublikowano w celu
zilustrowania przebiegu V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, zorganizowanego w Warszawie
w 1955 r. Zaglądał również do budynku Sejmu przy Wiejskiej, odwiedzając z aparatem salę obrad i kuluary.
W fotoreportażach Siemaszko pokazywał także codzienne życie mieszkańców miasta: w pracy, na ulicy i w parku.
Przyglądał się ludziom, rejestrował wydarzenia, jednak to

architektura Warszawy pozostawała dla niego najważniejszym tematem zdjęć.
Analizując materiał wyjściowy, który dla każdego
fotografa stanowią klatki negatywów na błonie,
można stwierdzić, że wszystkie dopracowane
są w najdrobniejszych szczegółach. Siemaszko świetnie przyswoił styl pracy Edmunda
Kupieckiego: potrafił czekać cierpliwie na odpowiednie naturalne oświetlenie, mogące nadejść
o wybranej porze dnia lub roku. Zachmurzone
niebo bądź słoneczny dzień mogły zarówno sprzyjać
jego fotograficznym koncepcjom, jak i przeciwnie – burzyć
je. Proces przygotowań obejmował też studiowanie map
i planów miast15. Prace Siemaszki dowodzą jego wrodzonej (lub nabytej) cierpliwości, mistrzowskiego opanowania
warsztatu fotografa, a także pomysłowości w spojrzeniu na
powszechnie znany temat.

Art, he went to Paris for two months. The newspaper did
not miss the opportunity to point out this remarkable
achievement of its main photojournalist: ‘One of the most
outstanding Polish photographers, Zbyszko Siemaszko, has
recently spent time, as the recipient of a scholarship from
the Ministry of Culture and Art, in France’.14
Photographs by Siemaszko often appeared in the pages
of the Warsaw weekly. He prepared photo reports on the
biggest cultural events in the city as well as on official state
ceremonies. Many of his photographs were published for
the purpose of illustrating the progress of the 5th World Festival of Youth and Students organised in Warsaw in 1955. He
also entered the building of the Polish Sejm at ul. Wiejska,
visiting the session room and corridors with his camera.
In his photo reports, Siemaszko also showed the everyday
life of Warsaw inhabitants: at work, in the street and in the
park. He watched people and documented events, but the

architecture of Warsaw was still the most important theme
of his photographs.
When analysing film negatives, which constitute the original material for every photographer, we can see that all of
them are elaborated carefully in every detail. Siemaszko
perfectly adopted Edmund Kupiecki’s style of work: he
could wait patiently for proper natural lighting that might
appear at a certain time of the day or the year. A cloudy
sky or a sunny day might make it easier for him to implement his photographic ideas, but might also frustrate
them. The preparation process also included the study of
maps and city plans.15 Siemaszko’s work proves his inborn
(or acquired) patience, mastery of photographic methods
and techniques and inventiveness in handling well-known
topics.
The artistic oeuvre of Zbyszko Siemaszko is characterised
by strong efforts to ensure a high aesthetic level of presen-
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zdjęcia te są coraz częściej wykorzystywane na wystawach,
w publikacjach, projektach multimedialnych i w artykułach. Barwne uliczne portrety przechodniów z 1959 r. zyskały
w internecie bardzo dużą popularność, podobnie jak inne
prace Siemaszki, szeroko komentowane na profilu Narodowego Archiwum Cyfrowego na Facebooku.
Postanowiliśmy przygotować pierwszą publikację
albumową Siemaszki, zawierającą wybór fotografii związanych z Warszawą. Oddając album
w Państwa ręce, życzymy niezapomnianych doznań estetycznych, jak również zachęcamy do przeglądania większej liczby fotografii na stronach internetowych Narodowego Archiwum Cyfrowego.

tation: patiently anticipated light, accurate composition of
the frame, an attempt to take a highly individual look at
something that has already been documented hundreds of
times. Today, his photographs of department stores, railway stations, cinemas, bars, cafes and hotels constitute an
extremely valuable documentation of buildings and interiors that no longer exist, have been rebuilt or now perform
other functions. Some buildings, such as Supersam (a large
self-service store), the Chemia trade pavilion, or the Skarpa
cinema, have disappeared from the map of Warsaw quite
recently. In the photographs that have survived, we can see
what these buildings looked like shortly after being opened,
still very beautiful and ‘redolent with freshness’, such as the
glaringly bright Palace of Culture and Science.
All of the photographs by Zbyszko Siemaszko included
in NDA’s resources were made available online in 2011. Since
that time, due to the growing interest in post-war modernist

architecture and the fashions of the 1950s, 60s and 70s, these
photographs have been presented at exhibitions, in publications, multimedia projects and in articles with increasing
frequency. Colourful street portraits of pedestrians from
1959 have become very popular on the Internet, as have other works by Siemaszko, which are widely commented upon
in the Facebook profile of the National Digital Archives.
We have decided to prepare and publish the first album
of Siemaszko’s work, which contains a selection of photographs connected with Warsaw. We hope that the album we
are offering you will be a source of unforgettable aesthetic
experiences, and we encourage you to view more photographs on the web pages of the National Digital Archives.

Wstęp

Twórczość Zbyszka Siemaszki charakteryzuje się dużą
dbałością o estetykę prezentacji: cierpliwie wyczekane światło, dokładna kompozycja kadru, próba spojrzenia w sposób
indywidualny na coś, co utrwalono już setki razy. Fotografie
domów handlowych, budynków stacji kolejowych, kin, barów, kawiarni, hoteli stanowią dziś niezwykle cenną dokumentację nieistniejących już, przebudowanych bądź pełniących inne funkcje budowli i wnętrz. Stosunkowo niedawno
z mapy Warszawy zniknęły Supersam, pawilon Chemii czy
kino Skarpa. Na zachowanych zdjęciach można obejrzeć,
jak wyglądały tuż po oddaniu do użytku, jeszcze niezwykle
piękne i „pachnące świeżością”, jak jasny, aż rażący w oczy
Pałac Kultury i Nauki.
Wszystkie fotografie Zbyszka Siemaszki znajdujące się
w zasobie NAC zostały udostępnione online w 2011 r. Od tego
czasu, wraz z rosnącym zainteresowaniem architekturą powojennego modernizmu oraz modą lat 50., 60. i 70. XX w.,

Katarzyna Kalisz, Bartłomiej Kuczyński
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Odbudowa

Akcja społeczna
porządkowania
ul. Puławskiej;
wrzesień 1959
Community action:
cleaning ul. Puławska,
September 1959

Reconstruction

Od pierwszego numeru, który ukazał się w 1946 r., w czasopiśmie „Stolica” rok po roku dokumentowano żmudny proces
odbudowy Warszawy po kataklizmie wojny. Kreślono plany rozwoju miasta, podziwiano trud i ofiarność materialną
wszystkich Polaków, którzy przyczynili się do odrodzenia
stolicy z ruin. Na łamach tygodnika apelowano o organizowanie zbiórek pieniędzy: „Od 5 zł do 100 milionów”, „Dziś
my Warszawie, jutro Warszawa nam” – pisano w pierwszym
numerze1. Następnie szczegółowo poddawano dyskusji re- 1 [nie podano autora],
alizacje urbanistyczne, pisano o życiu w mieście, jak również Budujemy swoją Warszawę,
„Stolica” 1946, nr 1, s. 9-10.
o możliwościach polepszenia warunków egzystencji. Odbudowa miasta, tak głęboko wyniszczonego wojną, zwiastowała
ogromne zmiany mające nadejść w kolejnych latach. Unowocześnienie tkanki miejskiej na podstawie przedwojennych
planów rozbudowy, stworzenie terenów zielonych i placów
dla mieszkańców oraz budowa nowoczesnych „M”, dostępnych dla każdego należały do głównych założeń przyświeca-

Starting with its first issue, published in 1946, the Stolica
weekly magazine documented the laborious process of the
reconstruction of Warsaw after the disaster of war, year by
year. City development plans were sketched, and admiration
was expressed for the efforts and financial generosity of all
Poles who contributed to the resurrection of the capital city
from the ruins. The newspaper published appeals for the organisation of fund-raising campaigns. ‘From 5 zlotys to 100
million’, ‘Today it’s us for Warsaw, tomorrow Warsaw for
us’ – this is what we find in the first issue of the magazine.1
Later, the implementation of urban designs was discussed
thoroughly, and life in the city and opportunities to improve
the standard of living were described. The reconstruction of
the city which had been so completely destroyed by the war
heralded huge changes that were to occur in subsequent
years. The modernisation of the urban fabric on the basis
of pre-war expansion plans, the creation of green areas and
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1946, no. 1, pp. 9-10.
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M.S., Wielka koncepcja
a względy realne, „Stolica”
1955, nr 34, s. 6-7, 15.

2

M.S. [author’s initials],
Wielka koncepcja a względy
realne (‘The big concept vs
actual circumstances’), Stolica
1955, no. 34, pp. 6-7, 15.

jących projektantom i budowniczym. Podczas dyskusji prowadzonych w latach 50. XX w. w Redakcji „Stolicy” architekci
oraz urbaniści zastanawiali się nad możliwościami przebudowy – zamieszkanego w tamtym czasie – gęsto zabudowanego i częściowo zrujnowanego Śródmieścia. Krytykowali
oni wciąż obecny w strukturze centrum miasta dziewięt
nastowieczny typ zabudowy, z biegnącymi w głąb posesji, nadal zamieszkanymi oficynami i kolejnymi – następującymi
jedne po drugich – podwórkami studniami. Istotny problem
zdaniem specjalistów stanowiły ciągłe trudności związane
z brakiem nowych lokali dla mieszkańców wyburzanych
kamienic. Architekci narzekali jednocześnie na przypadkowy dobór miejsc wskazanych pod zabudowę mieszkaniową.
Brak wolnej przestrzeni w dogodniejszych lokalizacjach pozbawiał rozmachu nowe projekty urbanistyczne2.
Poza permanentnym niedoborem mieszkań niezwykle
istotne wydawało się rozwiązanie problemu braku rąk do

pracy. Wojna zabrała wielu mężczyzn, pozostawiając po sobie kaleki. Do prac murarskich stawały więc kobiety, które
tworzyły własne brygady budowlane. Po czterech miesiącach szkolenia bardziej ambitne i pracowite mogły zostać
wykwalifikowanymi murarkami, wcześniej jednak musiały
się zatrudniać przy prostszych zajęciach. Zdobycie fachu
w budownictwie, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, wymagało podjęcia trudu wysłuchania kilka razy
w tygodniu, po ciężkiej fizycznej pracy, wykładów, chętni zaś
mogli wziąć udział w specjalnych kursach przygotowujących
przodowników pracy.
Oprócz prowadzenia intensywnych prac budowlanych
pierwsze lata powojenne upływały na bardzo intensywnym oczyszczaniu miasta ze zwalisk gruzu, co czyniono
wspólnymi siłami mieszkańców i przyjezdnych (również
obcokrajowców, m.in. niemieckich jeńców). Aby usprawnić
działania i ograniczyć do minimum czas budowy nowych

squares for inhabitants and the construction of modern
flats available to everyone were the main assumptions followed by designers and builders. In discussions held in the
editorial office of Stolica in the 1950s, architects and urban
planners reflected upon the possibilities concerning the reconstruction of the densely developed, partly ruined city
centre, which was inhabited at that time. They criticised
the nineteenth-century type of building development still
present in the city centre, with continuously inhabited outbuildings extending deep into properties
and courtyards following one after another.
According to experts, the constant shortage
of new homes for the inhabitants of tenement houses that were being demolished
was a important problem. At the same time,
architects complained about the random selection of sites designated for housing development.

The absence of available space in more convenient locations
seriously restricted the potential of new urban designs.2
Apart from the permanent shortage of flats, it seemed
particularly important to solve the labour shortage problem.
The war had taken the lives of many men, and many others
had been crippled. Therefore, bricklaying was undertaken
by women, who created their own construction teams. After
four months of training, the more ambitious and diligent
women could become skilled bricklayers, but first they had
to undertake simpler tasks. In order to become professional
builders, both women and men had to take the trouble to
attend lectures after hard physical work a few times each
week, and volunteers could take part in special courses preparing them for the role of model workers.
Apart from intensive construction work, the first postwar years were characterised by the extremely intensive
removal of tons of debris from the city, carried out through
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osiedli, wykorzystywano duże ilości zalegającego gruzu, który przerabiano w przeznaczonych do tego celu kruszarkach3.
Na osiedlu Muranów – zbudowanym na terenie getta, zrównanego w czasie wojny z ziemią – nowe budynki postawiono
na nieoczyszczonym gruzowisku – stąd charakterystyczne
w tamtym miejscu wzniesienia. Pomimo ogromnej pracy
społecznej włożonej w odbudowę stolicy przez setki tysięcy
ludzi jeszcze wiele lat po wojnie podczas działań prowadzonych w starszej części miasta czekały na robotników niebezpieczne niespodzianki. Czasem były to przykryte warstwą
ziemi i gruzu niewybuchy, a niekiedy – jak to miało miejsce
podczas budowy osiedla Za Żelazną Bramą – ukryte pod
przeznaczonymi do rozbiórki ruderami rozległe piwnice.
W 1967 r., podczas porządkowania terenów „Dzikiego Zachodu” (części Warszawy położonej na zachód od Pałacu
Kultury i Nauki), w trakcie prac rozbiórkowych nieoczekiwanie zapadła się ziemia. Opowieści dawnych mieszkańców

tej części miasta ujawniły, że rozciągające się na olbrzymiej
przestrzeni podziemia to pozostałość po licznych niegdyś na
tamtym terenie browarach4.
W corocznych wrześniowych akcjach społecznych przy
porządkowaniu ulic i placów brały udział tysiące warszawiaków, w tym uczniowie, a nawet pracownicy
ministerstw – w obowiązkowych
garniturach i pantoflach. Społeczna praca mieszkańców
Warszawy pozwalała na
szybkie i tanie oczyszczanie
miasta. W warstwie propagandowej niezwykle istotne
okazywały się przy tym czynniki wyzwalania entuzjazmu, budowania i wzmacniania uczuć patriotycznych podczas wspólnej pracy na

Odbudowa

the combined effort of inhabitants and transients (including foreigners, e.g. German prisoners of war). Attempts to
improve the efficiency of the work and minimise the construction time of new housing estates were undertaken by
making use of large deposits of debris, which were processed
in specialised grinders.3 In the Muranów housing estate,
built on the site of the ghetto, which had been razed to the
ground during the war, new buildings were erected on
an uncleared rubble heap, the reason behind the
characteristic elevations of land there. In spite
of enormous community efforts made on
behalf of the restoration of Warsaw
by hundreds of thousands of pairs
of hands, workers had to be prepared for dangerous surprises during operations conducted in the older
part of the city, even many years after

the war. These included unexploded bombs covered with
a layer of soil and debris, or sometimes, as in the case of
construction of the Za Żelazną Bramą housing estate, extensive basements hidden under derelict houses intended
for demolition. In 1967, during clearing and demolition work
in the ‘Wild West’ area (the part of Warsaw situated west
of the Palace of Culture and Science), the ground unexpectedly collapsed. Former inhabitants of this part of the city explained that the basements stretching over a large area were
remains of numerous breweries once located in that district.4 Thousands of Warsaw inhabitants, including schoolchildren or even employees of ministries in obligatory suits
and shoes, took part in the cleaning of streets and squares as
a part of an annual September community campaign. The
volunteer work of Warsaw inhabitants made it possible to
clean the city quickly and cheaply. In propaganda terms,
these activities were an extremely convenient opportunity

Reconstruction
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Zesp. nr 4, Centralna
Agencja Fotograficzna, opis
wglądówki nr neg. 6416-5.
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Zesp. nr 4, Centralna
Agencja Fotograficzna,
informacja na wglądówce do
neg. 182641-10 i 182642-7.
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Unit no. 4, Central
Photographic Agency, description of the thumbnail,
neg. no. 6416-5.
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M.S. [author’s initials],
Wielka…, (‘Great ...’) op. cit.

rzecz stolicy Polski. Po okresie oczyszczania ulic z gruzu idea
czynów społecznych została przeniesiona na grunt porządkowania trawników. Prace te nie wzbudzały już jednak tylu
emocji co odgruzowywanie miasta. Elegancko ubrane panie mogły pracować spokojnie i miarowo, panowie
zaś – w białych podkoszulkach – przystawali na
chwilę rozmowy – aby odpocząć.
W historii odbudowy Warszawy przedsięwzięciem nie do przecenienia była rekonstrukcja Starego Miasta. Już 22 lipca 1953 r. oddano oficjalnie
do użytku dobudowany w całości w pierwszym etapie prac Rynek, z ulicami Zapiecek i Piwną. W dalszej
kolejności zamierzano odbudować ul. Nowomiejską,
mury obronne oraz barbakan. Jako ostatni w tym planie urbanistycznym ukończono Zamek Królewski. Przez
wiele lat po wojnie plac przed nim pozostawał pusty. Nad
trasą W-Z górował jedynie kościół pw. św. Anny. W 1974 r. za-

kończono budowę bryły zamku, zaś w 1984 r. udostępniono
zwiedzającym zrekonstruowane wnętrza. Dopiero w 2009 r.
oddano do użytku Arkady Kubickiego, ostatni element zamykający odbudowę Starego Miasta. Oprócz rekonstrukcji,
odbudowy i przebudowy wybranych pałaców i kamienic
urbaniści realizowali plany na nowo projektowanego
miasta. Zdarzało się, że przypadkowo wpadali na pomysł świetnych realizacji. Tak stało się podczas
obmyślania koncepcji zamknięcia wschodniej ściany pl. Stalina. Początkowo planowano postawienie w tym miejscu
monumentalnych budynków, jednak
dekoracje ustawione z okazji V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów
uzmysłowiły architektom i urbanistom wyższość rozwiązania polegającego na zabudowaniu tej części
ul. Marszałkowskiej niższymi budynkami i ustawieniu

to generate enthusiasm and to build and reinforce patriotic
feelings while working together for the benefit of the capital
of Poland. Following the period of removal of debris from
streets, the idea of voluntary social action was continued
by cleaning lawns. However, this work did not arouse as
much emotion as the removal of debris had done. Elegantly
dressed ladies could work calmly and steadily while gentlemen in white vests stopped for a moment of conversation
and rest. In the history of the reconstruction of Warsaw,
the reconstruction of the Old Town was an invaluable
undertaking. As early as 22 July 1953, the Market Square,
fully rebuilt in the first stage of work, was officially opened,
along with ul. Zapiecek and ul. Piwna. The reconstruction
of ul. Nowomiejska, the defence walls and the barbican was
planned for subsequent stages. The Royal Castle was the
last item completed in this urban development plan. For
many years after the war, the square in front of it stood

empty. The only building towering over the W-Z [East-West]
route was St Anne’s Church. The main part of the castle was
completed in 1974; the reconstructed interiors were opened
to visitors in 1984. The last element completing the restoration of the Old Town, Kubicki Arcades, was not opened
until 2009. Apart from the restoration, reconstruction and
rebuilding of selected palaces and tenement houses, urban
planners implemented plans for the newly-designed city.
Sometimes they hit upon excellent construction ideas by
accident. One such idea arose during the preparation of the
concept for closing the eastern wall of Plac Stalina [Stalin
Square]. The erection of monumental buildings was initially
planned there, but decorations prepared on the occasion of
the 5th International Festival of Youth made architects and
urban planners realise that it would be better to develop
this part of ul. Marszałkowska with lower buildings and to
place the highest buildings well in the background.5 These
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Tk, Wiecha nad Śród
mieściem, „Stolica” 1963,
nr 35, s. 8.
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Tk [author’s initials],
Wiecha nad Śródmieściem
(‘Topping out over the City
Centre’), Stolica 1963,
no. 35, p. 8.
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considerations led to the preparation of a design that was
eventually put into practice by Zbigniew Karpiński and Jan
Klewin. Stolica expressed its admiration for the imposing
scale of the project: ‘15 new buildings will contain 2,083 living quarters and over 370,000 cubic metres of office, commercial and service space’6. The complete restoration and
reconstruction of post-war Warsaw took several decades.
By reading articles published in Stolica and tracking past
events step by step, we can see the great effort of people who
contributed to the restoration of the splendour of Warsaw
as the capital city.

5
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punktowców w głębi5. Jako owoc tych przemyśleń powstał
zrealizowany ostatecznie projekt Zbigniewa Karpińskiego
i Jana Klewina. W „Stolicy” zachwycano się rozmachem inwestycji: „15 obiektów, w których znajdą się 2083 izby mieszkalne i ponad 370 tysięcy metrów sześciennych kubatury
biurowej, handlowej i usługowej”6. Odbudowa i budowa
zrujnowanej po wojnie Warszawy trwała kilkadziesiąt lat.
Lektura artykułów publikowanych w „Stolicy” oraz śledzenie wydarzeń dawnych lat krok po kroku pokazują ogromny
trud ludzi, którzy przyczynili się do przywrócenia jej rangi
miasta stołecznego.

Kościół Sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza
przy Rynku Nowego Miasta; 1953
St Kazimierz Church at Rynek Nowego Miasta
(New Town Market Square), 1953

Przodownicy odbudowy
Starego Miasta;
lata 1951-1953
Model workers of
the reconstruction
of the Old Town, 1951-53

Odbudowa Starego Miasta; 1953
Reconstruction of the Old Town, 1953

Odbudowa Starego
Miasta; 1953
Reconstruction of
the Old Town, 1953

Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie; 1974

Budowa osiedla Muranów; lata 1952-1959

Reconstruction of the Royal Castle in Warsaw, 1974

Construction of the Muranów housing estate, 1952-59

Budowa osiedla;
lata 1952-1959
Construction of a housing
estate, 1952-59

Budowa osiedla Muranów; 1953
Construction of the Muranów housing estate, 1953

Budowa osiedla Muranów;
lata 1954-1957
Construction of the Muranów
housing estate, 1954-57

Aleja Niepodległości,
widok z dachu budynku
82/90 na południe,
lata 1954-1955

Budowa domów przy ulicy Gimnastycznej na Mokotowie; 1955
Construction of houses at ul. Gimnastyczna in Mokotów, 1955

Aleja Niepodległości,
view from the roof
of the 82/90 building
to the south, 1954-55

Aleja Niepodległości,
widok na północ,
lata 1954-1955
Aleja Niepodległości,
view to the north, 1954-55

Osiedle bloków
mieszkalnych przy
ul. Kraushara i Wiktorskiej na Mokotowie;
lata 1955-1960
Housing estate of blocks
of flats at ul. Kraushara
and ul. Wiktorska in
Mokotów, 1955-60

Budowa Mostu Gdańskiego; 1958
Construction of the Gdański Bridge, 1958

Budowa bloków przy
ulicy Kasprowicza na
Żoliborzu; 1955
Construction of blocks
at ul. Kasprowicza
in Żoliborz, 1955

Budowa Ściany
Wschodniej; 1963
Construction of the
Eastern Wall, 1963

Budowa Ściany Wschodniej;
lata 1964-1966
Construction of the
Eastern Wall, 1964-66

Budowa rotundy PKO;
lata 1962-1963
Construction of PKO
Rotunda, 1962-63

Budowa Ściany Wschodniej; 1966
Construction of the Eastern Wall, 1966

Budowa osiedla bloków
mieszkalnych pomiędzy ulicami:
Pańską, Emilii Plater,
Śliską i J. Marchlewskiego; 1964
Construction of a housing estate
of blocks of flats between the
following streets: ul. Pańska,
ul. Emilii Plater, ul. Śliska
and ul. J. Marchlewskiego, 1964

Społeczne prace porządkowe na pl. F. Dzierżyńskiego; wrzesień 1963
Community action: cleaning work at Plac F. Dzierżyńskiego, September 1963

Porządkowa akcja społeczna podczas
„Dni Warszawy”; wrzesień 1960
Community action: cleaning
work during Days of Warsaw,
September 1960
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Architektura
Warszawy

Pałac Kultury
i Nauki;
lata 1959-1963
Palace of Culture
and Science, 1959-63

The architecture
of Warsaw

Warszawa była miastem szczególnym, o wielowiekowej
tradycji, ale po wojnie budowanym właściwie od nowa,
miejscem, w którym zderzały się ze sobą nawyki ludności
napływowej i przedwojennych mieszkańców. Była też pełna kontrastów. Przez wiele lat po wojnie warszawiaków
straszyły, położone na zachód od Pałacu Kultury i Nauki,
rudery „Dzikiego Zachodu”. W Śródmieściu oraz w bardziej
odległych dzielnicach okaleczone w czasie wojny budynki,
zabezpieczone przez mieszkańców, czekały na solidny remont. Wiele jednak kamienic stojących w Centrum rozebrano pomimo ich dobrego stanu zachowania. Przebudowana
i znacznie poszerzona ul. Świętokrzyska zyskała wielkomiejski charakter, a szczególny podziw budziły szerokie
arterie z nowymi blokami. Nieprzypadkowo więc w 1962 r.
tygodnik „Stolica” nazwał tę ulicę warszawską Wall Street1.
Jeszcze wiele lat po wojnie Warszawa stała w obliczu problemu jak najszybszego rozwiązania kwestii braku mieszkań

Warsaw was a special city with a centuries-old tradition,
but after World War II it was actually rebuilt from scratch.
A place where the customs of the incoming population and
pre-war inhabitants collided, it was also full of other contrasts. For many years after the war, inhabitants were tormented by the sight of derelict buildings in the ‘Wild West’
situated west of the Palace of Culture and Science. In the
city centre and in more distant districts, buildings damaged
during the war and secured by inhabitants awaited a thorough renovation. However, many tenement houses standing in the city centre were demolished despite their good
state of preservation. Rebuilt and enlarged to a remarkable
extent, ul. Świętokrzyska gained a metropolitan character,
and wide thoroughfares with new blocks of flats aroused
particular admiration. It was thus no accident that this
street was called the ‘Wall Street of Warsaw’ by the Stolica
weekly.1 For many years after the war, Warsaw faced the
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1

tk, Miasto młode i przekorne, „Stolica” 1962, nr 25,
s. 2-3.

1

tk [author’s initials],
Miasto młode i przekorne
(‘A young and contrary
city’), Stolica 1962, no. 25,
pp. 2-3.

WARSZAWA
SIEMASZKI

w rozrastającym się mieście. Powstawało coraz więcej nowych osiedli, coraz częściej wyglądających tak, jakby właśnie
zostały zdjęte z taśmy produkcyjnej. Starano się skrócić do
minimum czas potrzebny na wybudowanie „M” przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji. Wykorzystywano
w tym celu gotowe projekty architektoniczne, jak również
fabryczne elementy najczęściej powtarzające się w każdej
konstrukcji2. Niektórzy dostrzegali niebezpieczeństwo takiej
„unifikacji budowlanej”, która mogła zamienić architekturę
stolicy w „koncentraty nudy optycznej”3. Na początku lat
60. XX w. przy Miastoprojekcie – Północ działała nawet
Pracownia Unifikacji Warszawskiej. Wieloletni naczelny
architekt Warszawy Adolf Ciborowski studził emocje, stanowczo opowiadając się za wznoszeniem powtarzalnych
budynków. Uważał on, że poprzez wzbogacenie warszawskich osiedli o kolorystyczną różnorodność lub postawienie
pawilonów pełniących funkcje handlowo-usługowe staną się

one wystarczająco różnorodne. Podkreślał też
konieczność jak najszerszego stosowania
elementów typowych
w projektach indywidualnych, takich jak Oś Saska.
Ciborowski proponował architektom kreatywne łączenie istniejących już elementów i urozmaicanie miejskiego
krajobrazu za pomocą „ustawienia, formy wykończenia, koloru, detalu architektonicznego i małej architektury”4.
W latach, gdy oszczędności finansowe stanowiły ko
nieczność, ale zasada powtarzalności projektów architektonicznych nie zdominowała jeszcze na dobre budownictwa mieszkaniowego, na peryferiach miasta rozrastało się
osiedle Koło, które w przyszłości miało stać się dzielnicą.

problem of satisfying the demand for flats in the expanding city as soon as possible. The number of new housing
estates grew, but as time went by, many of them increasingly looked as if they had just left an assembly line. There
were attempts to minimise the time necessary for building new flats while simultaneously reducing investment
costs. For this purpose, complete architectural designs and
2 tk [author’s initials],
the most-frequently-occurring construction elements were
Domy z taśmy produkcyjnej
used.2 Some perceived the danger of ‘building uniformity’
(‘Houses from an assembly
line’), Stolica 1962, no. 12,
that could turn the architecture of Warsaw into ‘concenpp. 12-13.
trated forms of optical boredom’.3 At the beginning of the
3 [author’s name not given], 1960s, even the Warsaw Unification Workshop worked on
the Miastoprojekt – Północ [City Project North] team. EmoDyskusja o unifikacji warszawskiej (‘A discussion on
tions were soothed by Adolf Ciborowski, chief architect of
the unification of Warsaw’),
Warsaw for many years, who strongly supported the idea
Stolica 1962, no. 13, pp. 6-7.
of erecting repetitive buildings. He thought that Warsaw
housing estates would differentiate themselves sufficiently
4 Ibid.

through the introduction of colouristic diversity or of commercial and service pavilions. He also emphasised the need
to use typical features of individual designs, such as the
Saxon Axis, to the widest possible extent. Ciborowski suggested that architects should creatively combine already existing elements with enrichment of the urban landscape by
means of ‘setting, finishing, colour, architectural detail and
landscaping elements’.4

2

tk, Domy z taśmy
produkcyjnej, „Stolica” 1962,
nr 12, s. 12-13.

3

[nie podano autora],
Dyskusja o unifikacji warszawskiej, „Stolica” 1962, nr 13, s. 6-7.

4

Tamże.
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In the years when the pursuit of a cost-saving policy was
necessary, but the principle of repetitiveness of architectural
design had not become prevalent in the housing industry
yet, the Koło housing estate arose in the outskirts of the city,
eventually becoming a Warsaw district. Earlier, before 1939,
the Workers’ Estates Association (TOR) had erected a complex of buildings there. After the war, the implementation of
housing estate designs prepared by Szymon Syrkus and his
wife Hanna began on closed landfills and non-arable lands
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Wcześniej, przed 1939 r., Towarzystwo Osiedli Robotniczych
(TOR) zdążyło zbudować tam kompleks budynków. Po wojnie w pobliżu dawnych glinianek, na zamkniętych już
wysypiskach śmieci i nieużytkach, rozpoczęto realizację projektów osiedli mieszkaniowych, opracowanych
przez Hannę i Szymona Syrkusów. Główną cechą charakterystyczną wznoszonych w tamtym czasie budynków
były gotowe jasne okładziny z kamienia pińczowskiego,
a następnie tańsze – z licówki z płyt tynkowych. Późniejsza
decyzja o zaprzestaniu stosowania tego rodzaju wykończeń
i pozostawianiu nieotynkowanych ceglanych ścian gmachów spotkała się z krytyką generalnego projektanta osiedla
Szymona Syrkusa5.
Osiedle Koło było projektem kompleksowym. Oprócz bloków z zadrzewionymi dziedzińcami stanęły na nim również
domki jedno- i dwurodzinne projektu Michała Przerwy-Tetmajera. Na nowym Kole nie zabrakło też pralni, przed-

szkola ani kąpieliska, funkcjonował
sklep spożywczy oraz pracownie krawiecka i fryzjerska. Wcześniej TOR zdążyło jeszcze zbudować szkołę podstawową i dom kultury6.
Pomimo niezbędnych oszczędności
i dostosowania się do zaleceń jak najszerszego wykorzystywania prefabrykatów – w Warszawie realizowano również udane projekty budynków
użyteczności publicznej. W latach 60. XX w. powstały na
linii średnicowej stacje kolejowe Ochota (podczas budowy
zwana roboczo Zawiszą) i Powiśle (zwane Skarpą)7. Chwalono lekkość i oryginalność konstrukcji. Oddany do użytku
w 1963 r. Dworzec Śródmieście otrzymał oprawę plastyczną
zaprojektowaną w pracowni Akademii Sztuk Plastycznych
pod kierunkiem prof. J. Sołtana, Z. Ihnatowicza i W. Fangora. Sufit, wyglądający jak rozpięty aluminiowy ruszt, nie
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in the vicinity of former clay pits. Buildings erected at that
time were distinguished mainly by bright-coloured cladding
from Pińczów limestone and later by cheaper facing with
plaster slabs. The subsequent decision to discontinue the
use of such finishing and to leave the brick walls of buildings free of plaster was criticised by Szymon Syrkus, the
general designer of the housing estate.5
The Koło housing estate was a comprehensive project.
In addition to blocks with tree-shaded courtyards, detached and duplex houses designed by Michał Przerwa-Tetmajer were erected there. The new housing estate also included a laundry, a kindergarten,
a bathing area, a grocery shop, a tailor’s shop
and a hairdresser’s salon. Earlier, TOR had built
a primary school and a cultural centre.6
In spite of necessary cost savings and the need
to follow recommendations concerning the widest

possible use of prefabricated units, successful designs for
public utility buildings were also implemented in Warsaw
in those times. In the 1960s, the Ochota (temporarily called
‘Zawisza’ at the stage of construction work) and Powiśle
(called ‘Skarpa’, i.e. the ‘Slope’) railway stations were built on
the crosstown railway line.7 These structures were praised
for their lightness and originality. The decorations of the Warszawa Śródmieście
[Warsaw City Centre] railway station
building, opened in 1963, were designed in the workshop of the Academy of Fine Arts under the guidance
of Professors J. Sołtan, Z. Ihnatowicz
and W. Fangor. The ceiling, which resembled a stretched aluminium grid,
was designed not only to attenuate
light, but also to suppress the noise
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5

MAR., Koło Centralne –
początek wielkiej dzielnicy,
„Stolica” 1953, nr 45, s. 8-9.

6
7

Tamże.

K.K., O nowych
dworcach inaczej, „Stolica”
1963, nr 48, s. 4.

5

MAR [author’s initials],
Koło Centralne – początek wielkiej dzielnicy (‘Koło Centralne:
the beginning of a large district’),
Stolica 1953, no. 45, pp. 8-9.

6
7

Ibid.

K.K. [author’s initials],
O nowych dworcach inaczej
(‘A different look at new railway
stations’), Stolica 1963, no. 48, p. 4.
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8

K. Krzyżakowa,
Dworzec godny stolicy,
„Stolica” 1963, nr 45, s. 8-9.

9

Zesp. nr 4, Centralna
Agencja Fotograficzna, opis
wglądówki nr neg. 321921-10.

10 A. Czerwiński, Wielki
kram, „Stolica” 1962, nr 23,
s. 11-13.

11

Tamże.

8

K. Krzyżakowa,
Dworzec godny stolicy
(‘A railway station worthy
of the capital’), Stolica 1963,
no. 45, pp. 8-9.

9

Unit no. 4, Central
Photographic Agency, description of the thumbnail,
neg. no. 32192110.

10 A. Czerwiński, Wielki

kram (‘A big turmoil’),
Stolica 1962, no. 23, pp. 11-13.

11

Ibid.

tylko tłumił światło, ale miał również za zadanie wyciszać
hałas powodowany przez przejeżdżające pociągi8. Podczas
realizacji Dworca Centralnego także zadbano o wykończenie: ściany wyłożono marmurem „Kojełga” sprowadzonym ze Związku Radzieckiego, powierzchnię
peronów zaś – czarnym granitem ze Strzegomia.
Aluminium i szkło posłużyły jako okładzina
sufitów, materiały dźwiękochłonne zakupiono w Czechosłowacji, a schody ruchome oraz pochylnie przyjechały z Austrii9.
Wśród warszawskich budynków handlowych zdarzały się udane realizacje, jak
choćby nieistniejący już Supersam. Ten pierwszy warszawski supermarket został zaprojektowany przez architektów Jerzego Hryniewieckiego i Macieja
Krasińskiego oraz konstruktorów Wacława Zalewskiego
i Andrzeja Żurawskiego. Profesor Hryniewiecki podkreślał

dobrą jakość zastosowanych w budowli materiałów, osiągniętą dzięki staraniom Macieja Krasińskiego. W tym przypadku
również zadbano o wystrój wnętrza, zdobiąc je mozaiką
projektu małżeństwa Rechowiczów10. Budynek handlowy Supersamu usytuowano w miejscu wykluczającym powstanie parkingów, co pozostawało w zgodzie
z koncepcją organizacji przestrzeni placu. Ulokowanie
supermarketu przy ruchliwym węźle komunikacyjnym miało zagwarantować łatwy dostęp do sklepu.
Zakładano, że warszawiacy, korzystający na co dzień
z autobusów i tramwajów, będą wstępować na zakupy w drodze z pracy do domu. Decyzję taką podjęto świadomie, wbrew sprawdzonym zachodnim
wzorcom, które zakładały budowę parkingów dla
samochodów przy dużych powierzchniach sklepowych 11.
Kwestię braku parkingów oraz umieszczenia tak dużej placówki handlowej w prestiżowym obszarze Mokotowa rozwią-

caused by passing trains.8 During the construction of the
Warszawa Centralna railway station building, proper finishing was also ensured: the walls were lined with Kojełga
marble imported from the Soviet Union, and the surfaces
of the platforms were lined with dark granite from Strzegom. Aluminium and glass were used for the surfaces of
ceilings, sound-absorbing materials were purchased in
Czechoslovakia, and moving stairways and ramps arrived
from Austria.9
From among the commercial building designs successfully implemented in Warsaw, it is worth mentioning Super
sam, a large self-service store that no longer exists. This
first Warsaw supermarket was designed by architects Jerzy
Hryniewiecki and Maciej Krasiński and builders Wacław
Zalewski and Andrzej Żurawski. Professor Hryniewiecki
emphasised the high quality of the materials used to erect
the building, which was achieved thanks to the efforts of

Maciej Krasiński. In this case, the interior of the building
was also decorated with high-quality material, i.e. a mosaic
designed by a married couple named Rechowicz.10 The site
of the Supersam store, in conformity with the concept of
spatial arrangement of the square, excluded the possibility
of building a car park. The location of the supermarket near
a busy transport node was intended to guarantee easy access to the shop. It was assumed that Warsaw inhabitants
travelling by bus and tram every day would do their shopping there on the way home from work. This decision was
made deliberately, contrary to proven Western standards
that assumed the construction of car parks near large shopping areas.11 The problem of the lack of parking and the location of such a large store in the prestigious Mokotów area
was solved in a manner that aroused numerous protests: in
2006, the building was demolished and replaced with an office building with shopping space in its lower storeys.
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Wiele realizacji z okresu Polski Ludowej, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym, było krytykowanych ze względu na brak staranności wykonania i wykończenia, zbyt mały
metraż, brak urozmaicenia wśród powielanych w całym
mieście projektów. Warto jednak pamiętać o takich warszawskich założeniach jak Sady Żoliborskie, Koło, Osiedle
Za Żelazną Bramą. Można również docenić wartości estetyczne krytykowanych wielokrotnie budynków, takich jak
12 K., Warto obejrzeć
stacje, dworce czy budynki handlowe. Niekiedy wystarczyło- „Skarpę”, „Stolica” 1960,
by tylko zdjąć wielkoformatowe reklamy i oczyścić zarówno nr 41, s.12-13.
budowle, jak i ich otoczenie.

Efforts were also made to ensure an appropriate level of
architecture and interior decoration at the time of designing cinema buildings. The former ‘Stolica’ cinema at ul.
Kopernika was designed by the engineer-architect Zygmunt
Stępiński. Those who entered it could admire terracotta
mosaics designed by Krystyna Kozłowska. The opening of
the building (July 1960) coincided with the premiere of the
superproduction Krzyżacy (‘Teutonic Knights’) by Aleksander Ford in Polish cinemas.12 People stood in long queues to
buy tickets, and those who did not manage to get tickets at
the box office had to buy them from a tout at a much higher
price. The only traces that remain of the ‘Stolica’ cinema today are part of the mosaics and a neon sign with the inscription ‘kino Skarpa’ (Skarpa cinema). The building was demolished in 2008 and an apartment building erected in its place.
Many building designs from the period of Communist
Poland, particularly in the field of housing, were criticised

for their lack of careful preparation and finish, their excessively small area (as measured in square metres), and the
lack of differentiation between designs which were copied
throughout the city. It is, however, worth remembering
a number of Warsaw designs, such as Sady Żoliborskie,
Koło or Osiedle za Żelazną Bramą [neighbourhood behind
the iron gate]. We can also appreciate the aesthetic value of
buildings that have often been criticised, such as railway
stations or commercial buildings. Sometimes it would suffice to remove large-format advertising panels and clean up 12 K. [author’s initials],
Warto obejrzeć “Skarpę”
the buildings and their surroundings.
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zano w sposób budzący liczne protesty, w 2006 r., budynek
bowiem rozebrano, a na jego miejscu postawiono biurowiec
z przestrzenią handlową na dolnych kondygnacjach.
O odpowiedni poziom architektury oraz wykończenie
wnętrz dbano również podczas projektowania budynków
kinowych. Nieistniejące już kino „Skarpa” przy ul. Kopernika zostało zaprojektowane przez inżyniera architekta Zygmunta Stępińskiego. We wnętrzach można było podziwiać
mozaiki terakotowe autorstwa Krystyny Kozłowskiej. Wraz
z oddaniem budynku do użytku w lipcu 1960 r. wyświetlano
wchodzącą właśnie na ekrany polskich kin superprodukcję
Krzyżacy12. Po bilety ustawiały się długie kolejki, a chętnym
do obejrzenia ekranizacji, którym nie udało się zdobyć biletów w kasie, pozostawało ich kupno u „konika”, w dużo
wyższej cenie. Do czasów obecnych z kina zachowała się
część mozaik oraz neon „kino Skarpa”. Budynek zburzono
w 2008 r., a na jego miejscu powstał apartamentowiec.
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(‘It is worth seeing Skarpa’),
Stolica 1960, no. 41, pp. 12-13.
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Trasa W-Z; lata 1961-1968
W-Z Route, 1961-68

Plac Zamkowy; 1967

Ulica Krakowskie Przedmieście; lata 1954

Plac Zamkowy; 1967

Krakowskie Przedmieście, 1954

Ulica Krakowskie Przedmieście; 1954
Krakowskie Przedmieście, 1954

Ulica Krakowskie Przedmieście; 1954

Ulica Krakowskie Przedmieście; lata 1953-1958

Krakowskie Przedmieście, 1954

Krakowskie Przedmieście, 1953-58

Pałac Staszica przy ulicy Nowy Świat; lata 1960-1970
Staszic Palace at ul. Nowy Świat, 1960-70

Teatr Wielki; 1956
Grand Theatre, 1956

Teatr Wielki;
lata 1965-1975
Grand Theatre,
1965-75

Ulica Jasna; lata 1965-1975
Ul. Jasna, 1965-75

Hotel Warszawa przy ul. Świętokrzyskiej; lata 1955-1956

Ulica Mokotowska; 1958

Hotel Warszawa at ul. Świętokrzyska, 1955-56

Ul. Mokotowska, 1958

Aleje Jerozolimskie; 1955
Aleje Jerozolimskie; 1955

Pałac Kultury i Nauki;
lata 1959-1963
Palace of Culture
and Science, 1959-63

Śródmieście; lata 1955-1962
City centre, 1955-62

Pałac Kultury i Nauki; lata 1964-1965
Palace of Culture and Science, 1964-65

Śródmieście, okolice
ulicy Grzybowskiej
i ul. J. Marchlewskiego
w pobliżu Hal Mirowskich;
lata 1962-1967
City centre, environs
of ul. Grzybowska and
ul. J. Marchlewskiego near
the Hale Mirowskie trade
halls, 1962-67

Osiedle Muranów; 1959
Muranów housing estate, 1959

Osiedle Koło; 1953
Koło housing estate, 1953

Osiedle Koło; 1953
Koło housing estate, 1953

Osiedle na Mokotowie;
lata 1955-1965

Ulica Marymoncka;
lata 1956-1965

Housing estate in Mokotów, 1955-65

Ul. Marymoncka, 1956-65

 Budynki stojące
przy ul. Częstochowskiej
i Szczęśliwickiej,
Ochota; 1953
Buildings located at
ul. Częstochowska
and ul. Szczęśliwicka,
Ochota, 1953

Osiedle przy ulicy
Aleksandra Wejnerta
na Mokotowie; 1954
Housing estate at
ul. Aleksandra Wejnerta
in Mokotów, 1954

Wycieczka polskich i zagranicznych dziennikarzy na Bielanach. Widoczny Naczelny Architekt Warszawy
Adolf Ciborowski (trzeci z prawej). Widok od strony ulicy Skalbmierskiej w kierunku budynków stojących
u zbiegu ulic Kulczyckiej i M. Oczapowskiego; 1958
Trip of Polish and foreign journalists to Bielany. Adolf Ciborowski, Chief Architect of Warsaw, is one of
the people visible in the photograph (third from right). View from ul. Skalbmierska towards buildings located
at the corner of ul. Kulczycka and ul. M. Oczapowskiego, 1958

Osiedle Sady Żoliborskie; 1973
Sady Żoliborskie housing estate, 1973

Ulica Stefana
Żeromskiego; 1958
Ul. Stefana
Żeromskiego, 1958

Dworzec Śródmieście; 1963
Warszawa Śródmieście railway station, 1963

Dworzec Śródmieście; 1963
Warszawa Śródmieście railway station, 1963

Stacja kolejowa Warszawa-Powiśle; 1963
Warszawa-Powiśle railway station, 1963

Stacja kolejowa Warszawa-Powiśle; 1963
Warszawa-Powiśle railway station, 1963

Stacja kolejowa Warszawa-Ochota; 1963
Warszawa-Ochota railway station, 1963

Dworzec Centralny;
lata 1977-1978
Warszawa Centralna
railway station, 1977-78

Dworzec Gdański; lata 1959-1970
Warszawa Gdańska railway station, 1959-70

Dworzec Gdański; lata 1959-1970
Warszawa Gdańska railway station, 1959-70

Tor wyścigów konnych na Służewcu; lata 1960-1970
Horse racetrack in Służewiec, 1960-70

Port Lotniczy Warszawa-Okęcie; lata 1978-1983
Warszawa-Okęcie Airport, 1978-83

Kino Skarpa; 1960
Skarpa Cinema, 1960

Kino Stolica; lata 1955-1965

Kino Praha; lata 1955-1965

Stolica Cinema, 1955-65

Praha Cinema, 1955-65

Pawilon Chemii
u zbiegu ulic Brackiej
i Nowogrodzkiej;
lata 1961-1970
Chemia trade
pavilion at the
corner of ul. Bracka
and ul. Nowo
grodzka, 1961-70

Pawilon Chemii u zbiegu ulic Brackiej
i Nowogrodzkiej; lata 1961-1970
Chemia trade pavilion at the corner of
ul. Bracka and ul. Nowogrodzka, 1961-70

Supersam przy
ul. Puławskiej;
1962
Supersam (large
self-service store)
at ul. Puławska,
1962

Pawilony
handlowe przy
ulicy Marszałkowskiej; 1958
Trade pavilions
at ul. Marszał
kowska, 1958

Most Poniatowskiego;
lata 1965-1967
Poniatowski Bridge,
1965-67

Aleja gen. Karola Świerczewskiego; lata 1955-1959
Al. Gen. Karola Świerczewskiego, 1955-59

Ulica Piotra Skargi
na Targówku;
lata 1960-1968
Ul. Piotra Skargi
in Targówek, 1960-68
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Stacja Technicznej
Obsługi Samochodów;
lata 1957-1960
Vehicle service station,
1957-60

Work

Tygodnik „Stolica” relacjonował wydarzenia, opisywał
i opatrywał zdjęciami tematykę, zdawałoby się, bagatelną: ot, codzienność ludzi pracy, jak choćby fotoreportaż
z trasy autobusu linii 132, łączącej w 1958 r. Nowy Świat
z ulicą Kasprowicza na Bielanach. Przejazd od pętli do pętli trwał wtedy dokładnie 28 minut1. Obok kierowcy, przy
pokrywie silnika, stał umundurowany kontroler biletów.
Konduktor zajmował się nie tylko sprzedażą biletów jednorazowych i sprawdzaniem okresowych, ale także informował oczekujących na przystanku o braku wolnych
miejsc w pojeździe2.
W 1956 r. „Stolica” relacjonowała postępy prac z placu budowy warszawskiego metra, snując plany rozwoju komunikacji w mieście. W celu przygotowania rzetelnego materiału
do numeru, czyli sfotografowania pracujących w trudnych
warunkach górników, fotoreporterzy Siemaszko i Kupiecki
zdecydowali się zejść pod ziemię na Targówku3.

The Stolica weekly reported information about events, describing apparently trivial topics, for instance, the everyday
life of working people, and illustrating them with photographs. A good example of this is a photo report from the
route of bus no. 132, which provided a connection between
Nowy Świat and ul. Kasprowicza in Bielany. At that time,
it took exactly 28 minutes to travel from one terminus to
the other.1 Alongside the driver, near the engine cover, stood
a ticket inspector in uniform. The inspector not only sold single tickets and checked season tickets, but he also informed
people waiting at a stop when the bus was filled to capacity2.
In 1956, Stolica published reports on the progress of work
at the building site of the Warsaw Metro and presented city
transport development plans. In order to prepare a reliable report for the newspaper, photojournalists Siemaszko
and Kupiecki decided to go underground in the Targówek
district.3
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[nie podano autora],
Autobusem 132, „Stolica”
1958, nr 23, s. 12-13.

2

Informator komunikacji
miejskiej, Warszawa, luty 1956 r.,
strona internetowa Trasbus.
com. http://www.picfront.org
/d/93EG [dostęp: 23.07.2014].
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[nie podano autora],
Targówek – stacja krańcowa,
„Stolica” 1956, nr 32, s. 8-9.
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[author’s name not given],
Autobusem 132 (‘By bus no. 132’),
Stolica 1958, no. 23, pp. 12-13.

2

Informator komunikacji
miejskiej (‘City transport
guide’), Warsaw, February 1956,
website: Trasbus.com
http://www.picfront.org/d/93EG
[accessed 23 July 2014].
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[author’s name not given],
Targówek – stacja krańcowa
(‘Targówek: the final station’),
Stolica 1956, no. 32, pp. 8-9.
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[nie podano autora],,
Metro – klucz sytuacji,
„Stolica” 1956, nr 32, s. 7-8.

5

Tamże.

4

[author’s name not
given], Metro – klucz sytuacji
(‘The underground train: the
key to the situation’), Stolica
1956, no. 32, pp. 7-8.

5

Ibid.

W miejscu planowanej wschodniej stacji krańcowej
metra już w latach 50. XX w. zaczęto budować
tunele. Liczne problemy techniczne związane ze strukturą podłoża geologicznego
w Warszawie sprowadzały się, podobnie jak obecnie, do kwestii finansowych, co wyraźnie podkreślano
na łamach tygodnika: „[…] jeśli chodzi
o możliwość budowania warszawskiego
Metra, sprawa opiera się na trzech klasycznych warunkach
napoleońskich: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy!” – alarmował jeden z publicystów „Stolicy”. Stawiał on
na nierozpraszanie doświadczonych budowniczych, dzięki
temu w przypadku zwiększenia w przyszłości możliwości
ekonomicznych w zakresie inwestowania w metro nie zachodziłaby potrzeba ponownego kształcenia nowych kadr4.
Według planów podwójna linia kolejki miała prowadzić

przez rejon dworca Wileńskiego pod Wisłą do pl. Teatralnego, a następnie rozdzielać się w kierunku ul. Próżnej, pl. Konstytucji, pl. Unii Lubelskiej i Służewca oraz pl. Dzierżyńskiego, dworca Gdańskiego i Młocin. Jeszcze w 1956 r. w „Stolicy”
optymistycznie zakładano otwarcie metra dla podróżnych
„gdzieś za dziesięć lat”. Do tego czasu pasażerowie mieli być
skazani na jazdę „na winogrono” – w zapchanych pojazdach
komunikacji autobusowej, tramwajowej i trolejbusowej5.
W czasach nieustannego niedoboru zaopatrzenia udane
święta w dużej mierze zależały od wydajności i zaangażowania pracowników Zakładów Przemysłu Cukierniczego
„22 Lipca” Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie (dawny E. Wedel). Z dumą więc tygodnik „Stolica” rozpisywał
się o podwojeniu grudniowej produkcji słodyczy w okresie
wzmożonych zakupów. Opisywano zajęcia wszystkich robotników mających udział w powstawaniu znanych z wyjątkowego smaku czekoladowych słodyczy. Prezentowano etapy

The construction of tunnels at the site of the planned final eastern Metro station began as early as the 1950s. As today, many technical problems connected with the structure
of the geological substrate in Warsaw partook of a financial
nature, which was clearly emphasised in Stolica: ‘... as far as
the possibility of building the Warsaw Metro is concerned,
everything boils down to three classical Napoleonian conditions: money, money, money!’, wrote one of Stolica’s journalists. He suggested that experienced builders should be
concentrated in one place, as preventing their dispersion
would make it unnecessary to train new personnel in case
of future growth of the city’s economic potential with regard
to investment in the metro.4 According to plans, the double
railway line would lead through the Warszawa Wileńska
station area under the Vistula to Plac Teatralny and then
split, with branches to ul. Próżna, Pl. Konstytucji, Pl. Unii
Lubelskiej and Służewiec, as well as to Pl. Dzierżyńskiego,

the Warszawa Gdańska railway station and Młociny. As
early as 1956, Stolica optimistically assumed that the metro
would be opened ‘in about ten years’. Meanwhile, the only
option for passengers was to be squeezed into overcrowded
buses, trams and trolleybuses.5 In times characterised by
a continuous shortage of supplies, a successful Christmas
depended largely on the efficiency and commitment of the
personnel of the Confectionery Plant ‘22 Lipca’ state-owned
enterprise in Warsaw (the former E. Wedel plant). Thus, the
Stolica weekly proudly informed its readers about a twofold increase in sweets production during the
pre-Christmas shopping period. The journalists described the activities of all of
the workers participating in the
production of chocolate sweets,
known for their exceptional
taste. Readers could learn
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produkcji pysznych torcików wedlowskich, pralinek, bloku „Amatorskiego”, „Manilli – bloku pralinowego chrupkiego” i czekolady „Stołecznej”. Długoletnie pracownice
zakładu malowały „sreberka” z czekoladowymi świętymi
mikołajami, pieskami, misiami i laleczkami, przygotowywały słodkie bloki, wyciskały ze szprycy czekoladę, ozdabiając nią torciki6.
Czytelnik „Stolicy”, będący osobą dobrze poinformowaną o życiu miasta, musiał znać dokładnie proces drukowania ulubionego tygodnika. Dzięki publikacji mógł poznać fachowców obsługujących skomplikowane urządzenia
poligraficzne. W 1962 r. w drukarni Robotniczej Spółdzielni
Wydawniczej „Prasa” w Warszawie przy ul. Okopowej powstał fotoreportaż z udziałem pracowników zakładu drukującego m.in. „Stolicę”. Bezpośrednią okazją do zrobienia
zdjęć stał się zakup w NRD nowej maszyny rotograwiurowej
za kwotę 27 mln zł. Zaprezentowano maszynistów, konser-

watora maszyn rotograwiurowych, kierownika
trawiarni i odbieraczkę, tłumacząc jednocześnie czytelnikom, że tygodnik, częściowo wydawany już z fotografiami
„w barwach naturalnych”, musi więcej
kosztować i wzrost ceny z 2,50 zł na 3 zł
jest konieczny7.
Niegdyś w Warszawie nietrudno było
o szewca czy krawca. Na Krakowskim
Przedmieściu, pod szyldem „Gabinet naprawy dzieł sztuki i przedmiotów artystycznych”, prowadził
swój warsztat niezwykły warszawski rzemieślnik Gracjan
Lepianko, znany w mieście z umiejętności przywracania
dawnej świetności starym i zniszczonym, ale wciąż pięknym
obiektom. Jego niewielka pracownia pełna była narzędzi,
porcelanowych i drewnianych figurek, szklanych naczyń,
obrazów i mebli. Wszechobecne małe i duże przedmioty

Praca

about the stages of production of tasty Wedel layer cakes,
pralines, Amatorski blocks, Manila crisp praline blocks and
Stołeczna chocolate. Experienced female employees of the
plant painted silver packaging with pictures of chocolate
Santa Clauses, dogs, teddy bears and dolls, prepared sweet
blocks or extruded chocolate from an injector to decorate
layer cakes.6 As someone well informed about the life of
the city, the Stolica reader had to know the detailed process
behind the printing of his favourite weekly. Thanks to its
articles, he could learn about professionals operating complicated printing presses. In 1962, in the printing plant of
the Workers’ Publishing Co-operative ‘Prasa’ in Warsaw at
ul. Okopowa, a photo report was created with the participation of employees of the plant, which printed Stolica and
other newspapers. These photographs were taken on the
occasion of the purchase of a new gravure rotary press in
the German Democratic Republic for the amount of 27 mil-

lion PLN. Machine operators, a gravure rotary press maintenance technician, the manager of the platemaking room
and a female collector were presented. This was also a good
opportunity to explain to readers that the weekly, which
was already partly illustrated with photographs ‘in natural
colours’, would be more expensive and that a price increase
from 2.50 to 3 zlotys was necessary.7
Once it was not difficult to find a shoemaker or a tailor
in Warsaw. In Krakowskie Przedmieście, under the name
‘Repair shop for works of art and objects of art’, there was
the workshop of an exceptional Warsaw craftsman, Gracjan
Lepianko, who was known for his unusual skill in restoring
the former excellence of old and damaged, yet still beautiful,
objects. His small workshop was full of tools, porcelain and
wooden figures, glassware, pictures and furniture. The omni
present items, large and small, awaited their turn to regain
their old splendour, along with those already repaired, made

Work
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D.U., Na eksport
„E. Wedel”, na rynek wew
nętrzny Z.P.C. „22 Lipca”,
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Z tajników sztuki drukarskiej,
„Stolica” 1962, nr 7, s. 2-4.

6

D.U. [author’s initials],
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H. Jarzęcka,
Notatnik warszawski,
„Stolica” 1956, nr 35, s. 10.

8

H. Jarzęcka, Notatnik
warszawski (‘A Warsaw
diary’), Stolica 1956, no. 35,
pp. 10.

oczekiwały na swoją kolej, by odzyskać dawny blask, a te
już zreperowane znacząco utrudniały poruszanie się w niewielkich rozmiarów pomieszczeniu. Mistrz Lepianko witał
interesantów zawsze ubrany w biały lekarski kitel i zabawną czapeczkę.
W latach 50. XX w. Gracjan Lepianko opowiedział „Stolicy” historię swojego życia. Przyszły mistrz rzemiosła już w dzieciństwie
lubił naprawiać sąsiadom zniszczone
przedmioty. Po ukończeniu z wyróżnieniem szkoły grawerskiej wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zmuszony
do samodzielnego utrzymywania się, zdał w cechu rzemiosł egzamin mistrzowski na dekoratora wnętrz,
a następnie otworzył własną pracownię. Choć wybuch
wojny zmusił go do zamknięcia zakładu, w czasie okupacji zajmował się naprawianiem zniszczonych przedmiotów

artystycznych i ostatecznie postanowił poświęcić się właś
nie temu zajęciu. Zamierzał szkolić uczniów, by przekazać
im swoją wiedzę, ale brakowało chętnych do nauki
fachu w pracowni Lepianki8. Obecnie już mało
kto pamięta o „Gabinecie naprawy dzieł sztuki
i przedmiotów artystycznych”.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat niektóre za-
wody zupełnie zniknęły z warszawskiego krajobrazu, a część z nich ewoluowała. W czasach
PRL-u niechętnie pozbywano się zepsutych lub
pozornie bezużytecznych przedmiotów. Często
zbyt obszerna spódnica trafiała do krawcowej, by spróbowała ją przerobić, a pończochy, w których puściły oczka, do
repasaczki. Nadal jeszcze jednak można naprawić u mechanika zepsute samochody i zamówić u szklarza nowe szyby.

it very difficult to move in the small room. Master Lepianko
always welcomed customers in a white doctor’s apron and
a funny cap. In the 1950s, Gracjan Lepianko told Stolica the
story of his life. Even as a child, the future master craftsman
had liked repairing damaged items for his neighbours. Having graduated from an engraving school with distinction,
he began studying at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
Forced to earn a living, he passed the master’s examination
for the position of interior decorator in the guild of crafts
and then opened his own workshop. Although the outbreak
of the war forced him to close the workshop, he repaired
damaged objects of art during the war and eventually decided to pursue this occupation. He intended to train apprentices, in order to pass on his knowledge and skills to
them, but hardly anyone was willing to learn the trade in
Lepianko’s workshop.8 Nowadays, only a few people remember the workshop where works of art were repaired.

Over several decades, some professions completely disappeared from the Warsaw landscape, while others evolved.
In the times when Poland was a communist state, people
were unwilling to get rid of damaged or apparently useless
items. If a skirt was too big, it was often brought to a tailor
with a request to alter it, and stockings with ladders were
brought to a stocking mender.
It’s still possible, though, to
repair broken cars in
a mechanic’s shop or
order new glass panes
from a glazier.

84

Autobus linii 132 na trasie; 1958
Bus no. 132 on its route, 1958

Autobus linii 132 na trasie; 1958
Bus no. 132 on its route, 1958

Samochód pomocy drogowej ze Stacji Technicznej Obsługi; lata 1955-1957
Tow truck from the service station, 1955-57
Budowa metra w Warszawie; 1956
Construction of an underground
train line in Warsaw, 1956

Zakłady Przemysłu
Cukierniczego „22 Lipca”
Przedsiębiorstwo
Państwowe; 1956
Confectionery Plant
‘22 Lipca’ state-owned
enterprise, 1956

Drukarnia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”; 1962
Printing house of Workers’ Publishing Co-operative RSW ‘Prasa’, 1962

 Zakład obuwniczy;
lata 1955-1965
Shoe factory,
1955-65

Murarski zespół
dwójkowy;
lata 1950-1960
Two-person
team of bricklayers,
1950-60
Mistrz rzemiosła
Gracjan Lepianko
w pracowni przy ulicy
Krakowskie Przedmieście;
lata 1960-1970
Master craftsman Gracjan
Lepianko in his workshop at
ul. Krakowskie Przedmieście,
1960-70

Mieszkanie przodownika pracy, murarza
Stanisława Krzymińskiego,
w Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej
w Warszawie; 1954
Apartment of a model
worker, the bricklayer
Stanisław Krzymiński
the MDM (Marszałkowska
Dzielnica Mieszkaniowa)
residential quarter, 1954

in

Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych w Henrykowie; 1953
Artistic Furniture Manufacturing Plant in Henryków, 1953

Oddział położniczy w szpitalu; 1962

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Kowelskiej; ok. 1968

Obstetrics ward in a hospital, 1962

Stefan Żeromski Primary School no. 89 at ul. Kowelska, ca 1968

Fabryka Samochodów
Osobowych na Żeraniu; 1957
Passenger Automobile Factory
[Fabryka Samochodów Osobowych
– FSO] in Żerań, 1957

Przodownik odbudowy
Starego Miasta;
lata 1951-1953
Model worker on the
reconstruction of
the Old Town, 1951-53

Jubileusz trzydziestolecia twórczości Stefana Wiecheckiego „Wiecha”; 1960
30-year jubilee of the career of Stefan ‘Wiech’ Wiechecki, 1960

Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej; 1959

Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej; lata 1950-1970

Officer of Citizens’ Militia, 1959

Officers of Citizens’ Militia [Milicja Obywatelska], 1950-70

Zbyszko Siemaszko –
portret; lata 1955-1965
Zbyszko Siemaszko,
portrait, 1955-65

Zbyszko Siemaszko
fotografujący budowę
zapory wodnej w Dębem;
1962
Zbyszko Siemaszko photographing the construction
of a dam in Dębe, 1962
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Po godzinach

Park przy Pałacu
Kultury i Nauki; 1965
Park near the Palace of
Culture and Science, 1965

After hours

Wyruszyć z miasta na niedzielny wypoczynek nie było łatwo. Czterema kółkami dysponowali jedynie szczęśliwcy,
większość zaś musiała korzystać z komunikacji publicznej.
Inni – nieobarczeni liczną rodziną czy koszami z prowiantem – decydowali się na przejażdżkę skuterem, motocyklem
albo rowerem. Wiosną wśród warszawiaków popularnością
cieszyły się niedalekie wyjazdy: na Bielany, Młociny, do Wilanowa i Powsina. W razie nagłego pogorszenia się pogody można było w dość krótkim czasie dotrzeć z powrotem
do domu. Częstym celem niedzielnych wycieczek był Park
Kultury i Wypoczynku w Powsinie. Przejazd od pl. Unii Lubelskiej trwał zaledwie kwadrans. W ośrodku udostępniano
zaplecze umożliwiające warszawiakom dłuższy pobyt w tym
miejscu. Dla przyjezdnych zbudowano nieduże domki kempingowe, jak również otwarto punkty gastronomiczne ser1 tk, 15 minut od Placu
wujące kiełbaski, bigos, kawę i herbatę1. Wypoczywający ak- Unii, „Stolica” 1961, nr 21,
tywnie mogli korzystać z boisk oraz wypożyczalni sprzętu s. 2-3.

Leaving the city for a Sunday rest was not an easy task. Only
the lucky few had cars; most of the inhabitants had to use
public transport. Others, unburdened by a large family or
baskets with food, decided to go by scooter, motorcycle or
bicycle. In spring, popular destinations for weekend trips
among Warsaw inhabitants were areas situated close to the
city’s borders, such as Bielany, Młociny, Wilanów or Powsin. If the weather suddenly worsened, it was possible to get
back home within a relatively short time. A frequent destination for Sunday trips was the Culture and Leisure Park
in Powsin, only 15 minutes away from Pl. Unii Lubelskiej.
Facilities offered by the centre made longer stays possible for
Warsaw inhabitants. Visitors had small summer bungalows
at their disposal, and catering outlets served sausages, bigos
(traditional Polish hunter’s stew), coffee and tea.1 Those who
preferred active forms of relaxation could use playing fields
and hire sports equipment from an available rental point.

105

1

tk [author’s initials],
15 minut od Placu Unii
(‘15 minutes away from
Pl. Unii’), Stolica 1961,
no. 21, pp. 2-3.

WARSZAWA
SIEMASZKI

2

U., „Stolica” 1958,
nr 34, s. 5.

2

U. [author’s initials],
Stolica 1958, no. 34, p. 5.

sportowego. Na tablicy ogłoszeń widniał program zajęć na
dzień, w którym spodziewano się zwiększonej frekwencji, na
przykład pierwszego maja. Informacje odnosiły się do: terenów sportowych (z indywidualną możliwością korzystania
z boisk siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i badmintona),
terenów dla dzieci, strzelnicy (z nauką strzelania z broni
małokalibrowej pod kierunkiem instruktora), łucznictwa, lekkoatletyki, ping-ponga. Osoby mniej aktywne
fizycznie miały możliwość rozgrywania indywidualnych partii szachowych i brydżowych po wypożyczeniu sprzętu. W czytelni na zainteresowanych
czekały aktualna prasa, ciekawe książki z możliwością wypożyczenia, gry towarzyskie. Parkiet zapełniali
zaś chętni do tańca w rytm muzyki odtwarzanej z taśmy
magnetofonowej.
By zażyć nieco ochłody i orzeźwienia w letnie upalne dni,
najłatwiej było podjechać parę przystanków do najbliższej

nadwiślańskiej plaży czy letniej pływalni. W latach 50. XX w.
do dyspozycji mieszkańców Warszawy pozostawało kilka
ośrodków: Legia przy Łazienkowskiej, Jeziorko Kamionkowskie i Czerniakowskie, baseny Gwardii oraz miejskie plaże
nad Wisłą – przy Miedzeszyńskiej, a od końca lat 50. także
przy ul. Wybrzeże Helskie.
Jak donosił tygodnik „Stolica”, na plaży pomiędzy mostem
Poniatowskiego i mostem kolejowym warszawiacy, w sposób zorganizowany, mogli się opalać od 1958 r. Opłata za
plażowanie wynosiła dwa złote od osoby dorosłej i złotówkę
od dziecka. W celu zwiększenia komfortu wypoczywających
zbudowano prysznice, damską garderobę, jak również wyznaczono teren kąpieliska. Istniała także możliwość wypożyczenia leżaków i sprzętu sportowego2.
Przez wiele lat w Warszawie ogromną popularnością cie
szyły się również baseny Legii. Czas spędzali tutaj przedstawiciele kolejnych pokoleń. Przychodziło nawet do trzech

On days when higher attendance was expected, such as Labour Day, a programme of the day’s activities was posted on
a noticeboard, including information about sports areas (offering individual use of volleyball, basketball and badminton
courts and a football field), playgrounds for children, a shooting range (with a small-calibre-weapon shooting course
under the guidance of an instructor), archery, athletics and
table tennis. Those less interested in physical exercise could
play chess or bridge after hiring the necessary accessories. In
the reading rooms, it was possible to read current periodicals
and interesting books (the latter could also be borrowed) or
to play indoor games. The floor was occupied by those willing
to dance to the rhythm of music played from a tape recorder.
On hot summer days, in order to cool off and find refreshment, it was enough to take a short tram ride to the nearest beach on the Vistula or the nearest summer swimming
pool. In the 1950s, inhabitants of Warsaw had a number of

water centres at their disposal, including the Legia club at
Łazienkowska, Kamionkowskie and Czerniakowskie Lakes,
the Gwardia club and municipal beaches on the Vistula
at ul. Miedzeszyńska and, starting in the late 1950s, at ul.
Wybrzeże Helskie.
The Stolica weekly reported that the beach between the
Poniatowski Bridge and the railway bridge was available
to Warsaw inhabitants as an official sunbathing area beginning in 1958. The access fee was 2 zlotys for adults and
1 zloty for children. To enhance the comfort of users, showers and a ladies’ dressing room were built and the bathing
area was marked off. It was also possible to hire deck chairs
and sports equipment.2
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For many years in Warsaw, the swimming pools of the
Legia club were also extremely popular and were visited by
people of every age, as many as 3,000 a day. This site was
used not only for sunbathing, but also as a place to meet
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do początku 60. (1958-1962) w kolejnych wydaniach planu
Warszawy zaznaczano nawet jego położenie przy wiadukcie
w pobliżu Wisły. Dzieci spędzały też czas na podwórkach,
bawiły się na każdym wolnym kawałku przestrzeni. Młodsze pociechy mamy, babcie czy opiekunki zabierały do miejskich parków i ogrodów bądź do ogródków jordanowskich. 3 Tamże.
Tych ostatnich w Warszawie istniało piętnaście.
Jesienią i zimą zamiast urządzania wycieczek poza mia- 4 Wś., Król przed
sto nadrabiano zaległości w zakupach. Najwięcej czasu moż- detronizacją, „Stolica” 1967,
nr 51-52, s. 4-5.
na było spędzić w Centralnym Domu Towarowym – największym obiekcie handlowym w Polsce, mieszczącym się
między ulicami Kruczą, Bracką a Alejami Jerozolimskimi.
Spory ruch panował w dziale elektrotechnicznym, zwłaszcza
przed świętami Bożego Narodzenia. Z kolei w salonie mody
panowie mogli zapoznać się dokładnie z damską jesienną
kolekcją „Przekroju”, prezentowaną na estetycznych manekinach4. W 1968 r. CDT został włączony do przedsiębiorstwa

friends. After a major renovation in 1953, inhabitants had
not only the buffet and the restaurant at their disposal, but
also ‘dressing rooms, showers, deck chairs, a deposit point
and a solarium for ladies’.3
Warsaw inhabitants fatigued by the heat could also find
some refreshment near huge fountains in the park surrounding the Palace of Culture and Science. As usual, this
was the greatest attraction for children, who could play as
much as they wished in water gushing from the mouths of
lions in the hot walls of the city centre. Adults also soaked
their feet in fountains, though, as was written in 1968, this
was apparently due to the insufficient number of swimming
pools in the city.
In their spare time, children and adults could relax in
an amusement park by taking a ride on a train or Ferris
wheel. The amusement park operated near the Poniatowski
Bridge; its location, near the viaduct close to the Vistula, was

marked in successive editions of the map of Warsaw from
1958-62. Children also spent time in courtyards and played
on every free bit of ground. Younger children were taken by
their mothers, grandmothers or minders to municipal parks
and gardens or to Jordan’s gardens (playgrounds), of which
there were fifteen in Warsaw.
In autumn and winter, instead of making trips outside the
city, Warsaw inhabitants caught up on their shopping. The
longest amount of time could be spent in the CDT (Centralny
Dom Towarowy) department store, the biggest shopping facility in Poland, situated between ul. Krucza and ul. Bracka
and Aleje Jerozolimskie. Many customers visited the electric and technical appliance department, particularly before Christmas. In the fashion salon, gentlemen could make
themselves thoroughly familiar with the ladies’ autumn
dress collection, prepared by Przekrój magazine and presented on aesthetic fashion dummies.4 In 1968, CDT became

Po godzinach

tysięcy osób w ciągu dnia. Było to nie tylko miejsce zażywania kąpieli słonecznych, ale i przestrzeń do spotkań z przyjaciółmi. Po kapitalnym remoncie przeprowadzonym w 1953 r.
warszawiacy oprócz bufetu i restauracji mieli do dyspozycji
„garderoby, natryski, leżaki, depozyt i solarium damskie”3.
Zmęczonym upałem mieszkańcom Warszawy nieco orzeźwienia przynosiły również ogromne fontanny w parku wokół
Pałacu Kultury i Nauki. Największą frajdę miały jak zwykle dzieci, które mogły bawić się do woli wodą tryskającą
z lwich paszcz w rozgrzanym upałem Śródmieściu. Dorośli
także moczyli nogi w fontannach, ale – jak pisano w 1968 r.
– powodem tego był podobno brak dostatecznej liczby basenów w mieście.
W czasie wolnym dzieci i dorośli mogli się zrelaksować
w wesołym miasteczku, jeżdżąc kolejką torową albo zasiadając w wagonikach diabelskiego młyna. Wesołe miasteczko
stacjonowało przy moście Poniatowskiego i od końca lat 50.

After hours
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Ibid.

Wś. [author’s initials],
Król przed detronizacją,
(‘The king faces dethronement’), Stolica 1967,
no. 51-52, pp. 4-5.
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państwowego Domy Handlowe Centrum, w którego skład
weszły również placówki na Ścianie Wschodniej. Kiedy rozpoczęły już działalność handlową pełną parą, CDT musiał
uznać większą popularność Juniora, Warsa i Sawy.
Wszyscy lubiący zabawę w liczniejszym towarzystwie
tłumnie gromadzili się na wieczorkach tanecznych w klubie
studenckim Hybrydy, występujące w nim zespoły grały bowiem na żywo. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również szafy grające, z aktualnymi przebojami. Dla chętnych
organizowano sale z bilardem i piłkarzykami – rzadkość
w mieście lat 60. Kameralny nastrój panował w autentycznej piwnicy, gdzie można było posiedzieć przy kieliszku albo
napić się kawy.
W stolicy funkcjonowało mnóstwo restauracji, kawiarni,
cukierni i barów (zwłaszcza mlecznych). Jedną z najbardziej znanych lokalizacji był oryginalny w swoim wystroju
„Lajkonik” (nieznany pod oficjalną nazwą „Krakowianka”),

mieszczący się przy pl. Trzech Krzyży. Autorami rysunków
i napisów na ścianach byli znani plastycy i satyrycy. W październiku 1965 r., po kapitalnym remoncie pomieszczeń oraz
malowideł, z wielką pompą otwarto ponownie to kultowe
miejsce. Można więc było znów umawiać się i przesiadywać
tam przy małej czarnej.
Spoglądając z dzisiejszej perspektywy, widać, że od czasów
Polski Ludowej sposób spędzania czasu wolnego nie uległ
znaczącym zmianom. Owszem, zdobycie biletów do kina,
teatru, na koncert czy na wystawę często łączyło się z oczekiwaniem w długich kolejkach, zawsze jednak pozostawały
kawiarnia, klub studencki albo ławka w parku i karmienie
gołębi. Okres PRL-u uważany jest za siermiężny, jednak ludzie potrafili zorganizować sobie czas wolny nie gorzej, niż
dzieje się to współcześnie. Mimo że mieli mniej możliwości,
wykorzystywali w celach wypoczynkowych baseny, miejskie
plaże, relaksowali się w plenerze.

a part of Domy Handlowe Centrum (Central Department
Stores), a state-owned enterprise that also comprised stores
on the Eastern Wall. When Junior, Wars and Sawa began
to operate in full swing, CDT lost popularity to these stores.
Those who liked having fun among a larger group of people attended evening dance parties in the Hybrydy students’
club, which attracted large crowds with their live bands.
Jukeboxes playing current hits were also very popular.
Rooms with billiards or table football – the latter a rarity in
the 1960s – were set up for enthusiasts. A cosy atmosphere
filled an authentic cellar, where one could sit over a drink
or a cup of coffee.
A huge number of restaurants, cafes, confectioneries and
bars (particularly cafeterias) were opened in Warsaw. One of
the most popular locations was ‘Lajkonik’ (its official name,
‘Krakowianka’ was not commonly used) with unusual decorations, which was situated at Pl. Trzech Krzyży. The draw-

ings and inscriptions on the walls were added by popular
artists and comedians. In October 1965, after a major renovation of rooms and paintings, this cult spot was ostentatiously
reopened, making it possible again to arrange a rendezvous
there and to sit for hours over a cup of black coffee.
From today’s perspective, we can see that forms of leisure and recreation have not changed significantly since
the period of communist Poland. Indeed, getting tickets to
a cinema, theatre, concert or exhibition often involved waiting in long queues, but many alternatives remained, such as
visiting a cafe or students’ club, or simply sitting on a park
bench and feeding pigeons. The period of the People’s Republic of Poland is regarded as a time of austerity, but people could organise their spare time no less effectively than
today. Even though they had fewer opportunities, they used
swimming pools and municipal beaches for leisure purposes
and relaxed in the open air.
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Plaża nad Wisłą na Saskiej Kepie; 1960
Beach on the Vistula in Saska Kępa, 1960

Plaża nad Wisłą; 1958
Beach on the Vistula, 1958

Park Kultury w Powsinie; 1961

Park Kultury w Powsinie; 1961

Culture Park in Powsin, 1961

Culture Park in Powsin, 1961

Odkryte baseny kąpielowe
WKS Legia przy ul. Łazienkowskiej; lata 1958-1968
Outdoor swimming pools
of WKS Legia club at
ul. Łazienkowska, 1958-68

Odkryte baseny kąpielowe
WKS Legia przy ul. Łazienkowskiej; lata 1958-1968
Outdoor swimming pools
of WKS Legia club at
ul. Łazienkowska, 1958-68

Fontanna przed Pałacem Kultury i Nauki; 1955-1957

Ogród jordanowski przy ulicy Wawelskiej; lata 1950-1960

Fountain in front of the Palace of Culture and Science, 1956-57

Jordan’s Garden at ul. Wawelska, 1950-60

Fontanna przed Pałacem
Kultury i Nauki; 1955-1957
Fountain in front of the Palace
of Culture and Science, 1956-57

Gra w zośkę przed budynkiem Sejmu; lata 1955-1956

Osiedle Praga I; lata 1955-1965

Playing footbag in front of the Sejm building, 1955-56

Praga I housing estate, 1955-65

Wesołe miasteczko;
lata 1955-1965
Amusement park,
1955-65

Centralny Dom Towarowy; 1967
CDT (Centralny Dom Towarowy) department store, 1967

Kino Moskwa; lata 1955-1965
Moskwa Cinema, 1955-65
Kiermasz książki podczas
Dni Oświaty, Książki i Prasy
w Warszawie; 1963
Book fair during Days
of Education, Books and
the Press in Warsaw, 1963

Bar przy ulicy
Świętokrzyskiej; 1958
Bar at ul. Świętokrzyska,
1958

Kawiarnia Lajkonik
(właściwie Krakowianka);
lata 1955-1965
Lajkonik (actual name:
Krakowianka) Cafe,
1955-65
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Wydarzenia
Stadion Dziesięciolecia
Manifestu Lipcowego
podczas XIV Między
narodowego Kolarskiego
Wyścigu Pokoju;
maj 1961
10th Anniversary of the
July Manifesto Stadium
during the 14th Inter
national Bicycle Peace
Race, May 1961

Special events

Co roku w Warszawie odbywały się centralne uroczystości pierwszomajowe – wydarzenia związane z najsilniejszą
propagandą komunistyczną. Hucznie obchodzono również
w kolejnych latach rocznice ogłoszenia Manifestu Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Lato 1955 r. należało do
wyjątkowych, zorganizowano bowiem w stolicy szczególny
pod każdym względem V Światowy Festiwal Młodzieży
i Studentów. Już wiele tygodni wcześniej na łamach „Stolicy” opisywano przygotowania do tej imprezy. Festiwal
rozpoczął się 31 lipca, tuż po przekazaniu narodowi polskiemu „daru narodu radzieckiego” – Pałacu Kultury i Nauki
imienia Józefa Stalina – oraz oddaniu do użytku Stadionu
Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego. Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia w mieście pozbawionym wystarczającej
liczby hoteli (w 1958 r. było ich zaledwie 12), borykającym
się z trudnościami komunikacyjnymi, przyjęcie 30 tysięcy
delegatów i dziennikarzy ze 114 państw stanowiło nie lada

Every year on 1 May, central celebrations of Labour Day
– events associated with the strongest Communist propaganda – were held in Warsaw. Successive anniversaries of
the proclamation of the Manifesto of the Polish Committee
of National Liberation were also pompously celebrated on
22 July. The summer of 1955 was an exceptional one, because
Warsaw organised a completely unique event: the 5th World
Festival of Youth and Students. Many weeks in advance,
Stolica described the preparations for this event. The Festival began on 31 July, shortly after the granting of a ‘gift
of the Soviet nation’, namely, the Joseph Stalin Palace of
Culture and Science, to the Polish nation and the opening
of the 10th Anniversary of the July Manifesto Stadium. For
a city like Warsaw, which had an insufficient number of hotels (only 12 in 1958) and grappled with transport difficulties,
organising such a large event and welcoming 30,000 delegates and journalists from 114 nations was a huge challenge.
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1

E.P., Na budowie
miasteczka festiwalowego,
„Stolica” 1955, nr 24, s. 5.

2

Jk, Obsługa filmowa
Festiwalu Młodzieżowego,
„Stolica” 1955, nr 25, s. 10.

1

E.P. [author’s initials],
Na budowie miasteczka
festiwalowego (‘At the
construction site of the
festival town’) Stolica 1955,
no. 24, p. 5.

2

Jk [author’s initials],
Obsługa filmowa Festiwalu
Młodzieżowego (‘Film service of the Youth Festival’),
Stolica 1955, no. 25, p. 10.

wyzwanie. Na Grochowie i Rakowcu powstawały miasteczka
festiwalowe, z miejscami do spania w barakach, kuchniami,
jadalniami, a nawet punktami usług szewskich i krawieckich. Na Bielanach zbudowano mniejsze miasteczko dla
sportowców. Wszystkie inwestycje były kosztowne, zdarzały się jednak pozytywne przypadki limitowania wydatków.
Jak donosił w propagandowym artykule tygodnik „Stolica”:
„Oszczędności wprowadzają również wodociągowcy, używając pakuł gumowych zamiast drogiego ołowiu do uszczelniania rur. Elektrycy Zjednoczenia Łódzkiego postanowili
zaoszczędzić 110 słupów impregnowanych przez racjonalne
rozplanowanie kabli”1.
Gości festiwalowych transportowały autobusy przysłane
do Warszawy wraz z kierowcami z bratnich krajów bloku
wschodniego: z Węgier – ikarusy, ze Związku Radzieckiego
– zisy, a z Czechosłowacji – skody. Centrum prasowe festiwalu mieściło się w hotelu Warszawa przy ul. Świętokrzyskiej.

Tłumaczami mogli zostać polscy studenci, którzy pomyślnie
przeszli egzamin na Komisji Kwalifikacyjnej, konkurencja
jednak była duża: z całej Polski zgłosiło się pięć tysięcy osób.
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Warszawie miała
zapewnić obsługę zapisu na taśmie wydarzeń festiwalowych oraz przekazywanie bieżących informacji o przebiegu
festiwalu w Polskiej Kronice Filmowej. Planowano również
międzynarodowe przedsięwzięcie dla filmowców polskich
i radzieckich: nakręcenie dwóch pełnometrażowych filmów.
Pierwszy z nich miał mieć charakter dokumentu, relacjonującego przebieg festiwalu, drugi zaś – przedstawiać folklor
wszystkich narodów prezentujących się na warszawskich
estradach2.
Po miesiącu od zakończenia festiwalu wielotysięczne rzesze uczestniczące w centralnych dożynkach po raz pierwszy przeszły w pochodzie z placu im. Józefa Stalina na wiec
dożynkowy odbywający się na Stadionie Dziesięciolecia

In Grochów and Rakowiec, festival cities were established
with sleeping areas in barracks, kitchens, dining rooms, or
even shoemakers’ and tailors’ workshops. A smaller town
for athletes was built in Bielany. All of these projects were
expensive, but positive examples of cost reduction were
also reported. In a propaganda article, the Stolica weekly
informed readers that: ‘Water supply plants also cut down
on costs by using rubber tow instead of expensive lead for
sealing pipes. Electricians from the Łódź Association decided to save on 100 impregnated posts through the rational
planning of cables’.1 Festival guests were transported by
buses sent to Warsaw along with drivers from other Eastern bloc states: Ikarus buses from Hungary, ZiS buses from
the Soviet Union and Skoda buses from Czechoslovakia. The
press office of the festival was located in the Hotel Warszawa at ul. Świętokrzyska. Polish students who passed an
examination before the Qualification Board were entitled

to work as interpreters, but the competition was stiff: 5,000
persons from all parts of Poland decided to take the exam.
The Documentary Film Production Company in Warsaw
was entrusted with the task of recording festival events and
reporting current information about the festival in the Polish Film Chronicle. In addition, an international project by
Polish and Soviet filmmakers in the form of two full-length
films was planned. The first was to serve as a documentary reporting the progress of the festival, while the second
would present the folklore of all nations as represented on
Warsaw stages.2 One month after the end of the festival,
thousands of people participating in the first central harvest
festival marched in a procession from Plac Józefa Stalina
[Stalin Square] to an official harvest celebration at the 10th
Anniversary Stadium (currently the National Stadium).
Celebrations of central harvest festivals always attracted
crowds of several thousand people. ‘Delegates of the Polish
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Pierwszomajowe pochody w Warszawie każdego roku
defilowały ul. Marszałkowską przed trybuną honorową.
Kroczyli członkowie Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, przedstawiciele warszawskich Zakładów Drukarskich i Wklęsłodrukowych, pracownicy Huty Warszawa
oraz Redakcji tygodnika „Stolica”. W 1961 r. ulicą Marszał- 3 [nie podano autora],
Centralne Dożynki
kowską, na platformie, jechała nawet „rakieta kosmiczna” w Warszawie, „Stolica” 1958,
wraz z młodymi kosmonautami, a młodzież szkolna niosła nr 37, s. 3.
też tablicę z hasłem: „Dzisiaj uczniem, jutro Gagarinem”.
Dekoracje te wykazywały ścisły związek z podróżą
w przestrzeń kosmiczną radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina, która zakończyła się
szczęśliwie zaledwie niecałe trzy tygodnie wcześniej.
W 1957 r. „Stolica” wzmiankowała o głównej uroczystości Bożego
Ciała w Warszawie oraz o procesji

village’3 marched and cheered dignitaries observing citizens
from an honorary stand under the Palace of Culture and
Science. The procession marched down the decorated Aleje
Jerozolimskie towards the stadium, its route lined with Warsaw inhabitants who admired attractive decorations and regional folk costumes. The official presentation of the central
wreath, harvest gifts and traditional bread to the host of
the harvest festival was traditionally followed by a speech
of the First Secretary of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party, Comrade Władysław Gomułka.
After the speech, it was finally time for shows of traditional
folk rituals and regional dances performed by ensembles
participating in the ceremony.
Every year, Labour Day processions in Warsaw marched
past the honorary stand at ul. Marszałkowska. Among the
marchers were members of the Flying Club of the People’s Republic of Poland, representatives of Warsaw’s Print-

ing and Rotogravure Printing House, employees of the
Huta Warszawa steelworks and the editorial staff of the
Stolica weekly. In 1961, a ‘rocket’ with young astronauts rode
on a platform down ul. Marszałkowska, and school youth
carried a placard with the slogan: ‘Today I’m a schoolboy,
tomorrow I’ll be Gagarin’. These decorations were strictly
associated with Soviet astronaut Yuri Gagarin’s successful
pioneering trip into space less than three weeks earlier.
In 1957, Stolica published news about the central celebration of the Feast of Corpus Christi in Warsaw and about
a procession in Łowicz. To emphasise the importance of
the religious event, the newspaper published photographs
presenting a crowd of believers participating in the mass
in the cathedral and in the procession at Pl. Zamkowy, as
well as unusual portraits of praying people representing the
older generation. First, however, the editorial staff decided
to publish in this issue an extremely moving portrait of the

Wydarzenia

(obecnie Stadion Narodowy). Obchody centralnych dożynek zawsze gromadziły kilkudziesięciotysięczne tłumy. „Delegaci wsi polskiej”3 maszerowali, wiwatując na cześć dygnitarzy spoglądających na obywateli z trybuny honorowej
pod Pałacem Kultury i Nauki. Pochód kroczył w kierunku
stadionu udekorowanymi Alejami Jerozolimskimi. Wzdłuż
trasy przemarszu ustawiali się mieszkańcy Warszawy, z podziwem obserwując przyciągające uwagę dekoracje oraz
regionalne stroje ludowe. Po uroczystym wręczeniu
gospodarzowi dożynek wieńca centralnego, darów żniwnych i tradycyjnego chleba następowało
obowiązkowo przemówienie pierwszego sekretarza
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej, towarzysza Gomułki. Wreszcie mogły się
rozpocząć pokazy tradycyjnych obrzędów ludowych
i tańców regionalnych w wykonaniu zespołów biorących
udział w uroczystościach.

Special events
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w Łowiczu. Aby podkreślić rangę religijnego wydarzenia,
opublikowano zdjęcia z tłumem wiernych uczestniczących
w uroczystości w katedrze, jak również biorących udział
w procesji na pl. Zamkowym, a także niezwykłe portrety skupionych na modlitwie ludzi ze starszego pokolenia.
Przede wszystkim jednak Redakcja zdecydowała się zamieścić w numerze niezwykle przejmujący portret nauczającego
Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Było
to niezwykłe wydarzenie, jako że duchownego wypuszczono
z miejsca odosobnienia w Komańczy kilka miesięcy wcześ
niej na fali odwilży październikowej.
Wydarzenia celebrowane w Warszawie miały najczęściej
charakter oficjalny. Wszystkie pochody obowiązkowo
musiały przejść ul. Marszałkowską przed trybuną
honorową na pl. Józefa Stalina, przemianowanym następnie na pl. Defilad. Marsze
zmierzały albo na pl. Konstytucji 22 lip-

preaching Primate of the Millenium, Cardinal Stefan Wyszyński. This was a special
event, because the primate had been released
from internment in Komańcza a few months earlier on the
wave of the October thaw.
Events celebrated in Warsaw were usually official ceremonies. All processions had to march down ul. Marszałkow
ska in front of the honorary stand at Plac Józefa Stalina,
which was later renamed Plac Defilad. The destination of
the marches was either Plac Konstytucji 22 lipca 1952 [Constitution of 22 July 1952 Square] in the MDM housing estate,
or the 10th Anniversary Stadium. However, it must be remembered that Warsaw inhabitants were often forced to
participate in such celebrations by their superiors at work
or by school headmasters.
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ca 1952 roku na MDM-ie, albo na Stadion Dziesięciolecia.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że warszawiacy często byli
przymuszani do udziału w uroczystościach przez szefów
w pracy czy dyrektorów szkół.

V Światowy Festiwal
Młodzieży i Studentów; 1955
5th World Festival of
Youth and Students, 1955

V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów; 1955
5th World Festival of Youth and Students, 1955

V Światowy Festiwal
Młodzieży i Studentów; 1955
5th World Festival of
Youth and Students, 1955

V Światowy Festiwal
Młodzieży i Studentów; 1955
5th World Festival of
Youth and Students, 1955

Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego podczas
XIV Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju; maj 1961
10th Anniversary of the July Manifesto Stadium during
the 14th International Bicycle Peace Race, May 1961

Centralne dożynki; wrzesień 1958

Centralne dożynki; wrzesień 1958

Central harvest festival, September 1958

Central harvest festival, September 1958

Centralne dożynki; wrzesień 1958

Obchody Święta Pracy; 1 maja 1961

Central harvest festival, September 1958

Celebration of Labour Day, 1 May 1961

Obchody Święta Pracy; 1 maja 1963
Celebration of Labour Day, 1 May 1963

Uroczystość Bożego Ciała
w Warszawie celebrowana
przez Prymasa Polski,
kardynała Stefana Wyszyńskiego;
20 czerwca 1957

Obchody Święta Pracy; 1 maja 1963
Celebration of Labour Day, 1 May 1963

Feast of Corpus Christi
in Warsaw celebrated by
Cardinal Stefan Wyszyński,
Primate of Poland,
20 June 1957

Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie celebrowana przez Prymasa Polski,
kardynała Stefana Wyszyńskiego; 20 czerwca 1957
Feast of Corpus Christi in Warsaw celebrated by Cardinal Stefan Wyszyński,
Primate of Poland, 20 June 1957
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Życie stolicy

Plac Zbawiciela;
lata 1960-1966
Pl. Zbawiciela,
1960-66

Everyday life
in Warsaw

Warszawiacy często stawali twarzą w twarz z problemami,
których rozwiązanie wymagało wielu lat. Niemniej jednak
codzienne życie toczyło się własnym rytmem, a mieszkańcy
niejednokrotnie po prostu przyzwyczajali się do panujących
niedogodności, cierpliwie oczekując nadejścia zmian.
Na przekór tak trudnym powojennym latom i szaremu
okresowi PRL-u warszawiacy, a zwłaszcza kobiety, starali się
elegancko, modnie wyglądać na ulicy. Niedostatki w zaopatrzeniu sklepów z odzieżą nadrabiano wizytami u krawca
z zakupionymi w sklepach materiałami, ewentualnie wspomagając się własną inwencją, umiejętnościami i kreatywnością. Pozostawały również bazary z ciekawymi ubraniami,
a dla szczęśliwców – paczki przesyłane z zagranicy przez
rodzinę i przyjaciół.
Długo jeszcze po wojnie stały w mieście nieremontowane, zniszczone podczas okupacji budynki. Brakowało przy
nich zadrzewionych skwerów, a przecież trzeba było w jakiś

Warsaw inhabitants often faced problems that took many
years to solve. Nevertheless, everyday life went on at its own
pace, and inhabitants often simply became accustomed
to the existing difficulties, waiting patiently for change to
come.
In spite of the difficult postwar years and the dull period
of Communist Poland, Warsaw inhabitants, especially
women, made efforts to look elegant and fashionable in the
street. They made up for the insufficient supply of clothing
shops by bringing store-bought material to a tailor, or using their own inventiveness, skills and creativity. It was also
possible to buy attractive clothes at bazaars, and lucky ones
could rely on packages sent from their families and friends
living abroad.
Buildings destroyed during the occupation period stood
unrepaired in the city for many years after the war. There
were no tree-lined squares adjacent to them, but it was
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U., brak tytułu,
„Stolica” 1958, nr 41, s. 4.

1

U. [author’s initials],
untitled, Stolica 1958,
no. 41, p. 4

sposób zorganizować otaczającą przestrzeń. Nie każdy mógł
sobie pozwolić na pójście z dzieckiem do parku czy ogródka jordanowskiego. Wśród częściowo zrujnowanej zabudowy Śródmieścia organizowano więc place zabaw dla dzieci
z podstawowymi sprzętami i urządzeniami: z piaskownicą,
drabinkami, zjeżdżalnią i huśtawkami, w pobliżu zaś ustawiano ławki. Naturalnie powstawało coraz więcej uporządkowanych skwerów z trawą oraz drzewami, była nawet na
nowo zaaranżowana Dolina Szwajcarska.
W dalszym ciągu jednak powszechny widok na
ulicach Warszawy stanowiły wozy z węglem
ciągnięte przez konie, a później również
ciężarówki. Pod koniec lat 50. w Warszawie piecami węglowymi ogrzewano 170 tysięcy mieszkań, szkół, biur
i szpitali. Za pośrednictwem Stołecznego Przedsiębiorstwa Handlu Opałem

węgiel trafiał do dzielnicowych biur opałowych, gdzie nabywali go mieszkańcy. Paliwo rozwozili wozacy, ale nie cieszyli się oni zbyt dobrą opinią. Powszechnie twierdzono, że
transporty nie dojeżdżają w całości do osób składających
zamówienie na przywóz opału. Zdarzało się, że węgiel był
rozładowywany wprost na jezdnię, a następnie własnymi
siłami trzeba go było przetransportować do piwnicy1.
W mieście brakowało dostępnych dla przeciętnie zarabiającego warszawiaka otwartych późnym wieczorem i w nocy
restauracji, kawiarni i parkietów tanecznych. Prawdziwy
problem pojawiał się wraz z przyjazdem gościa z zagranicy.
Na trasach miejsc najczęściej odwiedzanych przez turystów
próżno było szukać ogródków kawiarnianych, w których
można by spocząć przy kieliszku wina czy filiżance kawy.
Wieczorem wszystkie lokale zamykano, więc obcokrajowcy
mogli jedynie pomarzyć o nocnym życiu w Warszawie. Co
prawda w niektórych lokalizacjach przekształcano co jakiś

necessary to arrange the surrounding space somehow. Not
everyone could take a walk with their child to a park or
a Jordan’s garden. Accordingly, playgrounds for children
with basic equipment and fixtures, i.e. a sandpit, ladders,
a slide and swings, were established among the partly ruined buildings of the city centre, with benches placed nearby. Naturally, orderly squares with grass and trees were
established in growing numbers; even the Swiss Valley was
rearranged.
Still, though, horse-drawn carts carrying coal, and subsequently trucks as well, were commonly seen on the streets of
Warsaw. At the end of the 1950s, 170,000 flats, schools, offices
and hospitals in Warsaw were heated with coal furnaces.
Coal was supplied by the Warsaw Fuel Trade Company to
district fuel offices, where it was bought by inhabitants. Fuel
was distributed by carters, who had a bad reputation; it was
commonly said that fuel was not delivered in full to the

intended recipients. Sometimes coal was unloaded directly
onto the street, and then had to be transported into the cellar by the inhabitants themselves.1
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The city suffered from a lack of restaurants, cafes and
dance clubs that were open late evenings and nights and
could be afforded by Warsaw inhabitants with average incomes. The real problem appeared when a guest arrived
from abroad. Along the routes of the places visited most frequently by tourists, it was impossible to find outdoor cafes
where one could sit over a glass of wine or a cup of coffee.
All establishments were closed in the evening, so foreigners
could only dream of a night life in Warsaw. Even though
in some locations existing establishments were temporarily open on a round-the-clock basis, initiatives of this kind
unfortunately lacked sufficient consideration and planning:
these places were located far from evening tourist routes
and were occupied by suspicious-looking individuals at
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czas istniejące już placówki na funkcjonujące przez całą
dobę, ale niestety, brakowało odpowiedniego przemyślenia
i zaplanowania tego rodzaju inicjatyw: miejsca te znajdowały się w oddaleniu od wieczornych tras turystycznych, a nocami gromadzili się w nich podejrzanie
wyglądający osobnicy. Niska frekwencja klientów
w godzinach nocnych lub niepokojący charakter
gości powodowały rychłe zamykanie takich lokali.
Warszawiacy cierpieli także na niedobór klubów i dansingów2. Wieczorami ruch na ulicach zamierał, wszędzie
panowała względna cisza i spokój, bez turystycznego gwaru
przez cały rok.
Na przestrzeni wielu lat – nawet już po wybudowaniu
Pałacu Kultury i Nauki – bardzo ważny element w geografii miasta stanowiły schody ruchome na trasie W-Z; była
to prawdziwa atrakcja dla wycieczek przyjeżdżających do
stolicy z całej Polski. Wybudowane jako część trasy W-Z,

otwartej uroczyście 22 lipca 1949 r. przez
Bolesława Bieruta, łączyły plac Zamkowy
z tunelem trasy. W punkcie tym umawiali się na spotkania warszawiacy, dzieci zaś
miały wielką frajdę z przejażdżek.
W ciągu dnia ruch pieszy na śródmiejskich ulicach był znaczny. Ulice Święto
krzyska, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie
zapełniały się tłumem pędzących dokądś ludzi. W latach
50. i 60. co jakiś czas wspominano w prasie o konieczności
budowy podziemnych przejść dla pieszych w najbardziej
newralgicznych węzłach komunikacyjnych. Zwłaszcza
wzmożony ruch podczas V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów utwierdził urbanistów w przekonaniu o potrzebie powstania dwupoziomowych bezkolizyjnych skrzyżowań3. Nasilony ruch na jezdniach powodowały również
popularne jednoślady: motorowery, osy i wuefemki.

Życie stolicy

night. Because of the small number of customers during
the night hours, or their suspicious appearance, such establishments were quickly closed down. Apart from that,
Warsaw inhabitants suffered from a shortage of
clubs and places to dance.2 Streets emptied in
the evening, and year-round relative peace
and silence reigned everywhere, without the
bustle of tourists.
For many years, even after the construction of the Palace of Culture and Science, the
moving stairway on the W-Z [East-West]
route served as a very important point on
the city’s map; it was a real attraction for excursions arriving in Warsaw from all parts of Poland. Built
as a part of the W-Z route and opened officially by Bolesław
Bierut on 22 July 1949, it connected Pl. Zamkowy with the
route’s tunnel. This was a popular meeting point for War-

saw inhabitants, and the rides were a source of great fun
for children.
Pedestrian traffic on city centre streets was quite intense
during the day. Świętokrzyska and Marszałkowska, Aleje
Jerozolimskie and other main streets were jammed with
crowds of people rushing somewhere. In the 1950s
and 60s, the need to build underground pedestrian
crossings at the most important traffic junctions
was mentioned in the press from time to time. In
particular, the intense traffic during the 5th World
Festival of Youth and Students reinforced the belief
of urban planners that it was necessary to introduce
two-level grade-separated junctions.3 Intense traffic on
roads was also caused by popular single-track vehicles: mopeds, Osa scooters and WFM motorcycles.
Apart from everyday problems, the city also experienced
extraordinary and surprising events, such as the unexpected
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1967, nr 15, s. 6-7.
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M.S., Wielka koncepcja
a względy realne, „Stolica
1955, nr 34, s. 6-7, 15.
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O. Sobański, Światła
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M.S. [author’s initials],
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Oprócz kłopotów dnia codziennego zdarzały się w mieście również wyjątkowe i zaskakujące sytuacje, jak choćby
w przypadku nieoczekiwanego załamania pogody. Silne
opady deszczu były w stanie spowodować całkowity paraliż dzielnicy. W ciągu dwóch dni: 26 sierpnia i 12 września
1968 r. poważnie zakłóciły one ruch na Mokotowie. Na jezdniach zbierała się woda, która nie spływała do zatkanych
studzienek. Powodowała znaczące utrudnienia w ruchu
pojazdów komunikacji miejskiej, zalewała piwnice. Przechodnie z butami w ręku próbowali się przedzierać przez
potoki płynące chodnikami i jezdniami. Kierowcy samochodów i jednośladów podczas pokonywania zatopionych
ulic mogli liczyć jedynie na szczęście i solidność wykonania
pojazdu4. Z kolei w upalne i suche dni na ulice wyjeżdżały polewaczki, mogące nawet mieć pierwszeństwo podczas
przejazdu przez skrzyżowanie, na którym ruchem kierował
milicjant.

Z trudem za żelazną kurtynę przedostawała się kultura
amerykańska i zachodnioeuropejska. Mimo to niektórzy
warszawiacy starali się przezwyciężać problemy i wszechobecną szarość PRL-u. Nosili się modnie, na miarę ciężkich
czasów, a wybrańcy oglądali na żywo i słuchali legendarnych już teraz zespołów rockowych: w 1965 r. The Animals
i w 1967 r. The Rolling Stones.

advent of bad weather. Heavy downpours could cause complete paralysis within a district. On two days, 26 August
and 12 September 1968, they seriously disrupted traffic in
Mokotów. Roads were inundated by gradually accumulating
water that could not flow into blocked gutters. This caused
serious difficulties in the movement of city transport vehicles, as well as flooded cellars. Carrying their shoes in their
hands, pedestrians tried to ford streams flowing along pavements and roads. Drivers of cars and two-wheeled vehicles
had to rely on good luck and the solid workmanship of their
machines when making their way down the flooded streets.4

itants of Warsaw tried to overcome the problems and omni-
present dullness of Poland under communist rule. They
wore fashionable clothes befitting those hard times, and
the chosen ones had an opportunity to see concerts of legendary rock bands: The Animals in 1965 and The Rolling
Stones in 1967.

And when the weather was hot and dry, street sprinkler
vehicles were dispatched; they were entitled to the right-ofway when going through an intersection, in which traffic
was directed by a militiaman.
It was difficult for American and West European culture
to penetrate the Iron Curtain. Nevertheless, some inhab
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Skrzyżowanie
al. gen. K. Świerczewskiego
z ulicą J. Marchlewskiego;
lata 1963-1964
Intersection of
Aleje Gen. K. Świerczewskiego
and ul. J. Marchlewskiego,
1963-64

Plac Zbawiciela; lata 1961-1969

Plac Zbawiciela; lata 1955-1965

Pl. Zbawiciela, 1961-69

Pl. Zbawiciela, 1955-1965

Plac Konstytucji;
lata 1955-1956
Pl. Konstytucji,
1955-56

Ulica Marszałkowska między placami: Zbawiciela
oraz Unii Lubelskiej.; lata 1953-1963
Ul. Marszałkowska between Pl. Zbawiciela
and Pl. Unii Lubelskiej, 1953-63

Wóz konny z weglem,
ul. Madalińskiego 70/78;
lata 1955-1965
Dolina Szwajcarska; 1957
Dolina Szwajcarska
[Swiss Valley], 1957

Horse cart with coal,
ul. Madalińskiego 70/78,
1955-65

Dom Partii przy ul. Nowy Świat; lata 1958-1964

Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i Nowego Światu

Party House [Dom Partii] at ul. Nowy Świat, 1958-64

Intersection of Al. Jerozolimskie and ul. Nowy Świat

Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich
i Nowego Światu; 1955
Intersection of Al. Jerozolimskie
and ul. Nowy Świat, 1955

Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i Nowego Światu
Intersection of Aleje Jerozolimskie and ul. Nowy Świat

Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i Nowego Światu
Intersection of Aleje Jerozolimskie and ul. Nowy Świat

Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i Nowego Światu
Intersection of Aleje Jerozolimskie and ul. Nowy Świat

Ulica Marszałkowska,
widok z Hotelu MDM
w kierunku Żoliborza;
lata 1955-1957
Ul. Marszałkowska
from the Hotel MDM
towards Żoliborz, 1955-57

Autobus komunikacji miejskiej; lata 1965-1968
City transport bus, 1965-68

Plac Trzech Krzyży; 1957

Ulica Świętokrzyska i hotel Warszawa; lata 1955-1965

Pl. Trzech Krzyży, 1957

Ul. Świętokrzyska and Hotel Warszawa, 1955-65

Skrzyżowanie
ulicy Marszałkowskiej
z ulicą Wilczą.
Widok w kierunku
placu Konstytucji; 1967
Intersection of
ul. Marszałkowska
and ul. Wilcza.
View towards
Pl. Konstytucji, 1967

Bar Praha
w Alejach
Jerozolimskich;
lata 1961-1964
Praha Bar in
Aleje Jerozolimskie,
1961-64

Bar Praha
w Alejach
Jerozolimskich;
lata 1955-1965
Praha Bar in
Aleje Jerozolimskie,
1955-65

Bar Praha w Alejach Jerozolimskich; lata 1955-1965
Praha Bar in Aleje Jerozolimskie, 1955-65

Skrzyżowanie ulic
Kruczej i Hożej.
Widoczny neon
baru mlecznego
Bambino; 1962
Intersection of
ul. Krucza and ul. Hoża,
with the neon sign
of the Bambino
cafeteria, 1962

Ulica Wspólna; 1957

Budynki Sejmu; 1956

Ul. Wspólna, 1957

Buildings of the Sejm, 1956

Schoady ruchome
przy trasie W-Z; 1966
Moving stairway near
W-Z Route, 1966

Ulica Marszałkowska
na skrzyżowaniu
z ulicą Świętokrzyską;
lata 1973-1974
Ul. Marszałkowska
at the intersection
with ul. Świętokrzyska,
1973-74

Schoady ruchome
przy trasie W-Z; 1966
Moving stairway near
W-Z Route, 1966

Pawilon meblowy przy ulicy Przeskok; lata 1965-1975
Furniture pavilion at ul. Przeskok, 1965-75

Most Poniatowskiego;
lata 1959-1965
Poniatowski Bridge,
1959-65

Most Poniatowskiego;
lata 1959-1965
Poniatowski Bridge,
1959-65

Ulica Świetokrzyska;
lata 1960-1965
Ul. Świętokrzyska,
1960-65

Skrzyżowanie
Al. Jerozolimskich
i Marszałkowskiej; 1964
Intersection of
Aleje Jerozolimskie and
ul. Marszałkowska, 1964

Stacja benzynowa
Centrali Produktów
Naftowych w Jankach;
lata 1957-1965
CPN (Central Office of
Petroleum Products)
filling station
in Janki, 1957-65

Ulica Marszałkowska; 1956
Ul. Marszałkowska,
1956

Plac F. Dzierżyńskiego;
1962
Plac F. Dzierżyńskiego,
1962

Skrzyżowanie
Al. Jerozolimskich
i ulicy Marszałkowskiej z budynku
„Uniwersalu”; 1968
Intersection of
Aleje Jerozolimskie
and ul. Marszałkowska from
the ‘Universal’
building, 1968

Ulica Targowa;
lata 1953-1960
Ul. Targowa,
1953-60

Ulica Targowa;
1963
Ul. Targowa, 1963

Ulica Grochowska;
lata 1965-1968
Ul. Grochowska,
1965-68

Marecka kolej
wąskotorowa na
ulicy Radzyminskiej;
lata 1960-1968
‘Marecka’ narrow-gauge
railway at ul. Radzymińska,
1960-68

Wóz konny na ulicy
św. Wincentego;
lata 1960-1968
Horse cart at
ul. Św. Wincentego,
1960-68

Ulica Piotra Skargi;
lata 1960-1968
Ul. Piotra Skargi,
1960-68

Ulica Puławska; 1968
Ul. Puławska, 1968

Ulica Puławska; 1968
Ul. Puławska, 1968
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